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John Knox a Christopher Goodman 
v (ne)smrtelném boji proti ženám, 
panchartům a cizincům1

MIROSLAV BENEŠ

John Knox2 a Christopher Goodman3 dodnes patří mezi známější protestantské kazatele 
a reformátory, kteří v průběhu 16. století na Britských ostrovech kritizovali ženská ná-
stupnická práva a šířili své radikální názory na dobové politické dění, zkaženost římsko-
-katolické církve a úpadek lidské morálky. Není proto překvapením, že jejich životním 
osudům a náboženské tvorbě byla v rámci britské historiografie věnována značná pozor-
nost. Totéž se však nedá říct o dosavadním zájmu české historiografie, jejíž pozornost se 
zcela logicky obracela spíše ke zkoumání domácích osobností spojených s reformačním 
hnutím. Třebaže byla uvedena jména obou reformátorů v roce 2011 v knize Martina 
Wernische, jejich celoživotní úsilí si zajisté zaslouží více pozornosti.4 Dosavadní texty 
autora této studie se věnovaly rozboru jejich politicko-náboženských traktátů, které však 
doposud nebyly podrobeny srovnání.5 Protože se o komparaci životních cest a tvorby 
obou autorů vystavěné na práci se sdílenými motivy obsaženými v jejich textech – s vlá-
dou žen, kritikou jejich nemanželského původu, nároků na trůn a sňatků s cizinci, dopo-
sud nikdo nepokusil, pokusí se tak učinit následující příspěvek.

1 Tato studie byla podpořena grantem Specifického výzkumu Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové, č. 2113/2019. Všechny uvedené překlady jsou dílem autora.

2 Johnu Knoxovi se ve svých výzkumech věnovala Jane Dawson, John Knox, New Haven 2015; týž, 
Scotland Re-formed, 1488–1587, Edinburgh 2007; Roger Mason, John Knox and the British Reforma-
tion, Ashgate 1998; týž, John Knox on Rebellion, Cambridge 1994; Gordon Donaldson, The Scottish 
Reformation, Cambridge 1960.

3 Více se o životě a kazatelské činnosti Christophera Goodmana Jane Dawson – Lionel Glassey, 
Some Unpublished Letters from John Knox to Christopher Goodman, The Scottish Historical Review 84, 
2005, s. 166–201; David Wollman, The Biblical Justification for Resistance to Authority in Ponet´s and 
Goodman´s Polemics, The Sixteenth Century Journal 13, 1982, s. 29–41; Dan Danner, Christopher 
Goodman and the English Protestant Tradition of Civil Disobedience, The Sixteenth Century Journal 
8/3, 1977, s. 60–73; Michael Walzer, Revolutionary Ideology: The Case of the Marian Exiles, The 
American Political Science Review 57, 1963, s. 643–654; Samuel Knox, Christopher Goodman – 
A Forgotten Presbyterian, Journal of the Presbyterian Historical Society 28, 1950, s. 221–232.

4 Martin Wernisch, Politické myšlení evropské reformace, Praha 2011.
5 Miroslav Beneš, Obhajoba oprávněného vzdoru vůči svrchovaným vládcům v díle Christophera Good-

mana, Theatrum historiae 26, 2020, s. 25–49; týž, Obludná nadvláda žen nad životem a tvorbou 
Johna Knoxe, Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy 11, 2020, s. 13–30; Miroslav Beneš, 
První zatroubení polnic proti obludné nadvládě žen, Východočeské listy historické 41, 2019, s. 87–105.
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Díky řadě podobností jak v oblasti osobního, tak profesního života představují oba 
kazatelé, respektive jejich kritická díla, ideální předmět zkoumání pro tuto komparativní 
studii, jejímž cílem není pouhé představení životních a tvůrčích peripetií Johna Knoxe 
a Christophera Goodmana, nýbrž snaha o nástin klíčových událostí, které oba reformá-
tory názorově utvářely a nasměrovaly je k sepsání jejich nejznámějších politicko-nábo-
ženských traktátů kritizujících období vlády ženských panovnic – Prvního zatroubení 
polnic proti obludné nadvládě žen6 a Jak by svrchovaní vládci měli naslouchat svým podda-
ným: A kdy je možno jim dle Božích zákonů odmítnout poslušnost a vzdorovat.7 Dalším z cílů 
této práce je srovnání argumentů, s nimiž ve svých textech oba autoři pracovali. Z důvo-
du výrazné odlišnosti obou výše zmíněných děl, lépe řečeno obou autorských přístupů, 
budou stěžejní body Knoxova a Goodmanova díla rozděleny do několika tematických 
okruhů. Ty tvoří komparaci jejich argumentů namířených nejprve proti ženám a jejich 
nárokům na vládu nad královstvím, a poté proti panchartům a cizincům, které předsta-
vují teorii oprávněného vzdoru proti nedobrým panovníkům.

Všechny cesty vedou do Ženevy
Původ a mládí Johna Knoxe a Christophera Goodmana jsou dodnes nejméně zmapova-
nými obdobími jejich životů. Jisté však je, že většinu dochovaných údajů o datu  a místě 
svého narození a rodinném zázemí poskytli oba kazatelé až po příchodu  do švýcarského 
města Ženevy, ve kterém řadu let působili jako duchovní vůdci anglických a skotských 
protestantů, kteří byli kvůli své víře nuceni opustit svou vlast a odejít do evropské-
ho exilu. John Knox se narodil do rodiny menších farmářů a obchodníků v rozmezí 
let 1514–1515 ve skotském příhraničním městě Haddingtonu.8 Oproti tomu Christo-
pher Goodman pocházel z anglického města Chester, kde se někdy v letech 1517–1519 
narodil do rodiny zdejšího starosty Williama Goodmana a jeho ženy Margaret.9 I přes 
různé spekulace o věku a původu obou jmenovaných lze s jistotou říci pouze to, že John 
Knox byl o několik let starší než Christopher Goodman, přičemž oba pocházeli z rodin, 
které si mohly dovolit zajistit svým synům alespoň základní vzdělání. Na něj John Knox 
později navázal studiem teologie na skotských univerzitách v Glasgow a Saint Andrews,10 
zatímco Christopher Goodman vystudoval teologii na univerzitě v Oxfordu.11 

6 Marvin Marlow (ed.), The Political Writings of John Knox, Washington 1985.
7 Patrick Poole (ed.), Christopher Goodman, How Superior Powers Ought To Be Obeyed By Their Sub-

jects: And Wherein They May Lawfully By God´s Word Be Disobeyed And Resisted, Ženeva 1558 – do-
stupné online (http://www.constitution.org/cmt/goodman/obeyed.htm, 22. 07. 2019).

8 J. Dawson, John, s. 28–37.
9 S. Knox, Christopher, s. 221–222.
10 J. Dawson, John, s. 28–37.
11 S. Knox, Christopher, s. 221–222.



MIROSLAV BENEŠ  / VĚDECKÉ STUDIE /

9OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

Další a zcela zásadní podobností obou mužů bylo přestoupení k protestantské víře 
během univerzitních studií. Jak John Knox, tak Christopher Goodman pocházeli z ro-
din, které se spolu s většinovou populací Bristkých ostrovů v popisované době hlásily 
k římsko-katolické církvi. Ale v průběhu let strávených v univerzitním prostředí došlo 
k výrazné proměně Knoxových i Goodmanových politických a náboženských názo-
rů a jejich konverzi k protestantismu. V případě Christophera Goodmana se bohužel 
nedochovaly žádné záznamy, které by vysvětlovaly jeho přestup k anglikánům, proto je 
možné pouze spekulovat, zda hlavní díl zásluh patřil univerzitním profesorům, samotné-
mu studiu nebo jeho osobním negativním zkušenostem s římsko-katolickým kněžstvem. 
Johna Knoxe během studií zásadním způsobem ovlivnil radikální skotský teolog George 
Wishart, který ve svých kázáních silně kritizoval zkaženost římsko-katolické církve 
ve Skotsku.12 Z tohoto důvodu se dá usuzovat, že to byl právě on, kdo Johna Knoxe 
přivedl k protestantské víře.13

Po skončení studia a vysvěcení na kněze se oba kazatelé začali věnovat výkonu svého 
povolání. Pro Goodmana to byla léta strávená v poklidu, ale pro Knoxe znamenala 
zásadní zvrat a zdroj pozdější nenávisti vůči Francii a Francouzům. John Knox se totiž 
po svém vysvěcení vydal na cesty po Skotsku, během nichž se snažil přesvědčit skotské 
obyvatelstvo, aby konvertovalo k protestantské víře. Ve stejné době byl ale zadržen a jako 
kacíř odsouzen a následně upálen Knoxův mentor George Wishart. Jeho upálení popu-
dilo jeho následovníky a záhy vyvrcholilo až ve vraždu Wishartova soudce, kterým byl 
římsko-katolický kardinál Beaton. Na Beatonovy vrahy následně udeřila francouzská ar-
máda, která v rámci spojeneckých smluv mezi Francií a Skotskem obývala několik opev-
nění v blízkosti anglických hranic. Nešťastnou shodou okolností byl při tomto zásahu 
zadržen i John Knox, který byl spolu s ostatními protestanty odsouzen k devatenácti mě-
sícům galejí.14 Není nutno dodávat, že devatenáct měsíců strávených na francouzských 
galejích se negativně podepsalo jak na jeho zdravotním stavu, tak na vztahu ke všemu 
francouzskému. Po skončení trestu se Knox odmítl vrátit do rodného Skotska, které bylo 
díky skotské královně-vdově Marii de Guise pod silným francouzským vlivem.15 Proto 

12 Georgovi Wishartovi se ve svých výzkumech věnoval David Thompson, George Wishart. The Man 
Who Roused Scotland, Edinburgh 1952; William Cramond, The Truth about George Wishart, the 
Martyr, Montrose 1898.

13 J. Dawson, John, s. 28–37.
14 David Laing (ed.), The Works of John Knox III, Edinburgh 1846, s. 3–4.
15 O Marii de Guise blíže Stuart Carroll, Martyrs and Murderers: The Guise Family and the Making 

of Europe, Oxford 2009; Marcus Merriman, The Rough Wooings: Mary Queen of Scots, 1542–1551, 
East Ponton 2000.
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se Knox raději vypravil do Anglie, kde podobně jako Christopher Goodman sloužil králi 
Eduardovi VI. z rodu Tudorovců.16

Klidná léta Eduardovy vlády ovšem záhy skončila, roku 1553 mladý král zemřel 
a nezanechal po sobě žádné potomky. Na anglický trůn proto usedla jeho nejstarší 
nevlastní sestra Marie I. Tudorovna,17 která byla dcerou Jindřicha VIII. Tudora18 a jeho 
první manželky Kateřiny Aragonské.19 Marie Tudorovna se stejně jako její matka hlásila 
k římsko-katolickému vyznání a byla pevně rozhodnuta, že je její povinností, aby Anglii 
přivedla zpět na „správnou cestu“ a zbavila ji protestantských tmářů a kacířů. Z toho-
to důvodu již krátce po svém nástupu na trůn vydala sérii zákonů a nařízení,20 jejichž 
prostřednictvím dala všem Angličanům na výběr mezi návratem zpět k římsko-katolic-
kému vyznání a ztrátou veškerých titulů, majetku a následným odchodem do evropského 
exilu.21 Většina anglických protestantů nechtěla opustit své rodiny, úřady ani majetek, 
proto přijala Mariinu nabídku a přestoupila zpět na katolickou víru. Část protestantů, 
mezi které patřili i Knox s Goodmanem, se však rozhodla odejít a vyhledat azyl na úze-
mí pevninské Evropy.

Jak pro Johna Knoxe, tak pro Christophera Goodmana představovala léta strávená 
ve službách Eduarda VI. nejlepší období života. Možná právě proto na ně nenadálá 
změna anglických poměrů zapůsobila natolik silně, že se stala klíčovým stimulem jejich 
pozvolné radikalizace, kterou během let přiživovalo již zmíněné evropské vyhnanství.22 
Oba kazatelé opustili Anglii nezávisle na sobě, je však prokázáno, že se ještě před odcho-
dem do exilu setkali v anglickém městě Chesteru a krátce spolu mluvili o možných ne-
bezpečích, která s sebou mohla přinést vláda Marie Tudorovny. Tehdy měl údajně John 
Knox Christophera Goodmana varovat před restrikcemi namířenými proti protestantům 

16 K Eduardovi VI. blíže Chris Skidmore, Edward VI: The Lost King of England, New York 2007; 
Diarmaid MacCulloch, The Boy King: Edward VI and the Protestant Reformation, New York 2001; 
Jennifer Loach, Edward VI, New Haven 1999.

17 Marii I. Tudorovně se věnují publikace John Edwards, Mary I: England’s Catholic Queen, New 
Haven 2011; Eamon Duffy, Fires of Faith: Catholic England under Mary Tudor, New Haven 2009; 
Judith Richards, Mary Tudor, London 2008; Linda Porter, The Myth of “Bloody Mary”: A Biogra-
phy of Queen Mary I of England, New York 2007.

18 Jindřichovi VIII. se ve svých výzkumech věnují Derek Wilson, Henry VIII, London 2009; Lucy 
Wooding, Henry VIII, London 2009.

19 Kateřině Aragonské se ve svých výzkumech věnoval například Giles Tremlett, Catherine of Aragon: 
The Spanish Queen of Henry VIII, New York 2010.

20 Joseph Tanner (ed.), Constitutional Documents A. D. 1485–1603, Cambridge 1922, s. 122–123, 125, 
406–407.

21 D. Laing (ed.), The Works of John Knox III, s. 77–110.
22 M. Walzer, Revolutionary Ideology, s. 643.
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a pobízet ho k brzkému odchodu.23 Zatímco John Knox krátce po zmíněném setkání 
opustil Anglii a zamířil do Štrasburku a odtud do Frankfurtu, Christopher Goodman 
odešel do Basileje, kde toužil pokračovat ve svých teologických studiích.24 V Basileji však 
Goodman navzdory prvotním plánům dlouho nezůstal a brzy se vydal v Knoxových 
stopách, které ho zavedly až do švýcarské Ženevy, kam oba kazatelé dorazili v roce 1555. 
Tou dobou se již oba reformátoři hlásili k radikální odnoži kalvinismu, kterou bylo pres-
byteriánství, za jehož duchovního otce je považován právě John Knox.25 

Byla to právě Kalvínova Ženeva, která se stala místem zrodu radikálních Knoxo-
vých a Goodmanových spisů, jež kritizovaly dobové poměry na půdě Britských ostrovů, 
přesněji řečeno vládu zde panujících žen-královen. Po příchodu do Ženevy se Knox 
s Goodmanem stali duchovními vůdci anglicky mluvících utečenců, pro které zde začali 
pravidelně sloužit mše a vykonávat běžné náboženské obřady.26 Christopher Goodman 
byl zvolen do funkce hlavního kněze a plně se věnoval výkonu svých povinností. John 
Knox vedle již zmíněných aktivit ještě vykonával pravidelné cesty do rodného Skot-
ska a severofrancouzského města Dieppe, kde shromažďoval zprávy o aktuálním dění 
v Anglii, o pronásledování protestantů a o plánovaném sňatku mezi Marií Tudorovnou 
a španělským králem Filipem II. Habsburským.27 Během svých návštěv Skotska se 
však dostal do sporu s královnou-regentkou Marií de Guise, která stejně jako anglická 
královna Marie Tudorovna preferovala římsko-katolické vyznání a neváhala otevřeně 
vystupovat proti protestantům. Knox tuto zemi navštěvoval především kvůli spolupráci 
se zdejší protestantskou šlechtou, s jejíž pomocí osnoval plány na vyhnání Francouzů ze 
skotského území, sesazení Marie de Guise a nastolení protestantství jako skotského stát-
ního náboženství.28 Při jedné ze svých výprav byl ovšem uvězněn a málem upálen jako 
kacíř. A právě skotská královna-regentka Marie de Guise mu tehdy udělila milost. Knox 
se poté marně snažil Marii de Guise přimět, aby přestoupila na protestantskou víru. 
Jeho vlastní neúspěch v tomto úsilí však jen předznamenal další radikalizaci jeho názorů, 
které již nebyly namířené pouze proti Marii Tudorovně, ale také proti Marii de Guise.29 

23 J. Dawson – L. Glassey, Some Unpublished Letters, s. 174.
24 D. Laing (ed.), The Works of John Knox IV, s. 51–66.
25 D. Danner, Christopher, s. 61–62.
26 S. Knox, Christopher, s. 226–229.
27 Španělskému králi Filipovi II. se ve svých výzkumech věnoval Benton Patterson, With the Heart 

of a King: Elizabeth I of England, Philip II of Spain, and the Fight for a Nation’s Soul and Crown, New 
York 2007; Geoffrey Parker, The Grand Strategy of Philip II, New Haven 2000.

28 M. Wernisch, Politické myšlení, s. 345–348.
29 D. Laing (ed.), The Works of John Knox IV, s. 51–66.
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Nově nabyté zkušenosti v Knoxových očích jasně dokazovaly, že ženy nejsou na rozdíl 
od mužů hodny toho, aby zastávaly královské úřady.30

Po Knoxově návratu do Ženevy se oba kazatelé rozhodli, že je třeba proti „kacíř-
ským“ královnám a zhoršující se situaci na Britských ostrovech ostře vystoupit. Jako ide-
ální východisko se jim jevilo sepsání útočných politicko-náboženských spisů, ve kterých 
by anglickému, v Knoxově případě i skotskému lidu, vysvětlili závažnost dosavadních 
událostí a nezbytnost sesazení Marie Tudorovny a rovněž také Marie de Guise z krá-
lovských úřadů. K vydání obou kritických děl došlo v roce 1558, přičemž obě práce byly 
otištěny v ženevské tiskárně Jeana Crespina.31 Jako první vyšel počátkem roku Goodma-
nův spis s názvem Jak by svrchovaní vládci měli naslouchat svým poddaným: A kdy je možno 
jim dle Božích zákonů odmítnout poslušnost a vzdorovat32 a o několik měsíců později jej 
následovalo Knoxovo První zatroubení polnic proti obludné nadvládě žen.33

O nezměrné zkaženosti žen
I když to doposud nemuselo být patrné, vznik obou zmiňovaných spisů sice motivoval 
stejný cíl, tedy varování anglického a skotského lidu před vládou katolických královen, ale 
přístupy k tématu se v případě obou autorů dost lišily. První náznaky odlišnosti těchto 
textů lze spatřovat už v jejich názvech. Christopher Goodman pojmenoval svůj kritický 
spis Jak by svrchovaní vládci měli naslouchat svým poddaným: A kdy je možno jim dle Božích 
zákonů odmítnout poslušnost a vzdorovat, protože jeho hlavním cílem nebyla pouze kritika 
žen-panovnic, ale mnohem rozsáhlejší a pro něj zásadnější vystoupení proti stávajícím 
poměrům a samotnému systému vlády, kdy lidé nekriticky přijímali světské zákony a naří-
zení, jen aby se uchránili hněvu svých vládců, kteří se ale odmítali řídit mravními prin-
cipy a zákony, které dal světu křesťanský Bůh. Goodmanův spis byl rozdělen na úvodní 
epištolu, jejímž autorem byl William Whittingham, blízký přítel Christophera Goodma-
na a Johna Knoxe, a jedenáct tematických celků, z nichž každý zprostředkovával Good-
manův názor na určitý podnět, který byl podle jeho názoru zdrojem dobových problémů. 
Podstatou Whittinghamovy úvodní epištoly tak bylo spíše uvedení do problematiky, které 
se později podrobněji věnoval sám Goodman. Ten za hlavního viníka úpadku považoval 
zkaženost římsko-katolické církve a pýchu katolického kněžstva, které v touze po moci 
zneužívalo papežské dekrety a koncily. Vedle kritiky církve se však Goodman věnoval také 

30 Robert Healey, Waiting for Deborah: John Knox and Four Ruling Queens, The Sixteenth Century 
Journal 25, 1994, s. 374–375.

31 D. Laing (ed.), The Works of John Knox IV, s. 352.
32 P. Poole (ed.), Ch. Goodman, How Superior Powers.
33 Marvin A. Breslow (ed.), The Political Writings of John Knox, Washington 1985.
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představení práva na oprávněný vzdor a odmítnutí poslušnosti těm, kteří jí nejsou hodni, 
protože se svým jednáním zprotivili Bohu.34

Oproti tomu John Knox ve svém Prvním zatroubení polnic proti obludné nadvládě žen 
věnoval svou plnou pozornost ženské vládě, která pro něj představovala něco natolik 
ohavného a do nebe volajícího, že již v názvu své práce troubil na poplach s pomocí 
symbolických apokalyptických polnic zvěstujících zánik lidstva. Sám sebe ve vší skrom-
nosti stavěl do role trubače, biblického proroka, který se snažil lidstvo varovat a tím 
i zachránit, respektive spasit před příchodem zla a pekelných sil, které v tomto případě 
zastupovaly právě ženy-panovnice. Samotné apokalyptické troubení polnic měli v bib-
lickém Janově zjevení na starost andělé, kteří sedmkrát zatroubili, čímž zvěstovali Boží 
hněv a příchod posledního soudu.35 John Knox vnímal úpadek anglického protestanti-
smu, nástup katolického vládce, a k tomu navíc ženy, jako důkaz Božího trestu za to, že 
Angličané ochabli ve své víře a nedokázali zabránit všem zmiňovaným hrůzám.36 Právě 
proto cítil potřebu „troubit na poplach“ a informovat lidi o nezbytnosti nápravy. Je do-
loženo, že John Knox dokonce plánoval vydání dalších dvou dílů svého spisu, ve kterých 
se chtěl věnovat i jiným tématům, jejichž prostřednictvím měl objasnit některé z dalších 
příčin blížící se apokalypsy. Navzdory prvotním literárním ambicím Knox zůstal pouze 
u vydání svého Prvního troubení a k dalším se nedostal. Proto se v tomto díle Knox za-
býval výhradně kritikou ženské vlády, k níž se snažil přistupovat z různých úhlů. Základ 
pro jeho argumenty představovala Bible, texty církevních otců a vybrané spisy antických 
myslitelů, jejichž úvahy a výroky o ženách se Knox snažil interpretovat tak, aby odpoví-
daly jeho vlastním cílům.37 

Knox se stejně jako Goodman ve své práci věnoval otázce oprávněného vzdoru vůči 
Marii Tudorovně, Marii de Guise a později i proti Marii Stuartovně, ale na rozdíl 
od Goodmana se nepouštěl do obecnější roviny a své argumenty stavěl výhradně na žen-
ské otázce.38 Je možné dokonce tvrdit, že svým spisem navazoval na svá starší kázání, 
ve kterých se například modlil za to, aby se Marie Tudorovna zřekla katolické víry 
a nijak nevystupovala proti protestantům.39 Práce obou reformátorů obsahovaly vel-
ké množství shodné náboženské symboliky, odkazů na Písmo i jména s ním spojená. 

34 P. Poole (ed.), Ch. Goodman, How Superior Powers, s. 5–10.
35 Adolf Novotný, Biblický slovník, Praha 1992, s. 1301–1302.
36 Amanda Shephard, Gender and Authority in Sixteenth-Century England: the Knox Debate, Keele 

1994, s. 148.
37 M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 42.
38 Marii Stuartovně se věnovali například Retha Warnicke, Mary Queen of Scots, London 2006; Jane 

Dunn, Elizabeth and Mary: Cousins, Rivals, Queen, New York 2004; John Guy, Queen of Scots: The 
True Life of Mary Stuart, Boston 2004; Jenny Wormald, Mary, Queen of Scots: Pride, Passion and 
a Kingdom Lost, London 2001.

39 D. Laing (ed.), The Works of John Knox, s. 77–105.
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Stejně tak oba traktáty odkazovaly na politické a náboženské dění, které se odehrávalo 
na území Anglie a Skotska v průběhu 16. století. Inspirací jim byl také pobyt ve švýcar-
ské Ženevě, během něhož Knox debatoval o ženské otázce s Janem Kalvínem a Heinri-
chem Bullingerem. Oba jmenovaní se však později zcela distancovali od obou kritických 
děl a nechtěli s nimi být nijak spojováni.40

Oba autoři počítali s tím, že se jejich díla budou jen těžko šířit ze švýcarského exilu 
k anglickým a skotským protestantům a odpůrcům vládnoucích královen. Proto své 
práce pojali spíše jako soubor kázání, která se mohla na tajných setkáních ústní formou 
šířit mezi prostý lid, který byl do značné míry negramotný, a tak by si jejich spisy stejně 
nedokázal přečíst.41 Protestantští sympatizanti však mohli s pomocí těchto děl postupem 
času vyprovokovat povstání, obnovit staré pořádky a oba kazatelé by se vrátili ke svému 
starému způsobu života.

První z klíčových témat obsažených v obou spisech bylo pochopitelně spjato s žen-
skou vládou, která byla příčinou Knoxova a Goodmanova odchodu do evropského vy-
hnanství. Podle Johna Knoxe byl problém v tom, že: „Nikdo nenachází takovou sílu odva-
hy, takovou víru v Boha, nebo lásku k rodné zemi, aby se odvážil upozornit obyvatele ostrovů, 
že je urážkou samotného Boha, aby zemi vládla zkažená žena, ano, zrádkyně a bastard. Ale 
co si mají počít lidé a národ, mají opustit zákonnou hlavu, které byla svěřena autorita božím 
slovem, volbou a přijetím do úřadu vládce a soudce?“42 A proto „podporovat ženu v tom, aby 
se ujala vlády, převahy, nadvlády, popřípadě správy jakékoliv říše, národa nebo města, odporu-
je přírodě a uráží Boha. Věc, která se nejvíce příčí jím vyjevené vůli a zákonům, a dokonce 
rozvrací dobré pořádky, řád a spravedlnost.“43 „…tvrdím, že říše žen je věcí přírodě odpornou, 
a tím nemyslím jen to, že Bůh v rámci řádu stvoření zkazil ženu ve vztahu k autoritě a oblibě, 
ale že muž viděl, prokázal a jmenoval důvody, proč tomu tak má být. Muž, říkám, v mnoha 
jiných ohledech slepý, v tomto případě vidí velmi jasně, protože příčiny jsou natolik zřejmé, 
že mu nemohou zůstat utajeny. Pro koho můžeme zapírat, že je proti přírodě, aby slepci byli 
vyzváni k vládě a vládli tak, jak vidí, aby slabí, nemocní a nemohoucí živili a ovládali lidi 

40 Tamtéž, s. 222–223.
41 Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století). Náboženství, 

magie, osvícenství, Praha 2006, s. 20.
42 „…non eis found so stout of courage, so faithful to God, nor loving to their native country, that they dare 

admonish the inhabitants of that isle how abominable before Go dis the empire or rule of a wicked woman, 
yea, of a traitoress and bastard. And what may a people or nation, left destitute of lawful head, do by the 
authority of God´s word in electing and appointing common rulers and magistrates?“ M. A. Breslow 
(ed.), The Political Writings, s. 37.

43 „To promote a woman to bear rule, superiority, dominion, or empire above any realm, nation, or city is 
repugnant to nature, contumely to God, a thing most contrarious to his revealed will and approved ordi-
nance, and, finally, i tis the subversion of good order, of all ekvity and justice.“ Tamtéž, s. 42.
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úplné a silné, a aby hloupí, šílení a frenetičtí lidé vládli diskrétně a dali si poradit od těch, kdož 
mají střízlivou mysl?“44

John Knox se ve svých textech nikdy nedržel zpátky. Ve svém Prvním zatroubení proti 
obludné nadvládě žen zašel příliš daleko, když o anglické královně psal jako o zkažené 
ženě, zrádkyni a panchartovi, která byla už jen díky svému pohlaví zcela nevhodná pro 
jakoukoliv formu vlády, protože se svým jednáním příčila Bohu i přirozenému řádu věcí. 
Šlo o velmi vážná obvinění a slova, za která by byl Knox v Anglii okamžitě obžalován 
z velezrady a odsouzen k trestu smrti.45 Proč ale z těchto zločinů obviňoval Marii Tudo-
rovnu, respektive všechny ženy-královny? 

Zkaženost Knox přisuzoval všem ženám, nejen anglické královně, ovšem v případě 
Marie Tudorovny měla být tato vlastnost posílena jejím původem. Jelikož šlo o poloviční 
Španělku, která byla vychována v římsko-katolické víře, mohla být vnímána jako polo-
viční cizinka podporující cizí, nikoliv anglické zájmy. Úplně stejně se Knox stavěl proti 
skotské královně-regentce Marii de Guise, která byla původem Francouzka, protože svou 
dceru, poloviční Francouzku, provdala za francouzského dauphina Františka, aby upev-
nila vztahy mezi Francií a Skotskem. Díky tomu ale Skotsko otevřela cizincům a jejich 
mocenskému vlivu, a proto v Knoxových očích stejně jako Marie Tudorovna poškozovala 
zájmy vlastního národa. Původ obou vládnoucích žen v Johnu Knoxovi vzbuzoval nedů-
věru a časem i nenávist, kterou ještě umocňoval jejich boj proti protestantům, které pod 
pohrůžkou násilí a nuceného vyhnanství nutily k přestoupení na katolickou víru.

Proč by ale mělo být proti přírodě a Bohu, aby žena usedla na královský trůn? Na to 
Knox ve svém díle odpověděl takto: „Sama příroda, jak říkám, je vykreslila tak, aby byly 
slabé, křehké, netrpělivé, neduživé a hloupé. A zkušenost prokázala, že jsou nestálé, nálado-
vé, kruté a lačné po rádcovství a vládě. A těchto významných chyb by si měli všímat muži 
všech věkových kategorií, aby v takovém případě dotyčné ženy zbavili jejich úřadu i autority. 
Někteří muži též musí pochopit, že pokud podléhají radám a vládě svých žen, tak nejsou hodni 
zastávat jakékoliv veřejné úřady.“46 „Ano, to oni hlásají, že tam, kde žena vládne a autoritu 

44 „…I affirm the empire of a woman to be a thing repugnant to nature, I mean not only that God by the 
order of his creation hath spoiled woman of authority and dominion, but also that man harh seen, proved, 
and pronounced just causes why that it so should be. Man, I say, in many other cases blind, doth in this be-
half see very clearly, for the causes be so manifest that they cannot be hid. For who can deny but it repugneth 
to nature that the blind shall be appointed to lead and conduct such as do see, that the weak, the sick and 
impotent persons, shall nourish and keep the whole and strong, and, finally, that the foolish, mad, and 
frenetic shall govern the discrete and give counsel to such as be sober of mind?“ M. A. Breslow (ed.), The 
Political Writings, s. 42–43.

45 J. Tanner (ed.), Constitutional Documents, s. 122–123, 125, 406–407.
46 „Nature, I say, doth paint them forth to be weak, frail, impatient, feeble, and foolish, and experience hath 

declared them to be unconstant, variable, cruel, and lacking the spirito f counsel and regiment. And these 
notable faults have men in alla ges espied in that kind, for the which not only they have removed women 
from rule and authority, but also some have thought that men subject to the counsel or empire of their wives 
were unworthy of all public office.“ M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 43.
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užívá, tam je upřednostňována marnivost před ctností, ambice a pýcha před zdrženlivostí 
a skromností, a nakonec, že lakota, matka všech špatností, nutně musí přemoci spravedl-
nost a pořádek.“47 Kritika ženských vlastností a neřestí nepředstavovala v 16. století nic 
nového. Ať už ve starších, popř. v dalších dobových kázáních a textech byl nejen mezi 
církevními představiteli běžně zastáván názor, že je žena bytostí hříšnou, nebo alespoň 
více náchylnou k hříchu než muži. Knox a stejně tak Goodman v tomto směru nijak 
nevybočovali z rámců, které jim vymezili jejich předchůdci, ale na rozdíl od nich svou 
kritiku namířili proti příslušnicím společenské elity, proti samotným královnám.48 
Jedním z důkazů pravdivosti církevních názorů na toto téma měl být příběh o prvotním 
hříchu, který byl však v rámci raně novověkých mysogynních spisů stejně běžný jako 
odvolávání se na přirozený řád věcí, Boží vůli, popř. na výroky antických klasiků. Nejen 
církevní představitelé hojně využívali příběh o prvotním hříchu k zdůraznění negativ-
ních ženských vlastností a připomínání toho, že Eva podlehla ďáblovu pokušení a ze 
zvědavosti přinutila Adama, aby utrhl jablko poznání, čímž zapříčila vyhnání lidského 
pokolení z Ráje.49 Za tento prohřešek stihl Adama s Evou a všemi jejich dětmi trest spo-
čívající v tom, že byli do konce svých dnů nuceni pracovat v potu tváře a snášet veškeré 
útrapy spojené s obyčejným životem.

Na rozdíl od Adama byla Eva za svou neposlušnost poznamenána dalším z Božích 
trestů. Měla být stižena porodními bolestmi a navždy měla být podřízena mužské vůli 
a rozkazům, to znamená, že nejprve měla být zcela podřízena vůli svého otce a později 
příkazům svého manžela. V Knoxově Prvním troubení polnic proti obludné nadvládě žen je 
Evin trest popsán takto: „Po jejím pádu a protivení se Bohu na ni byla uvalena nová povin-
nost, aby byla podřízena muži neodvolatelným rozsudkem Božím, uvaleným na ni skrze tato 
slova: S bolestí budeš rodit syny své, budeš podřízena svému muži, který nad tebou převezme 
svou nadvládu.“50 „A tak je možno vidět, že Bůh skrze svá slova zakázal ženám vládu nad 
říší i mužem. Tak na ženu byly vloženy dva tresty – budou prožívat lítost, úzkost a bolest, 
kterou pocítí kdykoliv se stanou matkou…a podřízení sebe, svého chtíče i vůle manželovi a jeho 
vlastní vůli. Již od počátku svého prokletí nemůže žena vyniknout v umění, ušlechtilosti, 
chytrosti, ani v zákonodárství…každá žena, která dosáhla té cti a stala se matkou, pocítila 

47 „Yea, they further should pronounce that where women reign or be in authority that there must needs 
vanity be preferred to virtue, ambition and pride to temprerance and modesty, and finally, that avarice, 
the mother of all mischief, must needs devour ekvity and justice.“ M. A. Breslow (ed.), The Political 
Writings, s. 44.

48 A. Shephard, Gender, s. 15.
49 Gisela Bocková, Ženy v evropských dějinách od středověku do současnosti, Praha 2007, s. 41.
50 „But after her fall and rebellion committed against God there was put upon her a new necessity, and she 

was made subject to man by the irrevocable sentence of God pronounced in these words: I will greatly 
multiply thy sorrow and thy conception. With sorrow shalt thou bear thy children, and thy will shall be 
subject to thy man, and he shall bear dominion over thee.“ M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, 
s. 45–46.
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z vlastní zkušenosti dopad a sílu Božího slova.“51 Muž se měl stát ochráncem, který měl 
dbát na to, aby žena kvůli své slabosti znovu nepodlehla pokušení z konání hříchu a ne-
přivolala na sebe a své blízké hanbu a neštěstí.

V podobném duchu jako Knox chápal společenskou hierarchii mezi mužem a ženou 
také Christopher Goodman, který o ženské podřízenosti napsal: „Neboť Bůh se nemůže 
stavět proti sobě samému, když již na počátku podřídil ženu jejímu manželovi, z muže tak 
učinil hlavu ženy, což znamená, že jí nedovolí mluvit na shromáždění mužů, natož aby vlád-
la říši nebo národu. Pokud není ženám obecně dovoleno zastávat nižší úřady, jako například 
poradce, péry, soudce, šerify, soudní vykonavatele atd., tak posuďte sami, zda je správné, aby 
vládly celým říším a národům?“52 Goodman tak v podstatě připomínal dobové rozdělení 
sfér, o které měli příslušníci obou pohlaví pečovat. Muži byla vyčleněna veřejná sféra, 
ve které pracoval, sháněl obživu a v některých případech také zastával veřejné úřady. 
Oproti tomu ženě byla vyhrazena starost o soukromou sféru, měla pečovat o domácnost, 
starat se o děti.53 Tato Goodmanova genderová nerovnováha byla v Knoxově podání 
podporována ještě dalšími argumenty. Na první z nich už Christopher Goodman částeč-
ně narazil, když zmínil, že Bůh z muže učinil hlavu ženy. John Knox totiž ve svém díle 
pracoval právě s tímto „tělesným“ konceptem, ve kterém byl muž již od dětství připra-
vován na svou roli, v tomto případě na roli krále a ochránce svěřených území, který měl 
stejně jako hlava řídit všechny části těla, jež mu byly podřízeny stejně jako jeho poddaní. 
Oproti tomu přirozená role ženy spočívala v již zmíněné péči o domácnost, a proto bylo 
podle Knoxe nemyslitelné, aby funkci hlavy zastával nějaký jiný orgán, který jí byl nor-
málně podřízen.54 Takový zásah do řádu věcí podle něj mohl přivodit jediné, a sice chaos, 
který byl předzvěstí nepokojů, povstání a ničení. 

Druhým Knoxovým argumentem bylo opětovné převyprávění příběhu o stvoření 
Adama a Evy, kdy Adamovi měla být svěřena vůdčí mužská role už proto, že ho Bůh 
stvořil jako prvního. Tudíž měl být starší, moudřejší a schopnější než Eva. Eva byla 

51 „Hereby may such as altogether be not blinded plainly see that God by his sentence hathdejected all woman 
from empire and dominion above man. For two punishments are laid upon her, to wit, a dolor, anguish, 
and pain as oft as ever she shall be mother, and a subjection of herself, her appetites and will, to her husband 
and to his will. From the former part of the malediction can neither art, nobility, policy, nor law made by 
man deliver womankind; but whosoever attaineth to that honor to be mother proveth in experience the 
effect and strength of God´s word.“ M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 46.

52 „For God is not contrary to Himself, which at the beginning appointed the woman to be in subjection to her 
husband, and the man to be head of the woman who will not permit so much to the woman, as to speak in 
the Assembly of men, much less to be ruler of a realm or nation. If women are not permitted by civil policies 
to rule in inferior offices, to be Counselors, Peers of a realm, Justices, Sheriffs, Bailiffs, and such like: Make 
yourselves judges, whether it is mete for them to govern whole realms and nation?“ P. Poole (ed.), Ch. 
Goodman, How Superior Powers, s. 20–21.

53 Jean Elshtainová, Veřejný muž, soukromá žena: Ženy ve společenském a politickém myšlení, Praha 
1999, s. 28–29.

54 G. Bocková, Ženy, s. 29–30.
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oproti tomu stvořena z Adamova žebra, tudíž pocházela z Adama a existovala kvůli Ada-
movi, což mělo logicky poukazovat na její podřízenost vůči muži.55 S tím ale nesouhlasili 
Knoxovi oponenti, kteří tvrdili, že zmíněné pořadí může být vnímáno hned několika 
odlišnými způsoby. Podle nich by bylo možné říci, že se Bůh při stvoření ženy poučil 
z chyb, kterých se předtím dopustil v případě Adama, a proto ženu stvořil dokonalejší. 
Díky tomu by se dala Knoxova argumentace obrátit proti němu a ženám by se přisoudila 
převaha nad muži. Dále se objevoval názor, že kdyby byla Eva stvořena z Adamovy hlavy, 
tak by mu byla nadřazena, kdyby z nohy, tak by mu byla podřízena, ale Adamovo žebro 
mělo být zdrojem jejich rovnocenného postavení.56

Jak již bylo z několika příkladů patrno, tak oba reformátoři zůstávali v zajetí dobových 
předsudků a pravidel. Pro dobovou společnost byla určitá míra genderové diskriminace 
zcela běžná. Díky tomu bylo zcela normální, že žena byla vyloučena z vedení veřejných 
úřadů a dalších forem politické reprezentace a že ze společenského hlediska podléhala 
svému muži. I tak ale existovaly výrazné rozdíly, jejichž základem byl význam rodiny, z níž 
konkrétní žena pocházela. Bohaté dámy ze zámožných šlechtických nebo přímo z králov-
ských rodů dostaly formální vzdělání od soukromých učitelů a poté jim bylo umožněno, 
aby se přidaly ke dvoru a dělaly společnost ostatním ženám z nejvyšších společenských 
vrstev. Z tohoto důvodu byly Knoxovy názory, že by i ten nejníže postavený muž měl být 
nadřazen sebeurozenější ženě, zcela nesmyslné a nereálné. Stejně jako dnes tak i tenkrát se 
řada žen dokázala vedle svých manželů velice dobře prosadit. A i když ženy nemohly vy-
konávat důležité státní úřady a povolání, tak se jim nedal upřít značný vliv.57 Ten sice často 
pramenil z funkcí, které zastávali jejich mužští příbuzní, ale i tak se již o vlivu dalo mluvit. 
Další možností k zisku společenské prestiže byla role dvorní dámy, která dotyčné ženě 
mohla zajistit praktické využití náklonnosti nejvýše postavených žen – královny a prince-
zen – ve prospěch své rodiny a blízkých, popřípadě dětí, kterým tak mohla zajistit dosazení 
do nejrůznějších funkcí a politických úřadů. Majetnější ženy se do veřejného dění často 
zapojovaly například prostřednictvím finanční podpory různých umělců, kteří na oplátku 
opěvovali jejich krásu a šířili zmínky o jejich bezúhonnosti. Z těchto faktů tak zcela jasně 
vyplývá, že královna svým vlivem zcela zastiňovala většinu mužů v království, a proto už 
sama její vláda popírala řadu Knoxových argumentů.58

Knoxovi a Goodmanovi se samozřejmě nedalo upřít, že si Marie Tudorovna svou ná-
boženskou politikou vytvořila řadu nepřátel a odpůrců, jejichž počet během let stále ros-
tl. Tento fakt ovšem nelze přisuzovat pouze tomu, že šlo o ženu, katoličku, poloviční ci-
zinku nebo o levobočka s nejasnými nároky na anglický trůn. Žádný panovník, nezávisle 

55 M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 45.
56 G. Bocková, Ženy, s. 41.
57 Laura Gowing, Gender Relations in Early Modern England, London 2012, s. 54.
58 A. Shephard, Gender, s. 15–24.



MIROSLAV BENEŠ  / VĚDECKÉ STUDIE /

19OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

na pohlaví a náboženském přesvědčení, se nikdy nesetkal s úplnou podporou a spoko-
jeností svých poddaných. Vždy se našel někdo, kdo kritizoval stávající pořádky a přál si 
změnu. V tomto případě to byli protestanti, kteří měli pocit křivdy. Ještě před nástupem 
Marie Tudorovny tento pocit ale sdílela řada katolíků, kteří byli za vlády Jindřicha VIII. 
a Eduarda VI. nuceni přestoupit k anglikánství. A podobně tomu bylo i po smrti Marie 
Tudorovny a nástupu její nevlastní sestry, budoucí královny Alžběty I. Tudorovny, která 
sice katolíky respektovala, ale stále preferovala protestantskou víru.59

O panchartech skutečných i domnělých
Narážky na nemanželský původ byly v dílech obou autorů adresovány pouze anglické 
královně Marii Tudorovně, která byla již v dětství prohlášena Jindřichem VIII. za pan-
charta, díky čemuž měla ztratit veškerá dědická práva na anglický trůn.60 Katolická 
církev a řada evropských mocností však Mariino právo na vládu nad Anglií i tak nadále 
uznávaly. Její nástup na trůn se proto setkal jen s minimálním odporem ze strany domácí 
šlechty.

Samotné zmínky o nemanželském původu Marie Tudorovny v obou dílech před-
stavují neuvěřitelně zajímavý případ užití symbolického „dvojího metru.“ John Knox 
i Christopher Goodman se totiž ve svých textech nejednou zmiňovali právě o tom, že 
Marie Tudorovna byla jen obyčejný panchart zplozený v hříchu. Na druhou stranu ale 
nekriticky přijímali její nevlastní sestru Alžbětu, která byla naopak vnímána jako neman-
želská z pohledu římsko-katolické církve, jež neuznávala rozvod Jindřicha VIII. s Kateři-
nou Aragonskou, ani jeho druhé manželství s Annou Boleynovou, Alžbětinou matkou.61 
Opět záleželo pouze na úhlech pohledu, ve kterých se proměňovaly názory jak na (ne)
legitimitu Marie Tudorovny, tak její mladší nevlastní sestry Alžběty. Christopher Good-
man svůj vztah k oběma zmíněným ženám popsal následovně: „…abych Vás nechal spatřit 
veškerou naši hanbu. Jak daleko jste se nechali vést svým zdravým rozumem a slovem Božím, 
když jste zvolili, pomazali a korunovali ženu jako Vaši královnu a vládkyni, i když se jedná 
o bastarda a nezákonného zplozence. Kdyby tak nebyla nemanželskou dcerou, ale právoplatnou 
královskou dcerou stejně jako její sestra, zbožná to paní, která je mírná jako jehňátko, prosta 
španělské pýchy a silné krve. Ještě v čase nemoci a následné smrti prince dobré Boží paměti, krá-
le Eduarda VI., neměla první z otázek směřovat k tomu, kdo by se měl stát novou královnou, 

59 Z nejvýznamnějších výzkumů věnovaných královně Alžbětě I. z rodu Tudorovců lze zmínit na-
příklad David Loades, Elizabeth I, London 2006; Richard Rex, Elizabeth I, Stroud 2003; David 
Starkey, Elizabeth: The Struggle for the Throne, New York 2001; Christopher Haigh, Elizabeth I, 
London 2000.

60 Podrobněji se vymezením Mariina postavení a dědických práv zabývaly tzv. Zákony o nástupnictví 
(Succession Act). J. Tanner (ed.), Constitutional Documents, s. 389–395, 397–400.

61 Anně Boleynové se ve svých výzkumech věnoval například George Bernard, Anne Boleyn: Fatal 
Attractions, New Haven 2010; Eric Ives, The Life and Death of Anne Boleyn, Oxford 2004.
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popřípadě která žena by měla být korunována, nýbrž k upřednostnění Boží slávy, moudrým 
rádcům a přirozeným zájmům Vaší země.“62

S ohledem na Goodmanovu víru a životní zkušenosti není překvapením, že k Marii 
Tudorovně nepociťoval žádné sympatie. Naopak je zcela logické, že pro něj mladičká 
princezna Alžběta představovala naději na návrat Anglie k protestantské víře, proto-
že se k ní otevřeně hlásila již za vlády Eduarda VI. Je pozoruhodné, že v Alžbětině 
případě byl Goodman schopen okamžitě přejít od kritiky hříšných a neschopných 
žen až ke zmínkám o „paní, která je mírná jako jehňátko.“63 Touto zmínkou se Good-
man odlišil od svého přítele, protože Knox se ve své práci o princezně Alžbětě nikdy 
nezmínil a ani ostatním ženám nepřisuzoval žádné pozitivní vlastnosti. Je však možné, 
že princezna Alžběta měla v tomto případě posloužit jen jako kontrast oproti Marii 
Tudorovně. Za takových okolností by se v Goodmanově díle o to silněji střetávaly 
principy chaosu a pořádku, symbolicky zastoupené oběma ženami – na jedné straně by 
stál neprávem nastoupivší levoboček římsko-katolického vyznání, jehož poloviční špa-
nělský původ jej předurčil k prosazování cizích zájmů na anglické půdě, a proti němu 
by stála utlačovaná nevinná protestantka, která byla navzdory své mírnosti a dobrotě 
držena pod neustálým dohledem, aby nebyla svými věrnými poddanými dosazena 
na anglický trůn.64

Otázka ženských nástupnických práv byla v této době velmi aktuálním tématem. John 
Knox s Christopherem Goodmanem se jí však dotkli spíše okrajově, když kritizovali 
ženskou vládu. Problém spočíval v tom, že si jejich práce bylo možné vykládat různě a už 
jen samotné urážlivé pasáže namířené proti ženám byly přijímány negativně, protože 
na anglickém a skotském trůně seděly ženy-královny. Díla obou reformátorů byla silně 
kritizována i v dalších letech, tedy i po smrti Marie Tudorovny a Marie de Guise, kdy je 
bylo možné reinterpretovat ve vztahu k nové generaci panovnic – Alžbětě I. Tudorovně 
a Marii Stuartovně, a to i v případě, že o nic z toho Knox s Goodmanem neusilovali. 
Po nástupu královny Alžběty na anglický trůn byl oběma reformátorům zakázán návrat 
do Anglie, a to dokonce pod trestem smrti. Důvodem k vydání tohoto nařízení byla 
Alžbětina obeznámenost s jejich kritickými spisy namířenými proti ženské vládě a obava 

62 „…to let you see to all our shames, how far you have been led besides your common senses and the manifest 
word of God, in electing, anointing, and crowning a woman to be your Queen and Governess, and she in 
very deed a bastard, and unlawfully begotten. But be it that she was not a bastard, but the king´s daughter 
as lawfully begotten as was her sister, that godly Lady, and meek lamb, void of all Spanish pride, and 
strong blood: yet in the sickness, and at the death of our lawfull Prince of godly memory King Edward the 
Sixth, this should not have been your first counsel or question, who should be your Queen, what woman you 
should crown, if you had been preferred of God´s glory, and wise counselors, or naturally affected towards 
your country.“ P. Poole (ed.), Ch. Goodman, How Superior Powers, s. 21.

63 Tamtéž, s. 21.
64 A. Shephard, Gender, s. 42–43.
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z nebezpečí, které pramenilo z náboženského radikalismu obou reformátorů a z jejich 
potenciálních snah o šíření kalvinismu na anglické půdě.65

Klíčovou součástí dobových debat o otázce ženského nástupnického práva byla inter-
pretace práva na zdědění majetku. Knox veškerá zmiňovaná práva popíral a odvolávaje se 
na staré římské právo tvrdil, že žena nesmí zastávat žádné veřejné úřady a funkce.66 Jeho 
odpůrci však zastávali názor, že když měla žena právo na to, aby po otci obdržela majetek 
jako jeho pozůstalost, tak proč by po otci nemohla zdědit i jeho úřad, který se zmíněným 
majetkem přímo souvisel. Čistě teoreticky mohla takto získaný majetek a úřad ochraňo-
vat do chvíle, než by jej předala dalšímu mužskému dědici, například svému muži nebo 
synovi.67 Obzvláště v případě anglických a skotských králů z rodu Tudorovců a Stuar-
tovců bylo toto téma zcela aktuální, protože u obou rodin došlo v průběhu 16. století 
k předání nástupnických práv skrze ženu. Proto bylo důležité, aby ženy mohly dědit 
i úřady po otci. V rámci tudorovské a stuartovské nástupnické linie je nutné zmínit, že 
kdyby žena nemohla zdědit úřad po otci, tak by se skrze ženu nemohla dědická práva 
předat dále.68 Jindřich VII. Tudor by proto neměl žádné právo usednout na anglický 
trůn, protože své nároky po válce růží uplatňoval skrze dědická práva své matky Marga-
ret Beaufortové. Také Stuartovci byli odkázáni na uznání ženského nástupnického práva, 
neboť Jakub V. Stuart a Marie de Guise spolu měli jedinou dceru Marii Stuartovnu.69 
Není překvapením, že otázky takového významu přitahovaly velkou pozornost právníků, 
teologů a šlechticů, kteří si skrze podporu té či oné strany chtěli jen dopomoct k zisku 
vyšších úřadů, poct a přízně královen. A právě z tohoto důvodu se pro Johna Knoxe 
a Christophera Goodmana mělo toto téma stát v budoucnu osudným.

O ženách a cizincích
Cílem Knoxových a Goodmanových útoků nebyly pouze ženy, ale také cizinci, kteří 
v tomto případě představovali nedílnou součást jejich kritického vyobrazení. Nestačilo 
totiž, že ženská nadvláda nad muži byla sama o sobě nepřípustná. V případě Marie Tu-
dorovny, Marie de Guise a Marie Stuartovny se dokonce dalo mluvit o neobvykle silné 
vazbě na cizí mocnosti a jejich zájmy, což podle Knoxe a Goodmana zcela jistě zna-
menalo poškozování domácích zájmů a tím pádem i akt vlastizrady, kterého se všechny 
jmenované královny dopouštěly.70 John Knox ve svém Prvním zatroubení polnic proti 
obludné nadvládě žen o ženách a cizincích napsal: „Tento ostrov, běda, opovrhl a hrozivě 

65 D. Laing (ed.), The Works of John Knox VI, Edinburgh 1864, s. 15–21.
66 M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 20–21.
67 G. Bocková, Ženy, s. 30–31.
68 A. Shephard, Gender, s. 81.
69 Tamtéž, s. 15.
70 M. Wernisch, Politické myšlení, s. 345–348.
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zneužil nabízenou Boží milost a po hanebné zradě opustil Ježíše Krista a jeho evangelia kvůli 
Satanovi, a proto si následovníci této cesty oprávněně zaslouží, aby byli uvrženi do zmatku 
a poddanství v rukou cizinců. Přesto se obávám, že nedbalost těch, kteří jsou někdy zváni 
strážci, povede pouze ke zhoršení stávající situace. Vidíme, že se naše země stala kořistí cizích 
národů, slyšíme téct krev našich bratří v Kristu, kteří jsou krutě ponižováni monstrózním 
impériem ukrutné ženy, o které víme, že je příčinou veškerého utrpení, přesto však čas trávíme 
mlčením, jako kdyby se nás nic z toho netýkalo.“71

Kromě obvinění ze zrady Krista a jediné správné cesty – protestantismu, zde je 
možné opět vidět odkazy na církevní represe zavedené Marií Tudorovnou v rámci 
anglické rekatolizace. Vedle toho se zde také objevují zmínky o tom, že se kvůli Ma-
riině vládě z Anglie stala kořist cizích národů. John Knox tím poukazoval na Mariin 
sňatek se španělským králem Filipem II., který zásadním způsobem ovlivnil směřování 
anglické zahraniční politiky v čase Mariiny vlády. Marie Tudorovna vyjádřila svému 
choti politickou podporu a Anglie tak spolu se Španělskem vstoupila do války proti 
koalici Francie a Skotska. Stejně jako anglická, tak i skotská královna-regentka Marie 
de Guise byla obviňována z přílišné spolupráce s cizinci, v tomto případě s Francou-
zi. Zatímco Marii Tudorovně byla vyčítána násilnost anglické rekatolizace, Marie 
de Guise sklízela kritiku za vzrůstající počet francouzských vojenských jednotek 
na území Skotska. Nárůst jejich počtu sice souvisel s válkou, která vypukla mezi již 
zmíněnými koalicemi, ale i tak se řadě skotských šlechticů nezamlouvalo, že na jejich 
území sídlí cizí vojska, která zcela měnila poměr sil na skotském území.72 Pro Skotsko 
16. století bylo totiž běžné, že král nebyl nejmocnějším pánem v zemi, protože mu víc 
než konkurovaly jednotlivé klany. Nyní se situace zcela obrátila a dříve zpupní pánové 
museli přihlížet tomu, jak do jejich země královna-regentka zve cizí vojska, která plní 
její rozkazy.

Vraťme se však k již dříve zmiňované otázce nástupnictví, která byla úzce provázá-
na i s problematikou cizích zájmů. John Knox se ve své práci i nadále opíral především 
o vlastní výklad biblických příběhů, a proto v tomto případě neopomněl připomenout 
příběh o dědictví dcer Zelophead: „Je tu jedna věc, kterou je třeba zmínit a dodržet v přípa-
dě zákona vztahujícího se na dědictví dcer Zelophehad. Bylo jim zapovězeno, aby se provdaly 

71 „That isle, alas, for the contempt and horrible abuse of God´s mercies offered, and for the shameful revolting 
to Satan from Christ Jesus and from his Gospel ones professed, doth justly merit to be left in the hands of 
their own counsel and so to come to confusion and bondage of strangers. But yet I fear that this universal 
negligence of such as sometimes were esteemed watchmen shall rather aggravate our former ingratitude 
than excuse this our universal and ungodly silence in so weighty a matter. We see our country set forth for 
a prey to foreign nations; we hear the blood of our brethren, the members of Christ Jesus, most cruelly to be 
shed; and the monstrous empire of a cruel woman we know to be only occasion of these miseries; and yet 
with silence we pass the time as thought the matter did nothing appertain to us.“ M. A. Breslow (ed.), 
The Political Writings, s. 37–38.

72 Dana Sutton (ed.), William Camden, Annales Rerum Anglicarum et Hibernicarum Regnante Eliza-
betha, California 2001, s. 45, 47–48.
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za někoho, kdo nepocházel z jejich vlastního kmene. Potom by totiž docházelo k přesunům půdy 
a problémům, které by jen oslabovali dědictví jejich otců.“73 „Zajímavé je to, že ochránci a pa-
troni práv našich dam nevzali tento zákon v potaz předtím, než poradili zaslepené princezně 
a nedobrým šlechticům, aby zradili staré svobody a předali moc do rukou cizinců. Anglie byla 
pro uspokojení nesmírného chtíče toho ukrutného monstra Marie (pro krvavou tyranii nehodné 
označení žena) zrazena, běda, ve prospěch hrdého Španěla. A Skotsko, pro vlnu šílenství 
a hlouposti svých správců a pro praktiky dravé dámy, upadlo obdobně pod záštitou manželství 
pod nadvládu Francie.“74

Dynastické sňatky a provdávání královských dcer do ciziny bylo v 16. století něčím 
zcela normálním. Proč je tedy Knox tolik odsuzoval? V právě popsaném případě šlo totiž 
o situaci, kdy ani Anglie, ani Skotsko neměly přímého mužského dědice, který by vládl 
místo princezny, jež by se mohla provdat do ciziny. Za normální situace bylo zcela běžné, 
že muž vládl svému království a ženské příslušnice jeho rodu sloužily jako cenné figurky 
v oblastech sňatkové politiky. Z politických důvodů byly provdávány za významné 
šlechtice a pány jak z vlastního království, tak z okolních zemí, se kterými bylo aktuálně 
nutné udržovat dobré vztahy.75 Nyní ovšem na anglickém trůnu seděla Marie Tudorov-
na, která se nechtěla zhostit tradiční role a odejít do země svého manžela, kde by vládla 
po jeho boku. Ona sama byla královnou a nechtěla se svého postavení vzdát. Když se 
provdala za Filipa II. Habsburského, tak se sice stala jeho ženou, ale i nadále spravovala 
svá dědičná území, stejně jako to on učinil ve Španělsku. To nic neměnilo na faktu, že se 
tímto spojením utvořila nová mocenská koalice, která nebyla řadě anglických šlechticů 
dvakrát po chuti.

Jak již bylo řečeno, ve Skotsku byla situace v podstatě stejná. Marie de Guise vládla 
jako regentka namísto své dcery, ale otevřela Skotsko francouzským vojskům a svěřovala 
významné úřady do rukou cizinců, kteří jí byli věrní. Tou dobou pobývala právoplatná 
královna Marie Stuartovna u francouzského dvora, kde se měla provdat za dauphina 
Františka. Tím mělo stejně jako v případě anglické královny Marie Tudorovny dojít 
k provázání dvou zemí a utvoření koalice, jejíž cíle nemusely odpovídat nejlepším zá-
jmům skotského národa.76

73 „One thing is yet to be noted and observed in the law made concerning the inheritance of the daughters of 
Zelophead, to wit, that it was forbidden unto them to marry without their own tribe…“ M. A. Breslow 
(ed.), The Political Writings, s. 71.

74 „Wonder it is that the advocates and patrons of the right of our ladies did not consider and ponder this law 
before that they counseled the blind princes and unworthy nobles of their countries to betray the liberties 
thereof into the hands of strangers. England, for satisfying of the inordinate appetites of that cruel monster 
Mary (unworthy by reason of her bloody tyranny of the name of a woman), betrayed, alas, to the proud 
Spaniard; and Scotland, by the rash madness of foolish governors and by the practices of a crafty dame, 
designed likewise, under title of marriage, into the power of France.“ Tamtéž, s. 71.

75 Marie Koldinská, Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2004, s. 31–42.
76 Arthur Clifford (ed.), The State Papers and Letters of Sir Ralph Sadler I, Edinburgh 1809, s. 378.
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Proti Knoxovým argumentům lze namítnout, že dobová politická situace nebyla 
běžná a nebylo tedy možné jednat na základě starších precedentů. Kdyby se Marie 
Tudorovna a Marie Stuartovna provdaly za domácí šlechtice, tak by čelily řadě dalších 
vnitropolitických problémů. Buď by se musely provdat za někoho ze svých příbuzných, 
například za nějakého bratrance, aby neoslabily vliv vlastní rodiny, nebo by jim hrozily 
problémy spojené s morganatickým sňatkem. Jakákoliv volba by destabilizovala poměr sil 
na domácí politické scéně, čímž by vzrostlo riziko vzniku šlechtické opozice.77 Z tohoto 
důvodu se dá usuzovat, že žádná z potenciálních voleb nemohla zajistit stoprocentní 
šanci na úspěch. Proto bylo v obou případech vybráno „menší zlo“, jež sice umožňovalo 
růst vlivu cizích mocností na úkor Anglie a Skotska, ale neotevíralo riziko občanské 
války, kterou po předchozích zkušenostech s válkou růži nikdo nechtěl riskovat. Obě 
královny si udržely svou vládu nad královstvím a k tomu ještě získaly potenciální pomoc 
svých manželů, kteří je však vtáhli do víru již zmiňované války.

Názory Christophera Goodmana se v podstatě shodovaly s těmi Knoxovými. Oba 
dva kritizovali jmenované královny za jejich vztahy s cizími vládci, ale i tak zde exis-
tovalo několik zásadních rozdílů. Na rozdíl od Knoxe se ve své práci Goodman věno-
val pouze anglickému prostředí, takže kritizoval jen Marii Tudorovnu a její sňatek se 
španělským králem. Při bližším zkoumání Goodmanova vyjádření k vazbám mezi Anglií 
a Španělskem je sice zřetelná řada podobností s Knoxovým přístupem, ale také je patrné, 
že Goodman se daleko více věnoval rozboru hierarchie moci mezi panovníkem a samot-
ným Bohem, namísto obyčejných útoků proti sňatkům s cizinci. Ve své práci Goodman 
na toto téma napsal: „Rádci, jejichž úkolem je usměrňovat náklonost jejich knížat a vládců, 
by měli prostřednictvím svých rad podporovat Boží slávu a uzdravovat svou zemi skrze 
přesvědčení o své podřízenosti [vůči Bohu]. Namísto toho však doposud usilovali o nalezení 
způsobu, jak uspokojit bezbožné touhy jejich bezbožné a nezákonné panovnice, hříšné Jezábel, 
která je v rozporu s přírodou a Božím slovem, trestem za naše hříchy. Její nadvláda je tou 
nejzkaženější zradou Krista, protože ze své země i ze sebe samotné učinila otroky v rukou 
cizinců a cizího národa hrdých Španělů.“78 A právě zmíněné „přesvědčení o své podříze-
nosti vůči Bohu“ bylo jedním ze zásadních rozdílů mezi Knoxem a Goodmanem. Knox 
byl autorem mnoha děl, ve kterých se věnoval kritice různých společenských skupin či 
politických rozhodnutí, oproti tomu pro Goodmana byla tato práce literárním debutem, 

77 Max Radin, Legal History of the Morganatic Marriage, The University of Chicago Law Review 4, 
1937, s. 604–615.

78 „The counselors, whose office is to bridle the affections of their princes and governors, in giving such counsel 
as might promote the glory of God, and the wealth of their country by this persuasion of obedience, have 
hitherto sought, and yet appearing do, how to accomplish and satisfy the ungodly lusts of their ungodly and 
unlawful Governess, wicked Jezebel: who for our sins, contrary to nature and the manifest word of God, 
is suffered to reign over us in God´s furry, and have thereby most wickedly betrayed Christ, their country 
and themselves to become slaves to a stranger and foreign nation, the proud Spaniards.“ P. Poole (ed.), 
Ch. Goodman, How Superior Powers, s. 14.
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ve kterém dával průchod nejen kritice žen a aktuálního dění, ale také svému náhledu 
na svět a na vztah mezi lidmi a Bohem. Goodman totiž věřil, že všichni lidé jsou podří-
zeni božské autoritě a musí se chovat tak, aby byli svého života a dosaženého postavení 
hodni. Z tohoto důvodu by i nejmocnější šlechtici a králové měli s pokorou poklek-
nout před Bohem a následovat jím vytyčenou cestu, jinak by se mohlo stát, že jim bude 
svěřená moc odebrána. Byl to právě Bůh, který pomazal vládu všech panovníků a svěřil 
jim kontrolu nad světem, který sám stvořil. Moc, kterou králům svěřil, jim ale mohla být 
stejně tak odebrána a vložena do rukou někoho vhodnějšího.

Marie Tudorovna měla být příkladem právě takového panovníka, který by měl být  
za své hříchy zbaven veškerých práv a úřadů. Nejen že šlo o katoličku, ale ještě o polo-
viční cizinku, která se provdala za panovníka ze silně věřící katolické země. Tím Marie 
Tudorovna v očích obou kazatelů zradila jedinou správnou cestu – protestantismus. 
A když začala pronásledovat a perzekuovat anglické protestanty, tak Goodman došel 
k závěru, že se špatným výkonem svého úřadu zpronevěřila samotnému Bohu, a proto 
by se měla začít kát ze svých hříchů a podřídit se vůli protestantských duchovních, kteří 
by v zemi opět obnovili pořádek. Doslova se o celé situaci Goodman zmiňoval takto: 
„A přesto existuje něco jako vzpoura vedená proti člověku, který je pouhým smrtelníkem. Co 
bychom měli učinit králi nebo knížeti, který se postaví proti majestátu samotného Boha, který 
je nesmrtelný, a kterému náleží všechna moc, vláda i pocty? Nebo snad není jeho [panovní-
kův] zločin a zrada větší a nezaslouží si o to přísnější [trest] už proto, že Bůh je ve srovnání 
s jakoukoli světskou mocí o tolik lepší než jakýkoli král nebo kníže…?“79 „Tam, kde jsme dříve 
sloužili lidem, a nikoliv Bohu, bychom nyní měli sloužit Bohu, a nikoliv lidem. Tam, kde jsme 
zneužívali Božích darů k ochraně modlářství a tyranie, tam je nyní použijme k obnovení slávy 
Boží a k ochraně Jeho pokorných a trpících dětí…“80 „A proto (drazí bratři v Pánu), se vraťme 
k našemu cíli. Můžete dobře porozumět věcem, které jsme doposud zmínili, a to nejen v sou-
vislosti s hrůzami, které se v současnosti dějí v Anglii…Poslušnost znamená raději naslouchat 
Bohu než člověku a raději vzdorovat člověku než Bohu…Zároveň můžete vidět, nakolik ni-
cotné jsou příkazy, výhrůžky, moc, autorita i tresty jakéhokoliv krále, knížete nebo císaře…“81 

79 „And yet here is but rebellion against man, who is but mortal. What ought we then to do unto that king or 
prince, that lifts himself up against the majesty of God, who is immortal, to whom belongs all power, domi-
nion, and honor? Or rather is not his crime and treason greater, and deserves so much more, as God is more 
excellent, compared to any worldly power, then is any king or prince…?“ P. Poole (ed.), Ch. Goodman, 
How Superior Powers, s. 22–23.

80 „Where before we served men and not God, now to serve God and not man, but in God: Whereas we 
abused all the gifts of God to maintain idolarty and tyranny, now to use the same to the restoring of God´s 
glory, and preservation of His humble and afflicted children…“ Tamtéž, s. 31.

81 „Wherefore (dear brethren in the Lord) to return to our purpose, you may well understand these things which 
have been hitherto mentioned, not only the cause of all our misery in England this day…Obedience is to hear 
God rather than man, and to resist man rather than God…Wherein you may see how little the comman-
dments, threatening, power, authority, or punishments of any king, prince or emperor…“ Tamtéž, s. 32.
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„Čiňte pokání a kajte se ze svých hříchů, bídní mužové, neboť Vaše hříchy jsou ty nejstrašnější 
a pohár Vaší nepravosti je plný. Hodina Vašeho soudu se blíží…“82 „Ta bezbožná žena, která 
byla neprávem prohlášena Vaší královnou, Vám (jak říkáte) poroučí. Ó, Vy ješitní a bídní 
mužové. Copak jste skrze vlastní zaslepenost neviděli, k jaké ohavnosti jste se to připojili? A to 
jen proto, že jste neměli Boha, který by Vám vládl, a Jeho slovo, které by osvětlovalo Vaše kroky. 
Nebyl to on, kdo dovolil, aby Vám vládli pokrytci a modláři, nikoliv Jím vyvolený muž, nýbrž 
žena, která zakazuje dodržování Jeho zákonů…Stejně tak jako za panování ukrutné Jezábel 
a bezbožné Atalie, zvláštních prostřednic samotného Satana…“83

I Knox se ve svém textu zmiňoval o oprávněném vzdoru vůči panovníkovi, ale nikdy 
v takové míře jako to činil Christopher Goodman. John Knox pouze tvrdil, že: „My 
jsme v naší bídné době povinni napomenout svět a jeho tyrany v jejich ukvapené destrukci, 
abychom je ujistili a zakřičeli na ně, ať už poslouchají nebo ne, že krev světců, kterou neustále 
prolévají, nadále volá a prahne po pomstě v přítomnosti Boží.“84 „A proto znovu připomínám 
fakt, o němž jsem již dříve mluvil, že je výsměch, aby žena byla vyvolena k usednutí na trůn 
samotného Boha, aby učila, soudila nebo vládla muži, je to nepřirozená obludnost, urážka 
Boha a věc nejvíce odporná jeho vůli a příkazům. Neboť on jim zakázal, jak již bylo dříve 
prokázáno, aby mluvily k shromážděním a zakázal jim uzurpovat si jakoukoliv nadvládu 
nad mužem.“85

Už na této krátké ukázce je patrný rozdíl mezi Knoxovými a Goodmanovými argu-
menty. Zatímco Goodman vysvětloval a do větších detailů rozvíjel vlastní teorii oprávně-
ného násilného vzdoru vůči svrchovaným vládcům, John Knox pouze nabádal poddané 
k tomu, aby se zamysleli nad tím, kdo jim ve skutečnosti vládne, a že toho dotyčný není 
hoden z konkrétních důvodů. Právě proto byla již po svém vydání vnímána Goodmano-
va práce jako extrémně radikální a natolik pobuřující, že bylo její další šíření zakázáno. 

82 „Repent, repent, you miserable men: for your sins are at the highest, your cup of iniquity is full, and the hour 
of your heavy visitation is come…“ Tamtéž, s. 35.

83 „That wicked woman, whom you untruly make your Queen, has (you say) so commanded you. O vain and 
miserable men. To what vileness are you brought, and yet as blind men, you see not? Because you would 
not have God to reign over you, and His word to be a light unto your footsteps, behold, He has not given 
a hypocrite only to reign over you but an idolatress as well: not a man according to His appointment, but 
a woman, which His Law forbids… As was the reign of cruel Jezebel, and ungodly Athalia, special instru-
ments of Satan…“ Tamtéž, s. 35–36.

84 „We in this our miserable age are bound to admonish the world and the tyrants thereof of their sudden 
destruction, to assure them, and to cry unto them, whether they list to hear or not, that the blood of the 
saints, which by them is shed, continually cries and craves vengeance in the presence of the Lord of hosts.“ 
M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 38.

85 „And therefore, yet again, I repeat that which before I have affirmed, to wit, that a woman promoted to 
sit in the seat of God, that is, to teach, to judge, or to reign above man, is a monster in nature, contumely to 
God, and a thing most repugnant to his will and ordinance. For he hath deprived them, as before is proved, 
of speaking in the congregation and hath expressly forbidden them to usurp any kind of authority above 
man.“ Tamtéž, s. 48.
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S podobným ohlasem se později setkalo také Knoxovo dílo, ale ani to se podle tehdejších 
odborníků na dané téma radikálností nerovnalo Goodmanovu spisu.

V obou analyzovaných dílech se lze setkat hned s několika biblickými jmény, která 
byla shodně užívána ve spojitosti s Marií Tudorovnou, Marií de Guise, ale také s Marií 
Stuartovnou a teoreticky i s Alžbětou I. Těmito jmény jsou Jézábel a Atalia, postavy ze 
Starého zákona, které jsou spojovány právě s těmi negativními ženskými vlastnostmi, 
které již dříve zmiňovali oba kazatelé.86 Jezábel byla dcerou tyrského krále, která se pro-
vdala za izraelského krále Achaba. Údajně byla známa pro svůj špatný vliv na izraelské 
náboženství, protože se své poddané snažila přimět k tomu, aby začali uctívat boha Bála. 
Mělo jít o silnou, avšak sobeckou ženu, která se k prosazení vlastních cílů nebála použít 
jakýchkoliv prostředků. Další zmíněnou biblickou postavou byla Atalia, což byla dcera 
Jezábel a jediná žena, která usedla na judský trůn. Svůj věhlas si získala svou bezohled-
ností, když v honbě za uchvácením trůnu neváhala povraždit všechny mužské potomky 
domu Davidova, a to včetně svých vlastních vnuků.87

Jak Marie Tudorovna, tak Marie de Guise a Marie Stuartovna se hlásily k řím-
sko-katolické víře a ve svých zemích usilovaly o udržení, případně o násilné obnovení 
katolicismu. Právě proto byly nespokojenými protestanty označovány jako Jezábel, 
protože bránily svým poddaným v následování protestantismu. V případě Marie de 
Guise a Marie Stuartovny bylo srovnávání s biblickými postavami o to vhodnější, že šlo 
o matku s dcerou, takže jim bylo označení Jezábel a Atalia přisuzováno o to více. Využití 
biblických jmen však v budoucnu přineslo oběma autorům řadu problémů. Práce s bib-
lickou symbolikou sice mohla literární úroveň obou spisů pozvedávat na vyšší úroveň, ale 
v praxi se dala lehce překroutit a pozměnit tak, aby sloužila ke zcela opačným účelům. 
Po smrti Marie Tudorovny na anglický trůn usedla královna Alžběta I. Tudorovna, která 
ukončila rekatolizační snahy a navrátila Anglii protestantismus. Okamžitě mohla být 
katolíky označována jako nová biblická Jezábel, která se staví do cesty jejich původnímu 
vyznání a prosazuje své stoupence a nové pořádky. Veškeré Alžbětiny snahy o smír mezi 
anglickými katolíky a protestanty mohly lehce vzít za své jen kvůli kritické práci dvou 
vyhnaných reformátorů.

O oprávněnosti Wyattova povstání
Posledním z bodů, který spojoval práce obou kazatelů, byly zmínky o Thomasu Wyatto-
vi, anglickém šlechtici a odpůrci Marie Tudorovny, který proti ní vedl v počátcích její 
vlády rebelii, ta ale skončila nezdarem.88 John Knox Thomase Wyatta zmiňoval spíše 

86 A. Shephard, Gender, s. 159.
87 A. Novotný, Biblický slovník, s. 294.
88 Thomasu Wyattovi a jeho povstání proti Marii Tudorovně se ve svých výzkumech věnoval Anthony 

Fletcher – Diarmaid MacCulloch, Tudor Rebellions, London 2004; David Loades, The Wyatt 
Rebellion, Oxford 2000.
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okrajově s cílem předložit příklad Mariina krutého zacházení se svými odpůrci a kritiky, 
ale Christopher Goodman ho vnímal jako mučedníka, jehož příkladu bylo možné využít 
při burcování lidu k dalším povstáním. Prostřednictvím příběhu o Wyattově rebelii se 
Goodman též snažil dále rozvíjet svou teorii oprávněného vzdoru. O Wyattově rebelii 
napsal: „Ale já znám Vaši odpověď: zkušenosti (říkáte) nás naučily pravému opaku. Neboť 
kdyby byl Bůh potěšen jednáním Sira Thomase Wyatta…nejspíše by dosáhl vyšších úspěchů. 
Nicméně se jednalo o muže, který se jak u Boha, tak mezi všemi dobrými muži těšil veliké úctě, 
a to bez ohledu na to, že byl zatčen, odsouzen a nakonec (ačkoli mu byla přislíbena milost) sťat 
jako zrádce. A vedle něj, Sir Henry Isley, rytíř, který byl spolu s mnoha dalšími zbožnými muži 
oběšen a zabit. Dále můžete též potvrdit, že urozený lord Henry Grey, markýz z Dorsetu 
a vévoda ze Suffolku, který se pouze pro svou horlivost, hájení Boží slávy a pro svobodu své 
země připravil na podporu již zmíněného Wyatta…byl podveden, nebo spíše zrazen, alespoň 
tomu věřil, a spolu se svým bratrem, lordem Thomasem Grayem (mužem veliké odvahy a dob-
rého smýšlení), byl též sťat.“89 „Vskutku, pro horlivost ve jménu Boží pravdy a soucit, který cítil 
ke své zemi, pro utrpení, které viděl přicházet spolu s uzurpátorem moci, s bezbožnou Jezábel 
a jejími nemilosrdnými papeženci, vojáky Antikrista. Pokud je zradou bránit evangelium 
a vlastní zem před ukrutnými cizinci a nepřáteli, tak potom byl Wyatt zrádcem a rebelem. Ale 
co když to byla jeho povinnost a všichni ostatní samozvaní křesťané mezi vámi jsou tím pádem 
zrádci, kteří jej oklamali…“90

Goodman tímto způsobem hájil Wyattovo jméno a pověst, respektive pověst všech 
mužů, kteří neváhali povstat proti Marii Tudorovně. Samotná Marie je mohla označit 
za zrádce a vzbouřence, ale v Goodmanových očích šlo o statečné muže, kteří bojovali 
za udržení protestantské víry, za Boha a jeho následovníky. Představovali pro něj proto 
vzor, který by v ideálním případě měli následovat všichni dobří křesťané. Jako zrádce 
proto označuje všechny ty, kteří přijali Marii za svou královnu a opustili cestu protes-
tantismu. V samotném Goodmanově textu si proto lze všimnout, že u všech zadržených 

89 „But I know your answer: experience (you say) has taught us the contrary. For if God had been pleased 
herein with Sir Thomas Wyatt…it should undoubtedly have had better success. But he being a man, and 
of God, of great estimation amongst all good men, was notwithstanding apprehended, condemned, and at 
last (although he was promised his pardon) as a traitor beheaded. And besides him, Sir Henry Isley, knight, 
with many godly men for the same act, hanged and murdered. The like also you will affirm of that noble 
man Henry Lord Grey, Marquis Dorset, and Duke of Suffolk: who only for the zeal that he had to promote 
God’s glory, and the liberty of his country, prepared himself with that power he could make to the aid of the 
said Wyatt…But being deceived, or rather betrayed by such as he trusted unto, was in the end also appre-
hended, and with his brother, the Lord Thomas Grey (a gentleman of great courage and like mindedness), 
was also beheaded.“ P. Poole (ed.), Ch. Goodman, How Superior Powers, s. 70.

90 „Verily, the zeal of God’s truth and the pity that he had to his country, for the miseries he saw to approach 
by the usurped power of ungodly Jezebel, and her merciless papists, the soldiers of Antichrist. If it is treason 
to defend the Gospel and his country from cruel strangers and enemies, then was Wyatt a traitor and rebel. 
But if this was his duty, and all others that professed Christ amongst you, then are all such traitors, as did 
deceive him…“ Tamtéž, s. 70–71.
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šlechticů byl kladen důraz na pozitivní vlastnosti – skutečnost, že se horlivě hnali 
do boje v Božím jméně, byli zbožní, těšili se velké úctě a uznání, ale navzdory tomu, že 
byla některým z nich přislíbena milost, tak byli nakonec popraveni. Vedle toho je Marie 
Tudorovna opět označována jako bezbožná Jezábel, která do Anglie přivedla nemilosrd-
né papežence, příslušníky římsko-katolického vyznání, na které Goodman pohlíží jako 
na uctívače Antikrista.

Je velice zajímavé, že John Knox ve srovnání s Christopherem Goodmanem věno-
val Wyattovi jen letmou zmínku a ve svém Prvním zatroubení proti obludné nadvládě 
žen uvedl úplně jiné oběti Mariiny krutovlády, které Goodman zcela opomenul. Knox 
v závěru svého textu napsal: „[Bůh] proklel Jezábel z Anglie spolu se smrtícími a odpornými 
papeženci, neschvaluje a není pyšný na to, že triumfovala nejen proti Wyattovi, ale též proti 
všem ostatním, kteří proti ní vystoupili, popřípadě kritizovali její jednání. Nechť si však 
uvědomí, že nezískala převahu nad Bohem, jehož trůn se nachází výše, než kam kdy její rohy 
dosáhnout. A nechť též vezmou v potaz, že její vláda započala spolu se žněmi nespravedlnosti 
velmi nedospěle a nezrale. Ne, bylo to tak nezkušené, tak utajované, tak zaobalené, tak skryté 
a pokrytecké, že někteří muži – dokonce i služebníci Boží – mysleli, že není nemožné, aby se 
z vlků stala jehňata a že se zmije může zbavit svých přirozených jedů…“91 „Nejen krev otce 
Latimera, mírného muže Božího, biskupa z Canterbury, učeného a diskrétního Ridleyho, ne-
vinné lady Jane Dudleyové a mnoha zbožných a ctihodných kazatelů, kteří nesmí být zapome-
nuti…“92

Otec Latimer, biskup z Canterbury, a Nicholas Ridley byli protestanti, které Marie 
Tudorovna obvinila z kacířství a poté je nechala upálit. Představují proto zástupce církev-
ních obětí Mariiny vlády, kteří měli ukázat, že se tresty netýkaly pouze Thomase Wyatta 
a jeho následovníků. Jane Dudleyová je méně známé jméno Jane Greyové, pravnučky 
Jindřicha VII. Tudora, a tudíž i sestřenice krále Eduarda VI., která pro Marii Tudorov-
nu představovala nebezpečí v tom směru, že právě jí Eduard VI. ve své závěti odkázal 
anglický trůn, a proto pro Marii Tudorovnu představovala konkurenci, za jejíž jméno by 

91 „Cursed Jezebel of England, with the pestilent and detestable generation of papists, make no little brag and 
boast that they have triumphed not only against Wyatt, but also against all such as have enterprised anything 
against them or their proceedings. But let her and them consider that yet they have not prevailed against God; 
his throne is more high than the length of their horns be able to reach. And let them further consider that in the 
beginning of this their bloody reign the harvest of their iniquity was not comen to full maturity and rupeness. 
No, it was so green, so secret I mean, so covered, and so hid with hypocrisy that some men – even the servants 
of God – thought it not impossible but that wolves might be changed into lambs, and also that the viper might 
remove her natural venom.“ M. A. Breslow (ed.), The Political Writings, s. 77.

92 „So that now not only the blood of father Latimer, of the mild man of God, the bishop of Canterbury, of 
learned and discrete Ridley, of innocent Lady Jane Dudley, and many godly and worthy preachers that 
cannot be forgotten…“ Tamtéž, s. 77.
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se mohla schovávat všechna budoucí povstání. Z toho důvodu Marie Tudorovna nechala 
Jane Greyovou spolu s jejím manželem už na počátku roku 1554 popravit.93

O důsledcích Knoxova a Goodmanova jednání
Ani Christopher Goodman, ani John Knox nemohli počátkem roku 1558, kdy vyšla obě 
jejich díla, vědět, že již na podzim téhož roku Marie Tudorovna zemře a na její místo 
nastoupí její nevlastní sestra Alžběta. Vydání obou děl proto nemohlo přijít v méně 
vhodný okamžik, protože navzdory počátečním záměrům obou kazatelů mohla nyní díla 
naopak sloužit jako zdroj argumentů namířených proti nové královně. Namísto kritiky 
a motivování širokých vrstev k povstání proti katolické královně Marii Tudorovně tak 
mohla veškerá snaha způsobit pravý opak a vnést další problémy do už tak dosti pro-
blematického počátku panování královny Alžběty, která se musela vypořádat s úskalími, 
která doslova zdědila po své předchůdkyni.94

Namísto velkolepého návratu do vlasti na Knoxe s Goodmanem čekalo jen hořké 
zklamání. Oběma mužům byl návrat do Anglie pod hrozbou přísných trestů zapově-
zen, šíření jejich nábožensko-politických spisů bylo v zemi zakázáno a většina jejich 
anglických přátel se od nich ze strachu a nepochopení raději odvrátila.95 John Knox sice 
nějaký čas usiloval o vysvětlení svých pohnutek skrze korespondenci zaslanou královně 
Alžbětě a jejím rádcům, ale ničeho tím nedosáhl. Královna mu stejně jako Christopheru 
Goodmanovi nemohla odpustit výroky, kterých se ve svých textech dopustil.96 Po tomto 
neúspěšném vyjednávání se Knox rozhodl pro návrat do rodného Skotska, kde pokra-
čoval ve svém reformačním snažení a v boji proti královně-regentce Marii de Guise 
a Francouzům. 

Christopher Goodman se naopak tajně vrátil do Anglie, ovšem ze strachu o vlastní 
život nakonec odešel za Johnem Knoxem do Skotska, kde spolu i nadále usilovali o re-
formování skotské církve.97 Po zdárném završení skotské reformace Knox s Goodmanem 
společně stáli u zrodu skotské presbyteriánské církve, ale časem se jejich cesty rozešly. 
Knox zůstal ve Skotsku a pokračoval ve své kazatelské činnosti. Christopher Goodman 
odešel do Irska, kde se pokoušel šířit myšlenky protestantismu. Jeho plány a vize sahaly 
až tak daleko, že chtěl usilovat o něco, co by dnes bylo možné pojmenovat jako irskou 
reformaci. K účasti na tomto snažení dokonce lákal i Johna Knoxe, který si po letech 

93 Patrick Collinson, Short Oxford History of The British Isles: The Sixteenth Century, Oxford 2011, 
s. 94–95.

94 J. Dawson – L. Glassey, Some Unpublished Letters, s. 175–176.
95 M. A. Breslow (ed.), The Political Writings VI, s. 15–21.
96 S. Knox, Christopher, s. 229–230.
97 D. Danner, Christopher, s. 61.
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na smrtelné posteli velmi vyčítal, že nevyslyšel přítelovo volání a nepokusil se spolu 
s ním o uskutečnění tohoto odvážného plánu.98

John Knox zemřel roku 1572, ale jeho pověst bouřlivého kazatele, reformátora a otce 
skotské presbyteriánské církve žila dál. Christopher Goodman přežil Johna Knoxe 
bezmála o jednatřicet let, neboť zemřel až v roce 1603. Po Knoxově smrti Goodman 
i nadále působil jako kazatel.99 Na sklonku života mu byl anglickou královnou Alžbětou 
nabídnut smír a výměnou za odvolání názorů prezentovaných v díle Jak by svrchovaní 
vládci měli naslouchat svým poddaným: A kdy je možno jim dle Božích zákonů odmítnout 
poslušnost a vzdorovat umožněn bezpečný návrat do Anglie. Christopher Goodman tuto 
nabídku nakonec přijal a své poslední roky dožil ve své domovině.100 Za svého života sice 
nedosáhl věhlasu srovnatelného s Knoxovým, ale i tak lze mít za to, že by John Knox bez 
Goodmanovy podpory nikdy nedošel tak daleko. Oba kazatelé byli po mnoho let nej-
bližšími přáteli, kteří se za všech okolností podporovali, doplňovali a inspirovali v dalším 
boji za ideály a názory, které považovali za správné. Už jejich práce dokazují neuvěřitel-
nou provázanost a názorové souznění, kterého během svého ženevského pobytu dosáhli.

Závěr
Vždy je velmi těžké porovnávat práce autorů, jejichž život byl velmi podobný, ale zároveň 
se v něm dalo nalézt tolik zajímavých rozdílů. John Knox i Christopher Goodman 
se sice narodili v různých zemích – Anglii a Skotsku, ale pocházeli ze srovnatelných 
poměrů, žili ve stejné době, oba vystudovali teologii a přestoupili z římsko-katolického 
vyznání nejprve k anglikánské, později k presbyteriánské církvi. Oba své nejlepší roky 
prožili za vlády anglického krále Eduarda VI. z rodu Tudorovců a oba tvrdě zasáhl 
nucený odchod do evropského exilu, který přišel spolu s nástupem Marie I. Tudorovny. 
Společnými silami pokračovali v kazatelské činnosti ve švýcarské Ženevě, kde vybudo-
vali zázemí pro anglické a skotské protestanty, kteří byli též nuceni opustit kvůli své víře 
rodnou zem. A po společné domluvě v Ženevě sepsali své nejznámější spisy, jejichž cílem 
byla kritika vlády a nových pořádků zavedených anglickou královnou Marií I. Tudorov-
nou.101

Ačkoliv to nemusí být na první pohled patrné, autorský přístup k problematice 
představené v rámci této studie se u obou autorů dost lišil. Právě z toho důvodu byla tato 
studie vystavěna na symbolických křižovatkách, na kterých se jednotlivá témata prolína-
la, a tak je bylo možné porovnat. Oba zmiňované traktáty byly spíše souborem kritických 
kázání a modliteb, jejichž smyslem mělo být ústní šíření mezi široké vrstvy společnosti, 

98 S. Knox, Christopher, s. 231–232.
99 D. Danner, Christopher, s. 65.
100 S. Knox, Christopher, s. 231–232.
101 M. Walzer, Revolutionary Ideology, s. 643.
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které by tak bylo možné vyburcovat k otevřenému povstání proti bezbožným vlád-
cům. John Knox veškerou svou výmluvnost nasměroval ke kritice ženské vlády, ve které 
vystupoval jako symbolický prorok, jehož jediným cílem bylo varovat anglický lid před 
příchodem Božího hněvu a následné apokalypsy. Ve své práci předkládal jeden argument 
za druhým a postupně vytvářel působivou mozaiku plnou ženské falše, ctižádosti a kru-
tosti, která měla spolu s odkazy na spolupráci s římsko-katolickou církví a Španělskem 
otevřít oči každému, kdo doposud neprohlédl bezbožné jednání Marie I. Tudorovny.

Christopher Goodman však zvolil odlišný postup a svůj text rozdělil do patnácti 
tematicky řazených částí, přičemž se v každé z nich snažil najít odpověď na nějakou 
otázku nebo problém, kterým se v rámci zvoleného tématu zabýval. Úvodní epištolu 
k samotnému spisu sepsal Goodmanův dobrý přítel William Whittingham, který spolu 
s ním a Johnem Knoxem sdílel osud vyhnaného kazatele, který toužil po změně stáva-
jících poměrů na půdě Britských ostrovů. Ve zmíněném úvodu proto nabádal prostý lid 
k tomu, aby se zamyslel nad tím, jestli opravdu následuje cestu vytyčenou Bohem, nebo 
dává přednost pochlebování a klamu, který v Anglii aktuálně spolu s Marií Tudorovnou 
šíří katoličtí kněží.102 Na Whittinghamův dramatický úvod následně navázal Goodman 
s úvodními kapitolami svého díla, ve kterých se snažil představit chyby a omyly, kterých 
se dopouštěla katolická církev i jednotlivé koncily. Základní otázky, obvinění a poten-
ciální řešení dále Christopher Goodman doplnil o svou teorii oprávněného vzdoru, 
ve které popisoval, za jakých okolností je možné se postavit proti svrchovaným vládcům 
nezávisle na pohlaví či původu. Tím zcela předběhl Johna Knoxe i celou svou dobu 
a vystavěl tak základy pro argumentaci budoucích evropských revolučních hnutí. U vět-
šiny svých vrstevníků se však Goodmanovy úvahy setkaly pouze s nepochopením, které 
nakonec vyustilo až v úplný zákaz dalšího šíření jeho jediného literárního díla.

A právě v tomto pomyslném prolomení dobových tabu spočívala jedinečnost a výji-
mečnost Johna Knoxe a Christophera Goodmana, protože na rozdíl od svých současníků 
neváhali riskovat vše a jako první otevřeně vystoupili s kritikou nejvyšších společenských 
vrstev, a to dokonce s obviněními namířenými přímo proti královnám, které v dané 
době ovládaly značnou část západní Evropy. Jejich práce se díky tomu staly pomyslným 
vzorem pro další generace autorů, kteří se od té doby stále častěji zamýšleli nad otázkami 
a problémy, které si pokládal právě John Knox a Christopher Goodman.

102 D. Danner, Christopher, s. 63
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Miroslav Beneš
John Knox and Christopher Goodman in the (im)mortal Fight against Women, 
Bastards and Outlanders 
Abstract
Christopher Goodman and John Knox were 16th century famous theologians  and re-
formers, who were well-known for their radical resistence against the authority  of Eng-
lish Queen Mary Tudor and Scottish Queen-Regent Mary de Guise. During the years 
they spent in exile, they wrote their most famoust works – How Superior Powers Ought To 
Be Obeyed By Their Subjects: And Wherein They May Lawfully By God´s Word Be Disobeyed 
And Resisted and The First Blast of Trumpet against the Monstrous Regiment of Women. The 
main subject of this research is a comparison of already mentioned writings, while the 
main emphasis is placed on the comparison of common topics – that means criticism of 
women rulers, their illegitimate origins, succession rights and relationship with foreigners,  
and theory of legitimate defence against bad rulers.
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Výběr středoevropských rytířů  
do Řádu zlatého rouna za regentství 
španělské královny Marie Anny 
Habsburské (1665–1675)1 
ONDŘEJ LEE STOLIČKA

„Úpadek“ (“Decadencia“) španělské monarchie v 17. století se dodnes těší velké pozornosti 
evropských i amerických historiček a historiků. Původně velmi negativně vnímané období 
regentské vlády španělské královny Marie Anny Habsburské (1634–1696) a následné 
panování Karla II. (1661–1700) se v posledních desetiletích staly frekventovanými tématy 
historického bádání nejen ve Španělsku.2 Revizionistický badatelský směr upřel v po-
sledních dvou desetiletích svou pozornost především k zevrubnému poznání role Marie 
Anny Habsburské, manželky Filipa IV. a pozdější regentky španělské monarchie v letech 
1665–1677. O poopravení jejího pokřiveného obrazu se v moderní historiografii zasloužily 
obzvláště dvě historičky, Laura Oliván Santaliestra a Silvia Z. Mitchell. Obě představily 
Marii Annu Habsburskou v roli královny a regentky z pohledu „gender studies“.3 Přede-
vším americká badatelka Silvie Z. Mitchell se zaměřila na vytvoření obrazu silné panov-
nice v současné historiografii. Její dílo přineslo důležité poznatky o citovém vztahu mezi 
matkou a jejím synem, který španělská královna podobně jako jiné panovnice využívala 
k ovlivňování úsudku potomka a následníka trůnu.4 Na mateřské pouto mezi Karlem II. 
a jeho matkou však spoléhal také císař Leopold I. při uplatňování svých mocenských 
zájmů v Madridu, což americká historička opomenula ve své monografii, stejně jako práci 

1 Tato studie vznikla s finanční podporou projektů Grantové agentury Jihočeské univerzity,  
č. 112/2021/H a č. 130/2019/H.

2 Generace dějepisců v čele s Luisem Antoniem Ribotem Garcíou a Christopherem Storrsem 
na počátku třetího tisíciletí odstartovala proměnu pohledu na druhou polovinu 17. věku a závěr 
vlády Habsburků na Iberském poloostrově. Luis Antonio Ribot García, La Monarquía de España 
y la guerra de Mesina (1674–1678), Madrid 2002; týž, El arte de gobernar, estudios sobre la España de 
los Austrias, Madrid 2006; Christopher Storrs, The Resilience of the Spanish Monarchy 1665–1700, 
Oxford 2006. Již před nimi podobně argumentoval Henry Kamen. Podle něj totiž neexistovalo ani 
pověstné „zlaté období“ španělské historie („Siglo de Oro“). Z toho důvodu logicky nemohlo dojít 
ani k úpadku španělské monarchie. Henry Kamen, The Decline of Spain: a historical myth?, Past and 
Present 81, 1978, s. 24–50, zde s. 27.

3 Laura Oliván Santaliestra, Mariana de Austria: imagen, poder y diplomacia de una reina cortesana, 
Madrid 2006; Silvia Z. Mitchell, Queen, Mother, and Stateswoman: Mariana of Austria and the 
Government of Spain, Pennsylvania 2019.

4 Podrobněji o silném mateřském poutu Karla II. s jeho matkou S. Z. Mitchell, Queen, s. 292–349.
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s německojazyčnými prameny uloženými především ve vídeňských archivech a knihov-
nách, podobně jako edice německy psaných pramenů ze sledovaného období.5

I když v posledních letech vznikly dvě zmíněné monografie o matce Karla II., do dnešní 
doby chybí studie, která by zevrubněji analyzovala vztah mezi Leopoldem I. a jeho starší 
sestrou Marií Annou. Podobně v evropské historiografii stále chybí jakákoli moderně pojatá 
studie o diplomatických misích španělských a císařských vyslanců mezi Madridem a Vídní, 
kterou například koncipoval pro začátek 17. století Pavel Marek.6 Laura Oliván Santalie-
stra se sice ve svých knihách věnovala císařským diplomatům, jmenovitě hraběti Františku 
Eusebiovi z Pöttingu a Ferdinandu Bonaventurovi z Harrachu, avšak vztah mezi španělskou 
královnou a císařem ponechala stranou pozornosti, podobně jako zásadní politickou agendu 
obou vyslanců.7 Španělská historička se později zaměřila na dosud neprobádanou kulturní 
stránku života středoevropských diplomatů v Madridu, kterou zpracovala v několika dalších 
velmi přínosných studiích.8 Podobně je zde nutné zmínit disertační práci rakouské historičky 
Bianci Lindorfer, která zkoumala kulturní stránku diplomatických misí císařských vyslanců 
v Madridu.9 Z českého prostředí je nutné ještě uvést kapitolu z pera Pavla Marka a Michaely 
Buriánkové v kolektivní monografii výzkumného týmu pod vedením Jiřího Kubeše V zastou-
pení císaře. Česká a moravská aristokracie v habsburské diplomacii 1640–1740.10 

5 Blíže recenze práce Silvie Z. Mitchell z pera Ondřeje Lee Stoličky v časopisu Opera historica 21, 
2020, s. 134–137. 

6 Pavel Marek, La Embajada en la corte imperial 1558–1641: Figuras de los embajadores y estrategias 
clientelares, Praga 2014.

7 L. Oliván Santaliestra, Mariana de Austria, s. 234–245. V tomto ohledu proto nejpřínosnějšími 
stále zůstávají především edice korespondence hraběte Františka Eusebia z Pöttingu s císařem Leo-
poldem I., vydaný deník hraběte Františka Eusebia z Pöttingu a částečně vydaný deník Ferdinanda 
Bonaventury z Harrachu. Ferdinand Menčík (ed.), Ferdinand Bonaventura Graf von Harrach. 
Tagebuch über den Aufenthalt in Spanien in den Jahren 1673–1674, Wien 1903–1904; Alfred Francis 
Pribram – Moriz Landwehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe Kaiser Leopold I. an den Grafen 
F. E. Pötting, 1662–1673 I-II, Wien 1904; Miguel Nieto Nuño (ed.), Diario del conde de Pötting, 
embajador del Sacro Imperio en Madrid (1664–1674) I-II, Madrid 1993.

8 Výběrově L. Oliván Santaliestra, Amazonas del secreto en la embajada madrileña del “Graf von 
Pötting” (1663–1673), Memoria y civilización: anuario de historia 19, 2016, s. 221–254; táž, Idas 
y vueltas de un matrimonio de embajadores: memoria, identidad y género en los relatos de viaje de Fernan-
do Bonaventura y Johanna Theresia Harrach (1673–1677), Espacio, tiempo y forma. Serie IV, Historia 
moderna 29, 2016, s. 39–64; táž, Amazonas del secreto en la embajada madrileña del “Graf von Pötting” 
(1663–1673), Memoria y civilización: anuario de historia 19, 2016, s. 221–254; táž“cenas, penas y 
soles matan a los hombres”: Medicina preventiva que sobrevivió a su embajada (1663–1674), Chronica 
nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada 44, 2018, s. 147–175. 

9 Bianca Lindorfer, Cosmopolitan Aristocracy and the Diffusion of Baroque Culture: Cultural Transfer 
from Spain to Austria in the Seventeenth Century, Florence 2009 (Disertační práce).

10 Pavel Marek – Michaela Buriánková, Nejstarší císařská ambasáda: zástupci rakouských Habsbur-
ků ve Španělsku, in: Jiří Kubeš a kol. (ed.), V zastoupení císaře. Česká a moravská aristokracie 
v habsburské diplomacii 1640–1740, Praha 2018, s. 179–207.
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Spolupráce mezi Leopoldem I. a jeho sestrou Marií Annou dala po smrti jejího man-
žela základ protifrancouzské aliance na počátku sedmdesátých let 17. století.11 Francie si 
dlouhodobě uvědomovala důležitost spojení mezi rakouskými a španělskými Habsburky 
a snažila se narušovat jejich spolupráci při jakékoliv příležitosti.12 Navzdory mnoha 
obtížím, přichystal Leopold I. spojenectví katolických a protestantských panovníků 
proti Francii. Zároveň na východní hranici dokázal čelit s finanční podporou španělské 
monarchie tureckému nebezpečí.13 Avšak peněžní podpora ze strany španělské koruny 
probíhala také v dalších oblastech. Například španělský král Filip IV. financoval zajiště-
ní kurfiřtských hlasů při volbě nového císaře roku 1658. I přes značnou diplomatickou 
snahu Ludvíka XIV. byl Leopold I. nakonec zvolen panovníkem Římsko-německé říše 
na říšském sněmu ve Frankfurtu nad Mohanem.14

Samozřejmě lze najít také další příklady zhoršujících se vztahů mezi španělskými 
a rakouskými Habsburky, nebo spíše mezi španělskými šlechtici a Leopoldem I. Jejich 
příčiny je možné hledat především v kombinaci dvou faktorů – vzrůstajícím vlivu Fran-
cie na španělském královském dvoře a osobními zájmy španělských šlechticů v kombi-
naci s jejich hrdostí.15 Z dopisů Františka Eusebia z Pöttingu i jeho deníku jednoznačně 

11 Na důležitost královny Marie Anny pro Leopolda I. a jeho evropskou politiku v sedmdesátých 
letech 17. století poukázal Ondřej Lee Stolička, který navíc konfrontoval pohled císaře a jeho 
ambasadora v Madridu na stávající situaci s pohledem braniborského kurfiřta Fridricha Vilé-
ma I.  (1620–1688) a jeho vyslance Melchiora von Rucka, který plnil svou misi na Pyrenejském 
poloostrově v době vojenského převratu dona Juana Josého de Austria na přelomu let 1676 a 1677. 
O. Stolička, Different German Perspectives, s. 367–385, zde s. 369–370.

12 Alistair Malcolm, Royal Favouritism and the Governing Elite of the Spanish Monarchy, 1640–1665, 
Oxford 2017, s. 185–191; pro srovnání Luis Tercero Casado, Infelix Austria: Relaciones entre Madrid y 
Viena desde la Paz de Westfalia hasta la Paz de los Pirineos (1648–1659), Wien 2017 (Disertační práce).

13 Antonio José Rodríguez Hernández ve dvou pojednáních přiblížil ekonomický vztah a cenu, kterou 
španělská monarchie platila za podporu rakouských Habsburků v boji proti Turkům na východě. 
Antonio José Rodríguez Hernández, Financial and Military Cooperation between the Spanish Crown 
and the Emperor in the 17th century, in: Peter Rauscher (ed.), Kriegführung und Staatsfinanzen: 
die Habsburgermonarchie und das Heilige Römische Reich vom Dreissigjährigen Krieg bis zum 
Ende des habsburgischen Kaisertums 1740, Münster 2010, s. 575–602; týž, El precio de la fidelidad 
dinástica: colaboración económica y militar entre la monarquía hispánica y el imperio durante el reina-
do de Carlos II (1665–1700), Studia histórica. Historia moderna 33, 2011, s. 141–176. Podobnou 
problematikou se zabýval také Rubén González Cuerva ve své případové studii spojené s obléháním 
Vídně roku 1683. Rubén González Cuerva, La última cruzada: España en la guerra de la Liga Santa 
(1683–1699), in: Porfirio Sanz Camañes (ed.), Tiempo de cambios: Guerra, diplomacia y política 
internacional de la Monarquía Hispánica (1648–1700), Madrid 2012, s. 221–248.

14 Miguel Ánchel Ochoa Brun, Historia de la diplomacia española VIII, Madrid 2006, s. 62; A. Mal-
colm, Royal Favouritism, s. 207–210. K tomu podrobněji Jiří Kubeš, Trnitá cesta Leopolda I. za říš-
skou korunou. (1657–1658). Volby a korunovace ve Svaté říši římské v raném novověku, České Budějo-
vice 2009, především s. 73–90.

15 Například další konflikt mezi Madridem a Vídní způsobila Devoluční válka (1667–1668). 
Francouzští historikové Jean Bérenger a Lucien Bély se domnívají, že hlavní důvod, proč 
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vychází jako nejproblematičtější osoba Gaspar de Bracamonte Guzmán, hrabě Peñaran-
da (1595–1676). Ten často vystupoval proti zájmům Leopolda I. a císařský velvyslanec se 
netajil svou antipatií k jeho osobě.16 

Leopold I. sice vynakládal podle svých slov značné prostředky, aby získal významné 
španělské grandy na svou stranu, ale v kritických momentech se ukázal jeho vliv jako 
nedostatečný. Císař se netajil svou nespokojeností v dopisech adresovaných svému velvy-
slanci v Madridu, hraběti Františku Eusebiuovi z Pöttingu. Panovník si stěžoval pře-
devším na nečinnost španělských šlechticů.17 Jak prokázal Rostislav Smíšek, Leopold I. 
se stavěl ke španělským šlechticům rezervovaně již pro svou dřívější osobní zkušenost 
se španělským dvorem své první manželky Markéty Terezy (1651–1673).18 Hispánský 
doprovod budoucí císařovny velmi ztěžoval klidné soužití vídeňského dvora s nově 
příchozími. Především střet mezi dvorem manželky Leopolda I. a jeho nevlastní matky 
Eleonory Gonzagové (1630–1686) nevzbuzoval dobrý dojem u císaře.19

Oproti některým španělským šlechticům naopak španělská královna Mariana Anna 
v mnoha směrech vycházela vstříc císaři, svému bratrovi. Ovšem silná opozice španěl-
ské šlechty značně komplikovala její situaci. Někteří španělští grandi vnímali snahy 
císaře jako ztrátu jejich vlastní samostatnosti a pod vedením dona Juana José de Aus-
tria  (1629–1679), nemanželského syna Filipa IV., se snažili se omezit jeho vliv v Mad-
ridu.20 I když španělská královna čelila krizím již dříve, nejzásadnější se udála na přelomu 

Leopold I. nakonec neposkytl žádnou pomoc, spočíval v uzavření „tajné“ dohody mezi Vídní a Paří-
ží na začátku roku 1668, ve které si Leopold I. a Ludvík XIV. přerozdělili sféry vlivu. Jean Béren-
ger, An Attempted Rapprochement between France and the Emperor: the Secret Treaty for the Partition 
of the Spanish Succession of 19 January 1668, in: Ragnhild Hatton (ed.), Louis XIV and Europe, 
London-Basingstoke 1976, s. 133–152; Lucien Bély, Les secrets de Louis XIV. Mystères d’État et 
pouvoir absolu, Paris 2013, s. 337–351.

16 Dopis Františka Eusebia z Pöttingu Leopoldovi I. ze 7. ledna 1671. A. F. Pribram – M. Land-
wehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe II, s. 145.

17 Císař si stěžoval jmenovitě na Baltasara de la Cuevu y Enriquéze de Cabrera, conde Castellar 
(1627–1686). Dopis Leopolda I. císařskému velvyslanci Františkovi Eusebiovi z Pöttingu, Vídeň, 
28. ledna 1671 A. F. Pribram (ed.), Privatbriefe II, s. 140–141.

18 Rostislav Smíšek, Důvěra nebo nenávist? Obraz Španěla v korespondenci císaře Leopolda I. S knížetem 
Ferdinandem z Dietrichsteina, Časopis Matice moravské 123, 2004, s. 47–76; pro srovnání také týž, 
„Quod genus hoc hominum“: Margarita Teresa de Austria y su corte española en los ojos de los observado-
res 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.

19 Týž, Důvěra, s. 57–66; O. Stolička, Different German Perspectives, s. 375.
20 Více například Josefina Castillo Soto, Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor 

política y militar, Madrid 1992; Alvaro Pascual Chenel, El retrato de Estado durante el reinado de 
Carlos II. Imagen y propaganda, Madrid 2010; Koldo Trapaga Monchet, Members of Don Juan´s 
Household and the Politics of Carlos II´s Court during the Early Years of his Minority (1665–1669), The 
Court Historian 23, 2018, s. 152–165; O. Stolička, Different German Perspectives, s. 367–385. 
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let 1676 a 1677.21 Juan José de Austria s podporou značné části španělské šlechty nechal 
uvěznit dosavadního favorita královny Fernanda de Valenzuelu; samotnou Marii Annu 
vykázal do exilu.22 Ta se dobrovolně a strategicky uchýlila do Toleda, aby tak zvýšila stesk 
svého syna Karla II. po matce.23 Zde pobývala až do náhlé smrti dona Juana Josého de 
Austria v roce 1679.24 

Mocenský převrat v Madridu zároveň značně zkomplikoval plány Leopolda I., 
který již dlouhá léta připravoval sňatek mezi Karlem II. a svou dcerou Marií Anto-
nií  (1669–1692).25 Nový první ministr don Juan José de Austria hledal alternativu, 
která by snížila vliv císaře na lehce ovlivnitelného Karla II.26 I když se Marie Anna 
po smrti Juana José de Austria vrátila ke královskému dvoru v Madridu, španělská 
vláda již dohodla nový sňatek s francouzskou princeznou Marií Louisou Orleánskou 
(1662–1689).27 Rozhodnutí Madridu samozřejmě nevyvolalo velké nadšení ve Vídni. 
Leopold I. se musel vzdát svého plánu pojistit následnictví na španělském trůnu v rámci 
habsburské dynastie. Madrid zdůvodnil své počínání značným věkovým rozdílem 
a neplnoletostí Leopoldovy dcery. Avšak španělští grandi si netroufli přímo odmítnout 
nabídku císaře. Proto požádali jeho sestru, aby zmírnila jeho případný hněv.28

21 Více ke konfliktům Laura Oliván Santaliestra, Mariana de Austria: imagen, poder, y diplomacia de 
una reina cortesana, Madrid 2006, s. 191–196; Ignacio Ruíz Ruíz, Fernando de Valenzuela: Orígenes, 
ascenso y caída de un Duende de la Corte del Rey Hechizado, Madrid 2008; Antonio Álvarez-Ossorio 
Alvariño, Precedencia ceremonial y dirección del gobierno: el ascenso ministerial de Fernando de 
Valenzuela en la corte de Carlos II, in: Bernardo García García – Antonio Álvarez-Ossorio Alvariño 
(edd.), Vísperas de Sucesión. Europa y la monarquía de Carlos II, Madrid 2015, s. 21–55; Ondřej 
Stolička, Different German Perspectives on Spanish Politics in the 1670s. The Reaction of Vienna and 
Berlin on the Coup of Juan José de Austria in the Year 1677, Journal of Early Modern History 23, 2019, 
s. 367–385; S. Z. Mitchell, Queen, s. 76–198.

22 Josefina Castillo Soto, Don Juan José de Austria (hijo bastardo de Felipe IV): su labor política y mili-
tar, Madrid 1992, s. 258.

23 Tamtéž, s. 318; S. Z. Mitchell, Queen, s. 170–198. 
24 Tamtéž, s. 202.
25 O. Stolička, Different German Perspectives, s. 379.
26 Své úmysly naznačil během audience braniborského vyslance Melchiora von Ruck, kdy se ho dota-

zoval na případné braniborské nevěsty. Tamtéž, s. 380. Všeobecně S. Z. Mitchell, Queen, s. 280.
27 S. Z. Mitchell, Queen, s. 209.
28 Tamtéž, s. 211–212. Leopold I. si byl samozřejmě vědom nízkého věku své dcery, přesto pevně věřil 

v její odjezd do Madridu. Společně s dcerou by odcestoval také početný doprovod, který by posloužil 
k posílení vlivu císaře na španělském královském dvoře. S velkou pravděpodobností by v budoucnu 
jeho dcera uplatnila vliv na svého manžela podobně jako jiné předchozí nevěsty z rakouské větve 
Habsburků. José Manuel de Bernardo Ares, El papel estelar de las reinas en la diplomacia francesa: 
María Luisa de Orléans (1679–1689) y María Luisa Gabriela de Saboya (1701–1714), in: P. Sanz 
Camañes, Tiempo de cambios, s. 167–194.
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Kromě politické moci nová regentka španělské monarchie získala po smrti Filipa IV. 
přímý vliv na další zajímavé benefity, které Leopold I. rád využíval pro upevnění věrnosti 
svých služebníků ve střední Evropě. Mezi nejvýše ceněné odměny bezesporu náležela 
insignie Řádu zlatého rouna.29 Předkládaná práce si klade za cíl zrekonstruovat role tří 
nejdůležitějších zmíněných aktérů – Leopold I., Marie Anna Habsburská a císařský velvy-
slanec v Madridu – v celém procesu přijímání středoevropských šlechticů do Řádu zlatého 
rouna v době, kdy místo neplnoletého Karla II. vládla jeho matka Marie Anna Habsburská 
(1665–1675). Studie hodlá doložit, že ve druhé polovině 17. století existovala již velmi 
sofistikovaná cesta, jak mohl středoevropský šlechtic získat insignii s beránčím rounem. 
Naopak jakákoliv snaha, která by vybočila ze zavedeného pořádku, byla nevítaná. Dále 
autor textu předloží souhrn vlastností, kterými oplývali úspěšní kandidáti na udělení řádu. 

Úmrtím Filipa IV. přišel řád o svého velmistra a přední členové řádu společně 
s regentkou stáli před rozhodnutím, kdo ho nahradí v jeho čele do doby, než Karel II. 

29 Středoevropský pohled na Řád zlatého rouna nabídli ve svých studiích především Pavel Marek 
a Tibor Martí. P. Marek, La embajada, s. 175–183; P. Marek – M. Buriánková, Nejstarší císařská 
ambasáda, s. 179–207; týž, Vídeňská slavnost Řádu zlatého rouna z roku 1621 pohledem cestovní-
ho deníku Jeana Hervarta, in: Josef Hrdlička – Pavel Král – Rostislav Smíšek (edd.), Symbolické 
jednání v kultuře raného novověku. Věnováno Václavu Bůžkovi k jeho životnímu jubileu, Praha 
2019, s. 79–92; týž, Der Orden vom Goldenen Vlies, in: Tomáš Černušák – Pavel Marek, Gesandte 
und Klienten, Päpstliche und spanische Diplomate nim Umfeld von Kaiser Rudolf II., Oldenbourg 
2020, s. 238–245; Tibor Martí, Familienwappen und Lebensdaten von Palatin Paul Esterházy im 
Wappenbuch des Ordens vom Goldenen Vlies, in: Zsuzsanna Cziráki – Anna Fundárková – Orsolya 
Manhercz – Zsuzsanna Peres – Márta Vajnági (edd.), Wiener Archivforschungen, Festschrift für 
den ungarischen Archivdelegierten in Wien, Wien 2014, s. 223–240; týž, Paul Esterházy, Ritter 
vom Goldenen Vlies, Ungarn – Jahrbuch 32, 2014/2015, s. 139–156. Dále například Bohdan Chu-
doba, Zlaté rouno, in: Sborník Moravana k pětadvacetiletému výročí trvání, Brno 1931, s. 141–148; 
František Lobkowicz, Zlaté rouno v Čechách, Heraldika a genealogie 24, 1991, s. 181–280; Týž, 
Hungarian members of the Order of the Golden Fleece: The importance of a Habsburg chivalric 
order in seventeenth-century Hungary, in: Tibor Martí - Roberto Quiros Rosado (edd.), Eagles 
Looking East and West: Dynasty, Ritual and Representation in Habsburg Hungary and Spain, 
Turnhout 2021, pp. 247-270.Václav Bůžek, Symboly rituálu. Slavnost Řádu zlatého rouna v Praze 
a Landshutu roku 1585, in: Jiří Mikulec – Miloslav Polívka (edd.), Per saecula ad tempora nostra: 
Sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka I, Praha 2007, s. 296–302; Marie 
Mírková, Řád zlatého rouna a rodová prestiž v představách Adama Matyáše z Trauttmansdorffu, in: 
Václav Bůžek – Jaroslav Dibelka (edd.), Utváření identity ve vrstvách paměti, České Budějovice 
2011, s. 249–282; Marie Ryantová, Jak „spoplet beránek den“ aneb Vratislav z Pernštejna jako první 
rytíř Řádu zlatého rouna z českých zemí, in: Petr Kopička (ed.), Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací 
k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška, Litoměřice, Praha 2016, s. 67–80. Obecně 
k historii Řádu zlatého rouna Julián de Pinedo y Salazar, Historia de la Insigne Órden del Toysón 
de Oro, dedicada al rey, Nuestro Señor, Xefe Soberano, y Gran Maestro de Ella I-III, Madrid 1787; 
José Romero de Juseu y Lerroux, marqués de Cárdenas, El Toisón de Oro. Orden dinástica de 
los duques de Borgoña, Madrid 1960; Joaquín de Azcárraga Servert, La insigne Orden del Toisón 
de Oro, Madrid 2000; Alfonso Ceballos-Escalera y Gila, La insigne Orden del Toisón de Oro, 
Madrid 2000; Krista de Jonge – Bernardo García García (edd.), El legado de Borgoña. Fiesta y 
ceremonia cortesana en la Europa de los Austrias (1454–1648), Madrid 2010.
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dosáhne plnoletosti. Marie Anna jako žena samozřejmě nepřipadala podle platných 
stanov v úvahu.30 Dočasný velmistr Řádu zlatého rouna musel být vybrán ze stávajících 
držitelů zmiňované insignie. Nabízely se tři základní varianty: nejstarší rytíř Luis Rai-
mundo Folch de Cardona (1608–1670), nejurozenější rytíř řádu – Leopold I., případně 
někdo další. Grefier Baltazar Molinet Ramirez de Ayala (1615–1698) doporučil králov-
ně,31 aby zvolila čtvrtou – netradiční – variantu a požádala o pomoc papeže.32 Leo-
pold I. podle něj splňoval kritérium nejurozenějšího člena řádu, ale podobné rozhodnutí 
by při volbě znevážilo či umenšilo postavení malého Karla II.33 Navíc španělská šlechta 
by se mohla obávat ztráty svého vlivu na chod řádu a potencionálních problémů ze stra-
ny císaře. Císař totiž mohl snadno využít své nově nabyté pozice a zavázat si do budouc-
na mnohé španělské šlechtice. Naopak, pokud by královna zvolila vévodu de Cardona, 
Leopold I. by podle Baltazara Molineta mohl odmítnout vyslat středoevropské členy 
Řádu zlatého rouna na volební shromáždění řádu, a volba by se tak zablokovala. U třetí 
varianty by vyvstaly problémy ohledně nižší urozenosti potencionálního kandidáta.34 

Marie Anna neváhala a řídila se doporučením Baltazara Molineta. Již 1. května 1667 
získala povolení od papeže Alexandra VII. pro svého syna.35 Španělský historik práva 
Joaquín de Azcárraga Servert upozornil, že zmíněné povolení z jeho pohledu ještě více 
omezilo svébytnost řádu a celý Řád zlatého rouna svázalo se španělským panovnic-
kým rodem. Alexandr VII. tímto krokem vytvořil zvláštní situaci, kdy nové členy Řádu 
zlatého rouna vybírala osoba mimo samotný řád.36 Rétorika listiny papeže však výslovně 
nijak nezmiňuje regentku. Svatý otec udělil pouze tradiční právo potvrzovat nové řádové 
členy malému Karlu II. Ovšem ke změně došlo uvnitř organizace Řádu zlatého rouna. 

30 V celé jeho historii se velmistrem Řádu zlatého rouna stala jediná žena, španělská královna Isabe-
la II. (1830–1904). J. de Azcárraga Servert, La insigne, s. 119–124. Nastalá situace po smrti špa-
nělského krále dokonce u některých středoevropských šlechticů vyvolávala obavy, jestli se přijímání 
nových šlechticů do Řádu zlatého rouna úplně nezastaví. Adam Matyáš z Trauttmansdorffu pak 
bedlivě sledoval následné dění. M. Mírková, Řád zlatého rouna, s. 272.

31 Grefier nebo také sekretář Řádu zlatého rouna dokumentoval veškeré písemné záležitosti řádu. J. de 
Pinedo y Salazar, Historia de la Insigne, s. 589–597.

32 Tamtéž, s. 71. Dopis Baltazara Molineta španělské královně z 21. září 1665. J. de Pinedo y Sala-
zar, Historia II, s. 352–355.

33 J. de Azcárraga Servert, La insigne, s. 71.
34 Tamtéž, s. 71.
35 Bula papeže Alexandra VII. z 1. května 1667. J. de Pinedo y Salazar, Historia III, s. 252–253. 

Marie Mírková označuje povolení od papeže Alexandra VII. jako „dispens“. Autorka vycházela 
z korespondence mezi císařským velvyslancem v Madridu hrabětem z Pöttingu a Adamem Matyá-
šem z Trauttmansdorffu. Naopak španělská historiografie hovořila pouze o povolení pro nezletilého 
Karla II., jak je uvedeno v textu. M. Mírková, Řád zlatého rouna, s. 272. 

36 J. de Azcárraga Servert, La insigne, s. 71–72.
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Baltazar Molinet a další souhlasili, že nebylo třeba zvláštního oprávnění pro Marii 
Annu.37 Španělská regentka tímto způsobem obešla řádová pravidla a v průběhu svého 
regentství udělila značné množství insignií jako první žena v historii.38 Marie Anna 
posléze téměř svévolně vybírala z nabízených kandidátů.39 

Příslušníci Řádu zlatého rouna patřili k malému okruhu nejvěrnějších služebníků 
Habsburků ze středoevropské i hispánské monarchie a po svém přijetí do řádu získali 
výjimečné postavení u panovnických dvorů ve Vídni a Madridu pro nízký počet jejich 
členů.40 Existovaly samozřejmě také jiné rytířské řády, které navíc poskytovaly svým pří-
slušníkům jiné benefity. Například komendy rytířského řádu Calatrava se pojily s pravi-
delnou finanční penzí.41 Avšak z ceremoniálního hlediska se nositel beránčího rouna při 
slavnostech na habsburských dvorech zařadil hned za nejvyšší hodnostáře. Toto ocenění 
pomáhalo rovněž vzbudit respekt mezi příslušníky hispánské, italské a středoevropské 
šlechty.42 Například členové státní rady ve španělské monarchii považovali insignii be-
ránčího rouna jako dostatečnou záruku charakteru středoevropského šlechtice.43 Na zá-

37 J. de Pinedo y Salazar, Historia II, s. 355–356.
38 Avšak hned vzápětí po rozštěpení Řádu zlatého rouna na dva, ponechal první bourbonský král 

Filip V. udělování insignií beránčího rouna své manželce Marii Luise Savojské (1688–1714), která 
ho zastupovala v jeho nepřítomnosti. Tamtéž, s. 356–358.

39 Jak upozornila již ve své práci historička Silvia Z. Mitchell, nezletilost Karla II. narušila tento jinak 
mužský svět ještě jiným způsobem. V průběhu jedné ze slavností přijímání nových členů do Řádu 
zlatého rouna držela v náručí následníka trůnu dvorní dáma, která by se jinak nesměla rituálu účastnit. 
Císařský velvyslanec v Madridu hrabě František Eusebius z Pöttingu, který se zmíněné události jako 
jeden z nejstarších členů Řádu zlatého rouna osobně účastnil, si samozřejmě povšiml této nestandardní 
situace a nesl ji se značnou nelibostí. S. Z. Mitchell, Growing Up Carlos II: Political Childhood in the 
Court of the Spanish Habsburgs, in: Grace E. Coolidge (ed.), The Formation of the Child in Early Mo-
dern Spain, New York 2014, s. 189–208, zde s. 194–195. Srov. M. Nieto Nuño (ed.), Diario I, s. 156.

40 Původních 24 rytířů (1430), posléze 31 rytířů (1431). Karel V. rozšířil řád na 51 rytířů (1516) a nakonec 
Filip IV na 61 rytířů (1638), avšak dále se v 17. století oficiálně nerozšiřoval. O nejvýraznější rozšíření se 
zasloužil císař Karel V. F. Lobkowicz, Zlaté rouno, s. 181 a 189; J. de Azcárraga Servert, s. 68.

41 Jako příklad ze středoevropského prostředí mohou posloužit Ditrichštejnové. Adam z Ditrichštejna 
se stal rytířem řádu Calatrava v roce 1569. Friedrich Edelmayer, Honor y dinero: Adam de Diet-
richstein al Servizio de la Casa de Austria, Studia Historica. Historia Moderna 10–11, 1992–1993, 
s. 89–116, zde s. 98. Srov. Bohumil Baďura, La Casa de Dietrichstein y España, Ibero-Americana 
Pragensia 33, 1999, s. 47–67. Více také například Héctor Linares González, La historiografía 
económica de encomiendas de las órdenes militares de Castilla durante los siglos XVI y XVII. Un balance 
bibliográfico (1975–2017), Historiografías, revista de historia y teoría 14, 2017, s. 108–124.

42 Jaroslav Bořita z Martinic (1582–1649) se dokonce vzdal insignie s beránčím rounem ve prospěch 
svého syna Jiřího Adama z Martinic (1602–1651), kterému bylo uděleno rouno roku 1647. Tímto 
krokem pomohl svému synovi upevnit jeho mocenské postavení u dvora ve Vídni. Petr Maťa, Svět 
české aristokracie (1500–1700), Praha 2004, s. 552. 

43 Státní rada v Madridu uvažovala o odvolání velvyslance Ferdinanda Bonaventury z Harrachu 
a vydala doporučení vybrat nového císařského diplomata ze současných držitelů Řádu zlatého rouna. 
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kladě zmíněných benefitů není pochyb o tom, že insignie s beránčím rounem od začátku 
16. století postupně pronikla do povědomí středoevropské šlechty ve službách Habsbur-
ků. Po období stavovského povstání a na základě Obnoveného zřízení zemského se 
sféra vlivu přesunula na císařský dvůr ve Vídni a šlechta z Království českého začala 
upřednostňovat kariéru v bezprostřední blízkosti císaře.44 Již v období přelomu první 
a druhé poloviny 17. století se většina nejvyšších hodnostářů u vídeňského dvora hono-
sila insignií s beránčím rounem.45 Členství v Řádu zlatého rouna se proměnilo v takřka 
v povinnost nejurozenějších šlechtických rodů.46 

Avšak přijetí či nepřijetí do Řádu zlatého rouna záviselo na mnoha faktorech.47 Z hle-
diska samotného procesu se uchazeč spoléhal především na tři hlavní osoby – císaře, 
španělského krále a císařského velvyslance v Madridu.48 Císařský ambasador v Madridu 
plnil nezastupitelnou funkci v habsburské diplomacii již od 16. století.49 I když jeho 
postavení bylo ojedinělé, protože reprezentoval mladší větev Habsburků, v průběhu 
regentské vlády sestry Leopolda I. jeho důležitost vzrostla. Jak vysvítá z analýzy deníku 
Františka Eusebia z Pöttingu, císařský velvyslanec komunikoval s regentkou téměř kaž-
dodenně. I když se na podobné prameny osobní povahy musí nahlížet s určitou rezervou, 
především s ohledem na sebeprezentaci autora, císařský ambasador reálně zastával druhé 
nejvýznamnější postavení v hierarchii diplomatů na madridském dvoře.50

Císařský ambasador v Madridu disponoval oproti mnohým diplomatům další 
výhodou, která spočívala v přítomnosti jeho manželky u španělského dvora. Zmíněné 
otázce se věnovala především Laura Oliván Santaliestra. Španělská historička zdůraznila 

O tom jednání státní rady 7. dubna 1675. Archivo Histórico Nacional, Consejo de Estado, legajo 
2896. Stejným způsobem dokládá důležitost insignie s beránčím rounem tabulka č. 5 v příloze, která 
naznačuje nízký věk vstupu císařských velvyslanců v Madridu do Řádu zlatého rouna oproti ostat-
ním středoevropským šlechticům ve druhé polovině 17. století (tabulka č. 6). Jako další příklad lze 
uvést osobu Jana Adolfa ze Schwarzenberku, který získal uznání mezi španělskými šlechtici ziskem 
insignie s beránčím rounem. Ondřej Kříž, Španělská korespondence Jana Adolfa ze Schwarzenberku, 
České Budějovice 2018 (Diplomová práce), s. 19. 

44 P. Maťa, Svět české aristokracie, s. 77.
45 P. Marek, La embajada, s. 175–183; P. Maťa, Svět české aristokracie, s. 78.
46 Důkazem až chorobné snahy získat insignii s beránčím rounem předložila Marie Mírková na pří-

kladu Adama Matyáše z Trauttmansdorffu, který se desetiletí neúspěšně pokoušel získat dostateč-
nou podporu pro svou kandidaturu. M. Mírková, Řád zlatého rouna, s. 249–280.

47 K povinnosti dosáhnout stejných poct jako jejich předkové ukázal na příkladu Ditrichštejnů 
a Schwarzenberků R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 110. 

48 Tamtéž, s. 356.
49 P. Marek – M. Buriánková, Nejstarší císařská ambasáda, s. 179.
50 Za nejvýznamnějšího mezi zdejšími diplomaty byl pokládán papežský nuncius, který při cere-

moniálních aktech promlouval za ostatní diplomaty pobývající u královského dvora v Madridu. 
O. Stolička, Different German Perspectives, s. 371.
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důležité postavení žen císařských velvyslanců v Madridu a jejich aktivní podíl na diplo-
matických misích. Nezdráhala se dokonce použít označení „velvyslankyně“ jako ozna-
čení manželek císařských ambasadorů.51 Problém jejího pohledu nastává při srovnání 
s dobovou právní normou. Císař Leopold I. pověřil oficiální misí vždy pouze šlechtice, 
který se mohl rozhodnout odcestovat do Madridu společně se svou rodinou. I když 
manželka šlechtice hrála velmi důležitou roli při výběru nového velvyslance v Madridu, 
její oficiální postavení se ve vztahu k ambasádě nacházelo v tzv. šedé zóně.52 Manželky 
Františka Eusebia z Pöttingu a Ferdinanda Bonaventury z Harrachu zastávaly oficiálně 
pozice dvorních dam. Místo velvyslankyně totiž po právní stránce dosud neexistovalo.53 
Na druhou stranu manželka císařských ambasadorů v Madridu plnila nezastupitelnou 
roli v plnění diplomatické mise svého muže. Jako žena oplývala přístupem do míst, která 
byla tradičně vyhrazena pouze ženám. V mnoha případech získávala informace od jiných 
žen, předávala informace nebo ovlivňovala ostatní šlechtice ve prospěch svého manžela. 
I když se nahlíží na období raného novověku jako na patriarchálně uspořádanou společ-
nost, ženy hrály nezastupitelnou roli v utváření evropské politiky. Podobně jako královny, 
tak i manželky císařských velvyslanců v Madridu ovlivňovaly dění v srdci španělské 
monarchie.54

Oficiálně sice nesměla žena do Řádu zlatého rouna vstoupit, avšak vdova po Filipo-
vi IV. si ze své pozice regentky udržovala přímý vliv na výběr kandidátů. Ještě před tím 
musel kandidát získat doporučení od císaře Leopolda I. Jinak by se jeho úspěch rovnal 
prakticky nule. Podobně jako tomu bylo v případě Konráda Baltazara ze Starhembergu 
(1612–1687), který vyslal vlastního syna přímo do Madridu, aby zkusil vyprosit insignii 
beránčího rouna přímo od španělské královny. Místodržitel v Dolních Rakousích chtěl 
využít přítomnosti svého syna Maximiliána Lorence (1640–1689) u vojska nedaleko 
Madridu.55 Tehdejší císařský velvyslanec v Madridu František Eusebius z Pöttingu 
zareagoval na podobnou troufalost velmi popudlivě. Císařský velvyslanec se okamži-
tě postavil proti kandidatuře Starhemberga, protože zmíněný postup – bez svolení 

51 Laura Oliván Santaliestra, Lady Anne Fanshawe, ambassadress of England at the Court of Madrid 
(1664–1666), in: Glenda Sluga - Carolyn James (edd.), Women, Diplomacy and International 
Politics since 1500, London 2015, s. 68–85, zde s. 68–69. Dále například táž, Mariana, s. 8; táž, 
¿Juana o Johanna?: cultura mixta, doble identidad y bilingüismo de las embajadoras imperiales en la corte 
de Madrid (1663–1676), in: Diana Carrió-Invernizzi (ed.), Embajadores culturales. Transferencias 
y lealtades de la diplomacia española de la Edad Moderna, Madrid 2016, s. 397–422.

52 Laura Oliván Santaliestra sama ve své argumentaci přiznává, že v úzké definici slova velvyslankyně 
(oficiálně pověřené) by její teorie neobstála. Táž, Lady Anne Fanshawe, s. 68–70.

53 Táž, Mariana, s. 144–151.
54 Tamtéž, s. 144–151; táž, Lady Anne Fanshawe, s. 68–69.
55 Zápis v deníku Františka Eusebia z Pöttingu z 11. ledna 1670. M. Nieto Nuño (ed.), Diario II, 

s. 86–70.
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císaře – neodpovídal zavedeným pořádkům.56 I když s mladým Starhembergem ještě 
před jeho odjezdem z Madridu 12. dubna 1670 několikrát poobědval, jeho první reakce 
spočívala v zablokování mladíkovy žádosti u španělské regentky.57 Hrabě z Pöttingu 
navíc vysvětlil mladému Starhembergovi nehoráznost jeho požadavku. Velvyslanec 
jednotlivými kroky, které podnikl, chránil svou vlastní jedinečnou pozici v hierarchicky 
uspořádané dvorské společnosti i postavení ostatních středoevropských členů Řádu zla-
tého rouna. Ve výsledku zároveň chránil zavedený mechanismus, jehož byl součástí.58 Jak 
několikrát hrabě Pötting zmínil ve svém deníku, zisk jednotlivých insignií Řádu zlatého 
rouna pro ostatní šlechtice ze střední Evropy vnímal jako vlastní úspěch.59

Značný vliv císařského velvyslance a královny matky se projevil již dříve při získání 
insignie Řádu zlatého rouna pro Ferdinanda z Ditrichštejna. Jak uvedl historik Rosti-
slav Smíšek, Ferdinand z Ditrichštejna si velmi dobře uvědomoval důležitost Františka 
Eusebia z Pöttingu.60 Proto se na něj písemně obrátil v létě 1666, avšak císařský velvyslanec 
v Madridu mu naznačil, že doporučení císaře bylo nezbytné.61 Leopold I. opravdu projevil 
náklonost ke knížeti z Ditrichštejna a zasadil se o jeho přijetí do Řádu zlatého rouna o dva 
roky později.62 Rychlost, jakou mladý Dietrichštejn získal insignii s beránčím rounem, bylo 
možné z tehdejšího pohledu označit za úctyhodnou. Značně mu pomohlo doporučení 
jeho příbuzného Jana Maxmiliána z Lambergu, dřívějšího císařského velvyslance v Mad-
ridu a v letech 1675–1682 nejvyššího hofmistra Leopolda I.63 V pouhých 32 letech se stal 
jedním z nejmladších rytířů Řádu zlatého rouna. Jak dokazuje porovnání věku středoev-
ropských příslušníků tohoto řádu při jejich vstupu pro zkoumané období (tabulky 4, 5 a 6), 
Ferdinand z Ditrichštejna dokonce o dva roky předběhl Františka Eusebia z Pöttingu.64 

56 Tamtéž.
57 Zápis v deníku Františka Eusebia z Pöttingu z 12. dubna 1670. Tamtéž, s. 107.
58 R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 356.
59 Zápis v deníku Františka Eusebia z Pöttingu z 15. prosince 1673. M. Nieto Nuño (ed.), Diario II, 

s. 399.
60 Podobně si počínal také jeden neúspěšný kandidát Adam Matyáš z Trauttmansdorffu, který 

udržoval čilý písemný kontakt s císařskými velvyslanci v Madridu. Uvědomoval si důležitost pozice 
císařského velvyslance v Madridu pro zisk insignie s beránčím rounem. Dokonce pozval na své pan-
ství Horšovský Týn nově jmenovaného císařského velvyslance v Madridu Ottu Jindřicha Carretta di 
Granu v roce 1680, aby tak podpořil svou snahu stát se rytířem Řádu zlatého rouna. M. Mírková, 
Řád zlatého rouna, s. 276. 

61 R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 356.
62 Tamtéž.
63 Dopis císaře Leopolda I. Františku Eusebiovi z Pöttingu z 28. září 1667. A. F. Pribram – 

M. Land wehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe I, s. 322–323.
64 Příloha tabulky č. 4, 5, a 6.
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Ve srovnání s ostatními Ditrichštejny rovněž vynikal svými předky.65 Úspěch Ferdinanda 
z Ditrichštejna jistě ovlivnila jeho hodnost nejvyššího hofmistra Markéty Terezy Španěl-
ské, kterou zastával od roku 1666, kdy se poprvé zmínil Pöttingovi o Řádu zlatého rouna.66 
Jak císař instruoval svého velvyslance v Madridu, doporučení Ferdinanda z Ditrichštejna 
směřovalo přímo sestře Leopolda I. Zmíněná skutečnost jen potvrzuje praktický vliv 
španělské regentky na Řád zlatého rouna a výběr nových rytířů. Jak již bylo zmíněno 
dříve, španělští králové přesunuli pravomoc ostatních členů řádu na svá bedra. Od zásahu 
Filipa II. do řádových stanov roku 1577 ostatní rytíři již nemohli přehlasovat španělského 
krále a přijmout jím neschváleného kandidáta.67 Avšak smrtí Filipa IV. v roce 1665 získala 
jeho manželka spolu s regentstvím také tuto pravomoc.68

Zájem o insignii Řádu zlatého rouna spočíval v jeho exkluzivitě, navíc svému držiteli 
zpřístupňovala několik benefitů. Většina členů pocházela z habsburských držav, případ-
ně mohla být insignie udělena spojencům Habsburků jako v případě polských králů.69 
Všichni příslušníci/žadatelé o vstup museli být katolického vyznání a vykonávat věrnou 
službu habsburské rodině ideálně po několik generací. Podobně jako celkový způsob ži-
vota raně novověké šlechty také Řád zlatého rouna budoval tradici a dřívější udělení in-
signie beránčího rouna otci či dědovi podstatným způsobem zvětšovalo šance kandidáta 
na úspěch. Jiné důležité kritérium výběru budoucího člena se pojilo s exkluzivitou řádu, 
který mohl přijmout pouze jednoho člena z jedné šlechtické rodiny v daný okamžik.70

65 Příloha tabulka č. 4.
66 R. Smíšek, Císařský dvůr, s. 356. Důležitost insignie Řádu zlatého rouna při jednání se španělský-

mi šlechtici dokazoval již výše zmíněný konflikt Ferdinanda Bonaventury z Harrachu a následné 
úvahy členů státní rady o výběru nového císařského vyslance z řad rytířů Řádu zlatého rouna. O tom 
jednání státní rady 7. dubna 1675. Archivo Histórico Nacional, Consejo de Estado, legajo 2896.

67 Joaquín Azcárraga Servert, Felipe II: el Toisón de Oro y los sucesos de Flandes, Cuadernos de Histo-
ria del Derecho 6, 1999, s. 475–495, zde s. 489.

68 J. de Azcárraga Servert, La insigne, s. 72.
69 Dopis Františka Eusebia z Pöttingu o insignii s beránčím rounem pro polského krále Michała 

Korybuta Višňovského z 30. srpna 1669. A. F. Pribram – M. Landwehr von Pragenau (edd.), 
Privatbriefe II, s. 47. 

70 Jako vhodný příklad takového tvrzení mohou sloužit šlechtické rody Ditrichštejnů a Harrachů, 
jejichž příslušníci pravidelně, v každé generaci, získávali insignie s beránčím rounem. V. F. Lob-
kowicz, Zlaté rouno, s. 270–271. Výše naznačené informace reflektují také blíže nedatované doporu-
čující dopisy Ferdinanda Bonaventury z Harrachu pro španělskou královnu, které se týkaly udělení 
Řádu zlatého rouna Karlu Ferdinandovi z Valdštejna. Španělský ambasador zdůrazňoval, že již 
Valdštejnovi předci pravidelně získávali insignii s beránčím rounem a věrně sloužili Habsburkům. 
Jelikož Karel Ferdinand z Valdštejna obdržel vyznamenání roku 1675 a Ferdinand Bonaventura 
z Harrachu plnil svou misi v Madridu od roku 1674, proběhla volba Valdštejna opět velmi rychle. 
O tom Österreichisches Staatsarchiv Wien, Allgemeines Verwaltungsarchiv, Familienarchiv 
Harrach, Ferdinand Bonaventura I., Korrespondenz mit Mariana de Austria; Jiří Hrbek, Barokní 
Valdštejnové v Čechách 1640–1740, Praha 2013, s. 647–648.
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Další velmi praktická podmínka spočívala v uvolnění jednoho z 61 míst v Řádu 
zlatého rouna. Jelikož velmistr Řádu zlatého rouna uděloval členství doživotně, kandi-
dáti museli nejdříve trpělivě čekat na smrt svého předchůdce a doufat v nástupnictví.71 
František Eusebius z Pöttingu zasílal písemnou zprávu o uvolněném místu nejprve císaři. 
Leopold I. posléze instruoval svého ambasadora a doufal ve výběr jednoho ze svých 
kandidátů.72 V některých případech se uvolnilo i několik míst a velmi často se přijímalo 
hned několik nových členů najednou. Šlechtic zpravidla usiloval o své přijetí do řádu ně-
kolik let. Samozřejmě se také nemusel zisku řádové insignie dožít. Leopold I. podobné 
obavy zmínil ve své korespondenci s hrabětem z Pöttingu například v případě kandida-
tury Davida Ungnada z Weissenwolffu (1604–1672), který zemřel již rok po obdržení 
insignie beránčího rouna.73 

I když si císař přál insignii pro některé své služebníky, v konečném důsledku nemohl 
ovlivnit celkový průběh a dobu výběru.74 Ve druhé polovině 17. století sice došlo k velkému 
nárůstu udělených vyznamenání mezi středoevropskými šlechtici, stále však platilo, že vět-
šina příslušníků Řádu zlatého rouna pocházela z území ovládaných španělskými Habsbur-
ky. Dlouhá čekací lhůta napomáhala k přirozené fluktuaci členů řádu. Vyšší věk dával větší 
naději čekajícím kandidátům.75 Z logického důvodu Leopold I. upřednostňoval kandidáty 
s dostatečnými zásluhami a ve výsledku kandidáty staršího věku. Jak dokazoval zmíněný 

71 Podobné smýšlení potvrzuje příklad Adama Matyáše z Trauttmansdorffu, který si nezdráhal říct 
o volný řetěz s beránčím rounem hned po smrti rytíře Řádu zlatého rouna. Dokonce po smrti 
Františka Eusebia z Pöttingu, se kterým si dlouhodobě dopisoval o své kandidatuře, sice vyjádřil 
politování nad jeho smrtí v dopise Leopoldovi I., ale zároveň prosil císaře o beránčí rouno zesnulého 
Pöttinga. Podobně tak učinil také po smrti Václava Eusebia z Lobkovic roku 1677. M. Mírková, 
Řád zlatého rouna, s. 273–274.

72 Císař si byl vědom důležitosti hraběte Pöttinga v celém procesu a dával mu to najevo ve své kores-
pondenci: „Wegen der Tuson wollet Ihr reginae danksagen; Ihr seind ein Prophet gwest, dass Ihr sagt, die 
andern werden Euch die Schuld geben por los cuňados, aber patientia. Doch kann ich Euch nit bergen, dass 
ich ex summis causis verlangt, dass der alte Graf von Ötting und der von Weissenwolff auch diese Gnade 
erhielten. Also wollet Ihr wohl alle mˇuglich Instantien machen, dass diese zwei concolirt und ich auch 
durch dies beruhigt werden möchte.“ Dopis Leopolda I. Františku Eusebiovi z Pöttingu z 4. červen-
ce 1668. A. F. Pribram – M. Landwehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe II, s. 99.

73 Dopis Leopolda I. Františku Eusebiovi z Pöttingu z 1. srpna 1670. A. F. Pribram – M. Land-
wehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe II, s. 99.

74 Španělský velvyslanec ve svém dopisu potvrzuje, že čeká, jak se o volném místě rozhodne sestra 
Leopolda I. Dopis Františka Eusebia z Pöttingu Leopoldovi I. z 5. května 1672. A. F. Pribram – 
M. Landwehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe II, s. 240.

75 Tabulka č. 6 dokládá průměrný věk středoevropských šlechticů 52 let v době regentství Marie Anny 
Habsburské. Tři z jedenácti rytířů navíc umřeli do dvou let od přijetí do řádu (Walter Leslie, Fran-
tišek Albert z Harrachu a David Ugnad z Weissenwolffu). Naopak příslušníci šlechtického rodu 
Ditrichštejnů se mohli pyšnit věkovým průměrem 41 let (tabulka č. 4). Podobně císařští velvyslanci 
v Madridu ve druhé polovině 17. století představovali skupinu s velmi nízkým průměrným věkem 
přijetí do řádu 38 let (tabulka č. 5).
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příklad Davida Ungnada z Weissenwolffu, vysoký věk nově přijatých rytířů dával naději 
ostatním na rychlejší uvolnění jejich místa v Řádu zlatého rouna.76 V extrémním případě 
mohl být Řád zlatého rouna udělen téměř na smrtelné posteli. V roce 1657 se Jan Kryštof 
Puchheim již nedokázal zúčastnit slavnostního přijímání nových členů v Praze a přijal 
insignii řádu o pár dní později ve Vídni, protože se takřka nemohl zvednout z lůžka, jak 
popsal Gerardo Goethals ve své zprávě pro španělského krále.77

Věk v mnoha ohledech odrážel symbolický kapitál jednotlivých žadatelů. Dokonce 
i mezi Habsburky lze vypozorovat zásadní rozdíly ve věku přijetí do Řádu zlatého rouna 
(tabulka č. 3). Na první pohled španělští Habsburkové (tabulka č. 1) vstupovali do řádu 
ve velmi nízkém věku, ještě před prahem plnoletosti (17 let). Průměrný věk tehdy činil 
devět roků, avšak u následníků trůnu šlo ještě o nižší věk. Celkem pochopitelně výraz-
nější výjimku představoval nemanželský syn Karla V., don Juan de Austria, protože se 
nemohl stát následníkem trůnu. Don Juan de Austria přijal insignii beránčího rouna až 
ve věku 18 let, tedy rok po dovršení plnoletosti a příklonu k vojenské kariéře. Avšak stále 
jeho věk byl nižší než průměrný věk vstupu do řádu v případě rakouské větve Habsburků 
s věkovým průměrem 25 let (tabulka č. 3). 

I když se na první pohled vyšší věk může jevit jako pochopitelný s ohledem na rozdě-
lení větví, při podrobnějším zkoumání jednotlivých případů lze vyvodit několik hlavních 
charakteristik rakouských Habsburků. Většinově následníci trůnu obdrželi insignii 
beránčího rouna ve věku do 20 let.78 Především v období druhé poloviny 17. století lze 
pozorovat podobný trend nízkého věku přijetí, který si nastavili španělští Habsburko-
vé. Oproti tomu zvyšoval celkový věkový průměr vyšší počet mužských členů rodu bez 
následnického práva. Snad jediné překvapení z celé tabulky, které vybočuje z nastavené-
ho zvyku, je věk Rudolfa II. – 33 roků. Jeho pozdější přijetí do řádu potvrzovalo napjaté 
vztahy panující v té době mezi Madridem a Vídní. Španělský král Filip II. mohl využít 
již pobytu Rudolfa II. u dvora v Madridu v letech 1564–1571 k jeho přijetí do Řádu 
zlatého rouna, avšak k ničemu podobnému se nerozhodl.79 

Závěrem lze shrnout, že po smrti Filipa IV. se sestra císaře Leopolda I. stala nejen 
regentkou, ale také se zmocnila faktické moci nad Řádem zlatého rouna. Pomocí buly 
vydané papežem Alexandrem VII. získala pravomoc pro svého nezletilého syna Karla II. 

76 Na důležitost zásluh kandidáta upozornila také Kristýna Bauerová na příkladu udělení insignie 
s beránčím rounem Janu Adolfovi I. ze Schwarzenberku. Kristýna Bauerová, „Ad maiorem gentis 
gloriam“. Jan Adolf ze Schwarzenberku a Řád zlatého rouna, in: Kateřina Kovárová – Zbyněk Sviták 
(edd.), Historie 2016/2016. Sborník prací z celostátní studentské vědecké konference, Brno 2017, 
s. 43–69, zde s. 51–56. 

77 Gerardo Goethals byl španělským králem pověřen doručit jmenování a insignie řádu a středoevrop-
ským šlechticům roku 1657. Archivo Histórico Nacional, Consejo de Estado, legajo 7682, exp. 45.

78 Tabulka č. 2.
79 Jaroslav Janáček, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987, s. 255–268.
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přijímat nové členy a ze své pozice regentky pak zmíněnou moc vykonávala. Žádná žena 
se sice až do 19. století velmistrem Řádu zlatého rouna nestala, avšak Marie Anna se 
jim z pohledu výběru nových rytířů rovnala. Stále však platilo pravidlo, že žena nemohla 
zastupovat velmistra při důležitých rituálech, které tvořily nedílnou součást (ne)každo-
denního života v raném novověku. Při těchto slavnostních příležitostech nahrazovali 
velmistra nejstarší řádoví rytíři.

Z pohledu císaře Leopolda I. se v tomto období celý proces na první pohled zjedno-
dušil. Císařský velvyslanec v Madridu oznamoval jména navržených kandidátů španělské 
regentce, která mnohé velmi rychle schválila. Jako vhodný příklad takového postupu 
může sloužit osoba Ferdinanda z Ditrichštejna, který získal insignii Řádu zlatého rouna 
ve velmi nízkém věku. V jeho kandidatuře hrálo velmi významnou roli doporučení ze 
strany nejvyššího komorníka císaře a bývalého císařského velvyslance v Madridu Jana 
Maximiliána z Lambergu, který svému svěřenci pomohl. Navíc v případě mladého 
Ditrichštejna lze pozorovat porušení pravidel řádu. Marie Anna Habsburská udělila 
Ferdinandovi z Ditrichštejna insignii, i když již jeden člen rodu Ditrichštejnů byl rytí-
řem Řádu zlatého rouna v danou chvíli (Zikmund Ludvík z Ditrichštejna).80 Podobná 
situace u jiného kandidáta již vadila, na což upozornil hrabě z Pöttingu v korespondenci 
s císařem.81 Zmíněná událost jen potvrzuje nadvládu Marie Anny nad řádem v průběhu 
její regentské vlády.

Celý proces výběru nového kandidáta vykazoval již ustálený řetězec kroků, které 
kandidát musel dodržet. Mocenský trojúhelník Marie Anna, Leopold I. a císařský 
velvyslanec v Madridu plnil svůj účel. Španělská regentka sice podepsala jmenování, ale 
Leopold I. důkladně vybíral a oceňoval kandidáty ze středoevropského prostoru. Císař-
ský velvyslanec v Madridu plnil funkci informační a zároveň obrannou. Hrabě Franti-
šek Eusebius z Pöttingu informoval o volných místech císaře a současně zakročil proti 
případným opovážlivcům, kteří by chtěli zaběhnutý mechanismus narušit (např. Konrád 
Baltazar Starhemberg). V takovém případě bránil zájmy svého panovníka a také své 
vlastní. Císařský velvyslanec v Madridu náležel ke skupině vyvolených, kteří až na oje-
dinělé výjimky získali insignii s beránčím rounem, proto podporoval zdlouhavý proces 
přijímání nových členů do Řádu zlatého rouna. Menší počet držitelů řádu na vídeňském 
dvoře zvyšoval jeho symbolický kapitál. Podobně jako se Jaroslav Bořita z Martinic vzdal 
Řádu zlatého rouna ve prospěch svého syna, také císařský velvyslanec upřednostňoval 
nové kandidáty ze svého širšího rodinného okruhu a frakce. 

80 K Zikmundovi Ludvíkovi a Ferdinandovi z Ditrichštejna navíc ještě roku 1672 přibyl třetí rytíř 
Řádu zlatého rouna ze stejného rodu, Gundakar z Ditrichštejna. Blíže V. F. Lobkowicz, Zlaté 
rouno, s. 270–271.

81 Španělský velvyslanec ve svém dopisu potvrzuje, že čeká, jak se o volném místě rozhodne sestra 
Leopolda I. Dopis Františka Eusebia z Pöttingu Leopoldovi I. z 5. května 1672. A. F. Pribram – 
Moriz Landwehr von Pragenau (edd.), Privatbriefe II, s. 240.
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Příloha
Tabulka 1 – Španělská větev Habsburků

Jméno Narození Úmrtí Udělení Řádu zlatého rouna Věk
Karel V . 1500 1558 1501  1
Filip II . Španělský 1527 1598 1531  4
Karel Španělský 1545 1568 1555 10
Juan de Austria 1547 1578 1566 18
Filip III . Španělský 1578 1621 1583 15
Filip IV . Španělský 1605 1665 1613  8
Karel Španělský 1607 1632 1623 16
Baltazar Karel 
Španělský

1629 1646 1638  9

Karel II . Španělský 1661 1700 1665  4

Tabulka 2 – Rakouská větev Habsburků

Jméno Narození Úmrtí Udělení Řádu zlatého rouna Věk
Ferdinand I . Habsburský 1503 1564 1515 12
Maximilián II . Habsburský 1527 1576 1546 18
Ferdinand Tyrolský 1529 1595 1555 26
Rudolf II . Habsburský 1552 1612 1585 33
Karel II . Štýrský 1540 1590 1585 45
Arnošt Habsburský 1553 1595 1585 45
Matyáš Habsburský 1557 1619 1599 42
Ferdinand II . Štýrský 1578 1637 1596 18
Albrecht VII . Habsburský 1559 1621 1596 37
Ferdinand III . Habsburský 1608 1657 1624 16
Leopold V . Habsburský 1586 1632 1626 40
Ferdinand Karel Tyrolský 1628 1662 1635  7
Ferdinand IV . Habsburský 1634 1654 1650 16
Leopold I . Habsburský 1640 1705 1654 14
Zikmund František Tyrolský 1630 1665 1663 33
Josef I . Habsburský 1678 1711 1687  9
Karel VI . Habsburský 1685 1740 1697 12
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Tabulka 3 – Porovnání španělské a rakouské větve 82

Průměrný věk udělení Řádu zlatého 
rouna

Průměrná délka života

Společně 21 48
Španělská větev 9 41
Rakouská větev 25 50

Tabulka 4 – Ditrichštejnové

Jméno Narození Úmrtí Udělení Řádu zlatého 
rouna

Věk

Maximilián z Ditrichštejna 1596 1655 1634 38
Zikmund Ludvík z Ditrichštejna – 1678 1645 –
Ferdinand Josef z Ditrichštejna 1636 1698 1668 32
Gundakar z Ditrichštejna 1623 1690 1672 49
Zikmund Helfried II . z Ditrichštejna 1635 1698 1681 46
Filip Zikmund z Ditrichštejna 1651 1716 1694 43
Leopold Ignác Josef z Ditrichštejna 1660 1708 1698 38
Průměr 41

Tabulka 5 – Císařští velvyslanci v Madridu

Jméno Narození Úmrtí Udělení Řádu zlatého 
rouna

Věk

Jan Maximilián Lamberg 1608 1682 1655 47
František Eusebius Pötting 1627 1678 1663 36
Ferdinand Bonaventura Harrach 1636 1706 1661 25
Paul Sixt Trautson 1635 1678 NE –
Otto Heinrich Carreto di Grana 1629 1685 1678 49
Jindřich František Mansfeld 1646 1715 1685 39
Václav Ferdinand Popel z Lobkovic 1654 1697 1695 41
Alois Tomáš Harrach 1669 1742 1697 28
Průměr 38

82 Bez Maximiliana I., Fridricha I. a Filipa I. Kastilského.
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Tabulka 6 – Středoevropští rytíři Řádu zlatého rouna v době regentství (1665–1675)

Jméno Narození Úmrtí Udělení Řádu zlatého 
rouna

Věk

Walter Leslie 1606 1667 1665 59
František Albert z Harrachu 1614 1666 1666 52
Ferdinand Josef z Ditrichštejna 1636 1698 1668 32
Raimond Montecuccoli 1609 1680 1668 59
David Ugnad z Weissenwolffu 1604 1672 1671 67
Jan Hartwig Nostic 1610 1683 1672 62
Gundakar z Ditrichštejna 1623 1690 1672 49
Vojtěch Zinzendorff 1618 1683 1674 56
Jan Humprecht Černín z Chudenic 1628 1682 1675 47
Leopold Vilém Königsegg 1630 1694 1675 45
Karel Ferdinand z Valdštejna 1634 1702 1675 41
Průměr 52
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Ondřej Lee Stolička
The Selection of Central-European Knights for the Order of the Golden Fleece 
during the Regency of Spanish Queen Mariana of Austria (1665–1675)
Abstract
The death of Spanish King Philip IV in 1665 and the young age of his only legitimate son, 
Charles II, led to the governorship of Mariana of Austria during the years  1665–1677. 
This matter significantly influenced the relationships between Vienna and Madrid because 
Austrian siblings represented the Habsburg family’s policy. The relationship between Em-
peror Leopold I and his older sister Mariana of Austria determined for this period not 
only foreign policy of their monarchies but the Spanish Habsburgs also lost their upper 
hand against the younger line of the Habsburg family. For Leopold I, his sister represented 
the most crucial agent in Madrid besides his ambassador. Mariana of Austria became an 
important source of benefits for the Central European nobility, which traditionally hoped 
for financial and other support from the Spanish King. Mariana of Austria even influenced 
one of the most male dominated spaces in the early modern world, which represented the 
Order of the Golden Fleece because, as a woman, she could choose the new owners of the 
Insignia of the Golden Fleece. 

KEYWORDS: 
Mariana of Austria; Spanish Monarchy; 17th century; the Order of the Golden Fleece; Leopold I. 
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Art in everyday life in the Habsburg 
monarchy
Count Charles-Joseph de Clary-Aldringen (1777–1831)

MATTHIEU MAGNE

At the centre of many debates, the figure of the amateur assumes increasing importance 
during the 18th century, in connection with educational practices, the publication of 
treatises which made the range of the arts more and more accessible within the context 
of the Ancien Régime.1 If the artists’ career is better known, amateur practice remains 
central to research.2 Along with collection catalogues, libraries, accounts and order regi-
sters, and post-death inventories, ego-documents are an exceptional source for retracing 
the history of these practices.3

The journals kept between 1795 and 1829 by the Comte de Clary-Aldringen, 
a French-speaking nobleman of the Habsburg monarchy and grandson of the Prince de 
Ligne, are exemplary in their richness, their precision and their literary quality. The eldest 
of a princely family with estates at Teplice in North Bohemia, the count, who succeeded 
to the title of prince in 1826, describes and draws in the course of hundreds of pages the 
„most piquant events“4 and „the most charming pictures“ that make up his daily life.5 The 
journals progressively constitute the work of a lifetime alongside his literary and pictorial 
compositions. The count is an amateur practitioner, a dancer at balls, an actor in amateur 
theatricals, and above all a talented designer and writer. Through the judgments he for-
mulates and submits to various readers, from his family to posterity including the Vien-
nese salons, he also approaches to the status of a connoisseur, without defining himself 
as such. The highlighting of the count’s precise relationship to the arts brings us back to 
places and practices inseparable from the construction of aristocratic identity.

1 Charlotte Guichard, Les amateurs d’art à Paris au XVIIIe siècle, Seyssel 2008, p. 13–23,189–286. 
For Bohemia, see Ivo Cerman – Luboš Velek (edd.), Adlige Ausbildung. Die Herausforderung der 
Aufklärung und die Folgen, Munich 2006, p. 1–15.

2 The symposium Art et Sociabilité au XVIIIe siècle, Paris, 23–25 June 2011, offers a recent perspective 
on historiographical progress.

3 For the Habsburg monarchy, research undertaken on the subject of the Schwarzenberg family 
underlines the vitality of this topic, for example Jana Franková, La musique et le théâtre baroque de 
Český Krumlov, in: Olivier Chaline (ed.), Les Schwarzenberg, une famille dans l’histoire de l’Europe 
(XVIe-XXIe siècles), Panazol 2012; Claire Madl, Les engagements d’un aristocrate éclairé de Bohême: 
Franz Anton Hartig (1758–1797), Geneve 2013, provides information on the subject of libraries.

4 Státní oblastní archiv (hereafter SOA) Litoměřice – liason Děčín, family archives (hereafter FA) 
Clary-Aldringen, carton 159, 24 May 1810.

5 Ibidem, carton 158, 12 June 1803.
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The journals are imprinted with family correspondence which, along with the daily 
notes, provides their background. By giving his wife Louise Chotek (1777–1864)6 or his 
mother Marie-Christine de Ligne (1757–1830) information about social and cultural 
life, and by receiving information himself, he positions himself as an observer of the 
„Grand-Monde“.7 It is in the light of this double position, that of the active amateur and 
that of the observing amateur, that we propose to present these sources. From the circles 
which developed around the Ligne family and Casanova in Teplice, the count devel-
ops and tests what he calls his „painter’s eye“.8 His travels in France in 1810 and 1822, 
and in Italy between 1816 and 1820, represent the trial of this from which he returns 
with a weight of objects and experiences which reinforce his position as an enlightened 
amateur.9

The study of his journals questions this notion of the amateur which gradually takes 
on a negative connotation in the debates of the second half of the 18th century. Whether 
simply curious, practitioner, connoisseur or critic, the amateur defines himself above all 
as a lover of the arts, which is clearly specified in the terms Kunstfreund10 and Kunstlieb-
ender.11 The intellectual and aesthetic pleasure of the amateur is, however, inseparable 
from the game of social distinction that animates the elites: in the context of the up-
heavals of the first nineteenth century, they assert their social pre-eminence by using the 
more subtle register of sociability. The mastery of dance or music enters into the codes of 
a language which allows the definition of the contours of the grand monde in which the 
count participates, and which gives him a recognized identity.

The omnipresence of the arts in everyday life raises the question of the tension be-
tween aesthetic games and social issues, disinterested love and aristocratic distinction. By 
deliberately placing the focus on the individual – without being restricted to it, since the 
count also describes himself as an observer and critical spectator – it is possible to reflect 
on the complexity of this amateur figure at the point of intersection between several 

6 Ivo Cerman, Les Chotek, histoire d’une noblesse de robe, Prague 2008.
7 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 158, 10 June 1803. See Matthieu 

Magne, Mes lettres courent le monde, courez après. La correspondance dans les journaux de voyage de 
Charles-Joseph de Clary-Aldringen (1777–1831): objet littéraire et outil pratique, in: François Ca-
dilhon – Michel Figeac – Caroline Le Mao (edd.), La correspondance et la construction des identi-
tés en Europe centrale (1648–1848), Paris 2013, pp. 381-403.

8 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 177, 11 July 1822.
9 In 1810, the count was appointed imperial courier for the marriage of Napoleon and Marie-Louise 

of Austria. The agreement brought him back to Paris in 1822. Matthieu Magne, Identité en voyage 
et voyage de l ’identité, Pratiques de l ’écrit et trajectoires parisiennes d’un noble francophone de Bohème: le 
comte Charles-Joseph de Clary-Aldringen (1777–1831), Bordeaux 2011 (Master theses).

10 Johann W. von Goethe, Einleitung in die Propyläen 1798, in: Erich Trunz (ed.), Goethes Werke XII, 
Munich 1981, p. 55; J. W. Goethe, Ecrits sur l ’art, Paris 1996, pp. 142–163. 

11 Ernst Behler (ed.), Kritische Friedrich Schlegel Ausgabe IV, Paderborn 1959, pp. 120–121.
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arts. From artistic practice to judgment of taste, including the organization of the family 
library, his love of art occupies most of the count’s life. Dance, theatre and music are not 
approached as specific objects, but as part of an aristocratic lifestyle. Personal sensitivity 
combines with the dominant good taste without hesitating to confront it. The count 
thus forms a personal art at a glance, rendered by an amused and amusing style of his 
writing which opens up a reflection on the links between amateur practice, aristocratic 
identity and individual sensitivity in the era of Romanticism.

The Clary-Aldringens: creating a living  
environment conducive to artistic development
From their installation in Bohemia in 1634 until obtaining the princely title in 1767, 
the rise of the counts and then princes of Clary-Aldringen was linked to the develop-
ment of the estates of Teplice. Count Charles-Joseph grew up in a cultural environment 
highly favourable to artistic practice. The first Prince de Clary was behind the Baroque 
redevelopment of the castle and the creation of a theatre for amateur performances.12 
This theatre welcomed travelling companies, and was also the setting for rehearsals and 
performances by family members and their prestigious guests. Coming mainly from 
Prague and Dresden, the troupes performed in summer in châteaux under the patronage 
of their lords.

These performances punctuated social life from July to September.13 Reckoning these 
together with private theatricals, not a day went by without a performance. This craze for 
the theatre, in which the great families became involved through patronage or amateur 
performances, is a common feature of the aristocracy in the Habsburg monarchy.14 As 
the family châteaux were also homes, they cannot be likened to simple replicas of the 
artistic and social life of Vienna: while fashionable plays from the Burgtheater in Vienna 
were acted and recreated there, these spaces were also places for the creation of and 
experimentation with plays subsequently performed in the imperial capital.

There was a genuine rivalry between the estates of the nobility: in Dux, the Waldstein 
troupe gave fine performances orchestrated by the owner, who integrated them into the 
cycle of festivals that illuminated the belle saison in North Bohemia.15 Moreover, it is 
with bitterness that the count notes the departure of „Mr Koch and Md Bruniau, whom 

12 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 102.
13 In 1798 the last performance took place on 4 September, before the departure of the Clarys for 

Vienna. Ibidem, carton 157, 4 September 1798.
14 See also the Mémoires, lettres, pensées of the Prince de Ligne, F. Bourin, 1989, p. 614, or the writings 

of Pauline von Schwarzenberg – Milena Lenderová, Pauline, princesse de Schwarzenberg, in: 
O. Chaline (ed.), Les Schwarzenberg, pp. 213–214.

15 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 157, 30 August 1795.
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that nasty little baron has just kidnapped from us to send them to Carlsbad.“16 The theatre 
was not limited to the pleasures of entertainment but occupied a place within a complex 
system: this space was the privileged locus of aristocratic staging. The metaphor of the-
atrum mundi combines with the great nobles’ activities as patrons, in which they found 
a means of distinguishing themselves within the „mille-feuille“ of the nobility of the 
Habsburg Monarchy.17

Once the title of prince had been gained, it was imperative to maintain one’s stand-
ing. Through their function as performance and indispensable social entertainment, the 
arts occupied an essential place in the aristocratic way of life. They were also in demand 
for the organization of several key spaces: the theatre and salons, the library and the 
gardens. Prince Jean de Clary (1753–1826), director of court buildings, employed the 
services of the architect Jean-Auguste Giesel to furnish the façade of the château and 
the new theatre in the west wing. The Clary residence then assumed a monumental 
aspect in the neoclassical style. In this context, the Comte de Clary participated very 
early on in the effervescence of cultural life in Vienna and on the estates of the nobility. 
This milieu, ranging from amateur theatricals in salons to performances at the Teplice 
theatre, is already in evidence in his earliest letters.18

In accordance with the concept of „residence“ developed in German historiography, 
the whole estate was laid out in such a way as to stimulate the aesthetic pleasure of the 
family and its guests.19 We especially note the princes’ interest in gardens.20 Thus Prince 
Jean de Clary created a superb English-style park, the focal point of walks on his estates. 
The Prince de Ligne, his father-in-law, an amateur very conscious of these matters and 
author of Coup d’oeil sur Beloeil,21 describes this transformation of the landscape in his 
memoirs: The extension and embellishment of the left part of the garden now makes it one of 
the most beautiful to be seen. If the Prince de Clary made use of whatever water he could get, 
he could have a superb waterfall from one pond to the other; and by enclosing the mountain of 

16 Ibidem, 3 August 1798.
17 The expression is borrowed from Eric Hassler, La cour de Vienne (1680–1740), Strasbourg 2013, 

p. 43.
18 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 188, letters to his grandmother, 

1786–1801.
19 Thomas Winkelbauer, Fürst und Fürstendiener, Gundaker von Liechtenstein, ein österreichischer Aris-

tokrat des konfessionellen Zeitalters, Vienne–Munich, 1999, pp. 374–378.
20 In accordance with the conceptions of the Baroque era, as summarized by Chancellor Wenzel An-

ton Kaunitz: „I am my own architect, my own gardener, and the creator of everything which presents itself 
to my eyes, and I am happy if I see people of taste praising my work.“ Quoted from Jiří Kroupa, Alchymie 
štěstí: pozdní osvícenství a moravská společnost 1770–1810, Brno 2006, p. 213; Olivier Chaline, Orlik, 
le siège de la secondogéniture, in: idem (ed.), Les Schwarzenberg, pp. 353–364.

21 Charles-Joseph de Ligne, Coup d’œil sur Beloeil et sur une grande partie des jardins de l ’Europe, Brus-
sels 1781.
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Galgenbuch by means of these two forest borders […], he would then have the most beautiful 
garden in the world, superior to those of England and Pulawy in Poland, Norlitz in Germany, 
Schönhoff in Bohemia, Totès in Hungary, etc.22

It was in their capacity as enlightened amateurs that the Princes de Clary developed 
and managed their estates. The many walks or hunting routes whose charms the count 
depicts are all routes carefully thought out for aesthetic pleasure. Gardens, alleys, groves 
and even the borders of ponds are places for aristocratic staging. To these family estates 
we must add the importance of Vienna in the training of the Kunstliebender: the figure 
of the amateur develops between several spaces.

The Education of the Comte de Clary-Aldringen:  
Frameworks, Teachers and Practices
In accordance with the typical way of life in the Habsburg monarchy, the greatest fa-
milies had to be present in the Danubian metropolis. In order to ensure family visibility 
and participation in the social, cultural and artistic effervescence, Franz Wenzel acquired 
in 1760 a palace on the Herrengasse23 where the Clary-Ligne salon became one of the 
most famous in the capital.24

The cultivation of the Comte de Clary’s awareness of drawing, theatre or music was 
characterized by seasonality and the phenomenon of double residence: the family left 
Teplice in the autumn for the opening of the ball season in Vienna, before returning to 
the family estates the following summer. It took around 80 hours to travel from Teplice 
to Vienna via Prague, where the family also owned a palace.25 Upon arrival in Vienna, 
their already vigorous social life accelerated even more. While in Bohemia more space 
was devoted to reading, walking and writing, Vienna represented the place for artistic 
education, where the count took lessons in riding, dancing and drawing. The drawing 
master Martin von Molitor (1759–1812) accompanied him from 12  January 1797.26 
A remark of 12 May in 1797 tells us that Molitor was also the teacher of Molly 
Ferrary.27 The count’s observations underline the importance of these tutors, often 

22 Idem, Mémoires du prince de Ligne, Paris 2004, p. 564.
23 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 93: contract for the purchase of the 

Viennese palace. See Eric Hassler, Dans l ’ombre de la cour impériale: les palais aristocratiques vien-
nois, 1683–1750, Bulletin du Centre de recherche du château de Versailles, 2011 (online: https://
journals.openedition.org/crcv/, accessed 28 May 2021).

24 Baronne du Montet, Souvenirs de la Baronne du Montet 1785–1866, Paris 1904, p. 106.
25 A palace with a baroque façade erected by the Clarys in 1680, situated in the Malá Strana quarter, 

in close proximity to Hradčany and other palaces of the nobility.
26 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 157, 12 January 1797.
27 Ibidem. The painter Ludwig Schnorr von Carolsfeld (1788–1853) replaced Molitor in 1812.
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professional artists, in the erste Gesellschaft of Vienna.28 On 15 March 1797, for example, 
he notes, „At 7 am, Ventzi [Chotek] came here with his flute-master to rehearse with Maurice 
a Hoffmeister trio that they are to play at one of the [private] concerts.“29

Lessons from masters accompanied the reading of various treatises: historical works, 
Latin and contemporary poets.30 These were copied and learned before finding a new 
place at evening parties, in the games of capping and recognizing quotations that enter-
tained the erste Gesellschaft. The count’s entourage was characteristic of his upbringing, 
which resulted in evenings of a high intellectual quality in Teplice as well as in Vienna. 
It was there, at the heart of salon life, that the figure of the amateur developed, amiable 
and at ease in the beau monde. His playful participation in conversations, with all the 
piquancy designed to charm his audience, revealed his mastery of the codes of sociability. 
This „humanization“31 began very early, with the practice of Kinderbals (children’s balls), 
to which the count took his own daughters.32

The whole complex structure of the Danubian edifice was based on the linking of 
several spaces. If Vienna was indeed the melting-pot of a composite monarchy where 
the elites shared a common way of life and practices, Teplice offered the original setting 
of a princely estate coupled with an internationally renowned spa town. A visit to the 
château of the Clarys was a must for members of the European aristocracy. We also note 
the presence of Goethe33, Beethoven34 or Chopin, asked to play „Variations and Fantasies 
on charming themes“ (25 August, 1829).35

28 The designation given at the beginning of the 19th century to the closed group of nobles descended 
from the greatest families (counts and princes, the historical nobility), as opposed to the zweite 
Gesellschaft, more recently ennobled (notably after 1806). Václav Bůžek, Les changements dans la no-
blesse du royaume de Bohême à l ’époque moderne, in: O. Chaline (ed.), Les Schwarzenberg, pp. 33–47.

29 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 157.
30 Ibidem, carton 183: the Comte de Clary’s exercise books from 1790 to 1800. Milena Lenderová, 

‘La mère nouvelle’ ou l ’éducation de l ’enfant noble dans les pays tchèques au début du XIXe siècle, in: Oli-
vier Chaline (ed.), Familles nobles, châteaux et seigneuries en Bohème, XVIe-XIXe siècles, Histoire, 
Economie et Société, Paris 2007, p 145–152.

31 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 160, 23 April 1814.
32 Milena Lenderová, Une femme de deux espaces: Pauline de Schwarzenberg, in: Catherine Horel – 

Bernard Michel (edd.), Les noblesses dans l’empire des Habsbourg de la Montagne Blanche au 
Printemps des peuples 1620–1848, Paris 2008 (= Numéro spécial de la Revue des études slaves 
78/4), pp. 391–393.

33 Notably at Teplice from July 1812 onwards: SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, 
carton 159.

34 Ibidem, 20 January 1811.
35 Journal of the count’s daughter Eufémie (1808–1867). The composer improvised on a theme by Rossi-

ni chosen by the princesses: SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 223, 25 
August 1829; Bronislas É. Sydow (ed.), Correspondance de Frédéric Chopin I, Paris 1953–1960, p. 129.
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In describing dinners at Teplice in these journals, the count describes many parlour 
games that form part of the practices of the amateur and characterize him as such. 
The most alluring scenes draw us into the exchanges between the Prince de Ligne and 
Casanova. Games of comparisons such as „metamorphoses“ were an opportunity to fit 
literary culture into a new place within society. Family and kinship represented a pri-
mary space in which to forge amateur practice.36 Surrounded by a circle of connoisseurs 
and practitioners of the arts in Teplice as well as in Vienna, the count was immersed in 
these practices, and recognized as an enlightened amateur and therefore as an „accom-
plished person“.37 By moving from Teplice to Vienna, he thus learnt to move in the erste 
Gesellschaft.

Prints and plates: an aristocratic way of life
The count’s painstaking descriptions make it possible to work within spaces that are dif-
ficult to comprehend. Only the most prestigious concerts and performances were men-
tioned in almanacs and gazettes such as the Wiener Zeitung.38 The study of the repertoire 
of pieces chosen for performances is supplemented by the contributions of ego-docu-
ments.39 The newspapers contained excerpts from the plays performed: the aristocrats 
favoured short forms which allowed them to learn several roles and to perform quickly. 
The language of the repertoire was mainly French, the language of the élites and of 
social life: any enlightened amateur had to master it.

This was how a troupe of aristocrats decided on Le Pasha de Surêsne for a performance at 
court in 1814. Rehearsals began at the home of Princess Metternich on 2 December.40 The 
count was the prompter. He describes with humour and supporting sketches the course of 
a „very noisy“ rehearsal in which we find all the great names of the erste Gesellschaft.41 These 

36 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 157, 29 May 1797. This involved 
transforming a member of the party into an object or an animal and giving reasons for this.

37 Ibidem, carton 157, 18 July 1795, referring to Mlle de Knuht. This idea is to be found in La Con-
version de S.A. Madame la princesse Alexandrine de Dietrichstein née comtesse Schouvaloff racontée par 
elle-même, Paris 1879, p. 6: „Of noble descent, with a splendid fortune, spoilt by the world, I wanted to 
be perfect. I wanted to combine virtues, science and talents.“ See Martina Musilová, Contes, romans et 
journaux inédits de la princesse Alexandra Dietrichstein, in: Elena Gretchanaia et alii (edd.), La franco-
phonie européenne aux XVIIIe-XIXe siècles, Bruxelles–Bern 2012, pp. 159–171.

38 Accessible on the website of the Österreichische Nationalbibliothek: http://www.onb.ac.at/ 
(2.6.2021)

39 See notably Michelle Garnieu-Panafier, Un contemporain atypique de Mozart: le Chevalier de 
Saint-George, Liancourt 2011.

40 Le Pacha de Surêsne ou l ’amitié des femmes, comédie un acte par Etienne et Gaugiran-Nanteuil, Paris, 
Théâtre de Louvois 1802. 

41 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 160, 4 December 1814. The rehearsals 
took place from 2–5 December, involving more than forty actors and prompters.



/ ARTICLES / MATTHIEU MAGNE

60 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

rehearsals are described, in addition to private soirées and balls where the guest lists kept 
and commented on by the count offer a glimpse of the shifting contours of this aristocratic 
society where boredom was the enemy to be conquered.42

After a final „noon rehearsal at the confused and tumultuous Staatskanzley,43 the 
show goes on.“44 The Zichys, Metternichs and Esterhazys were to be found there, and 
„some others of the most distinguished persons of the Court; this charming play, performed 
with the skill of consummate actors, was warmly applauded.“45 This was not the only item 
performed: the posters, made by the amateurs themselves and pasted into the count’s 
journals, record, in addition to the Pasha, presentations of tableaux vivants, one Le Brun 
and two Rembrandts.46

A week of daily rehearsals was generally necessary for these plays, tableaux or dram-
atized proverbs before a performance in front of a select invited audience in one of the 
great Viennese houses. Therefore it was sometimes the Palffys and sometimes the Ester-
hazys or the Choteks who organized concerts and private performances where the hosts 
danced, acted, sang and accompanied each other. The harp and the harpsichord are the 
instruments which feature most frequently in the journals. These ubiquitous arts blended 
with the social practices of the aristocracy. The rehearsals were the occasion for soirées 
where the gatherings strengthened the Comte de Clary’s network of relationships.

The assured lightness of amateur practitioners during their performances should not 
conceal the long hours of work to which the mornings were generally devoted. The count 
describes his brother’s flute rehearsals in these terms.47 He himself took advantage of the 
peace of Teplice at the end of the bathing season to develop his talent on the harpsichord.48 
In both cases, the family constituted the first audience before a performance in front of 
a wider circle. The Clary palace acted as an airlock: „Ventzi came to us in the evening to try out 
his trio with Maurice.“49 Then came the concert at the Choteks’ and other houses. Amateurs 
often appealed to the public for indulgence, a sign that performance was as much a social 
game as an aesthetic one. On 23 March 1814 Caroline ou le tableau was acted at the home 

42 M. Magne, Mes lettres, pp. 391–394.
43 The State Chancellery (Ballhausplatz 26) and the Metternichs’ home were a single building, bearing 

witness to the proximity existing between the sphere of the Court, service of the State and aris-
tocratic circles in Vienna.

44 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 160, 5 December 1814.
45 Auguste de la Garde-Chambonas, Fêtes et souvenirs du Congrès de Vienne (1814–1815), first editi-

on 1820, Paris 1901, p. 217.
46 Tableaux vivants consisted of live representations of famous paintings. Here these comprised The 

Tent of Darius by Le Brun, and a Portrait of a Woman by Rembrandt, embodied by Princess Kaunitz.
47 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 157, 15–30 March 1797.
48 Ibidem, carton 158, 9 October 1803.
49 Ibidem, carton 157, 28 March 1797.
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of the Princess von Kaunitz. Rehearsals started on 16 March and were held in several great 
houses, but not everything went as planned: „I found the play boring, and in the first scene 
[…], there was Madame de Kaunitz forgetting her lines, getting embarrassed, losing her head, 
asking the prompter «What?» and finally saying to the audience, «I beg your pardon, I don’t know 
another word - allow us to lower the curtain and start again!» They applauded her, I zurede [en-
couraged] her, picked it up again one sentence earlier, and finally got her back im Gleis [on track]. 
She acts badly, and always will.“50

Concerts and theatrical performances, then, are integrated into the daily life of the 
aristocracy in a broader sense, and combine a love of art with the purposes of achieving 
distinction. When the Count spends his mornings copying his roles, it is as much out 
of social duty as for the literary pleasure he finds in it. The two feelings are in harmony 
rather than opposition.

Amateur practice: a source of social distinction
The count is both observer and practitioner, and offers a complete overview of the 
palette of the arts, from theatre to drawing and the collages made by his mother Marie 
Christine de Ligne, which she presents to her guests. Every aristocrat had to know 
how to dance and act and possess a knowledge of the rudiments of singing, drawing 
and classical culture, even if only an approximate one. These arts were combined within 
a single evening, accentuating its brilliant character but also the logic of recognition 
and distinction that operated through these practices. The ball given by Franz Palffy on 
17 March 1814 is an example of this: […] Not too many people, camera obscura, 6 or 7 pic-
tures, the city of Milan, a so-called view of Vienna […]. Excellent music which the audience 
did not listen to; Giulani, Mayleder, Hummel, Richter - […] Italian comedy which amused 
me very much. Then dancing for 5 or 6 couples, then supper (splendidissimo) - two big round 
tables. There was a young Saurau there who, it is said, might marry Gabrielle Huniady.51

Amateur practice brings the arts together at the risk of relegating them to the rank 
of simple social entertainment. Although all are familiar with music, dance and thea-
tre, as well as collections of paintings, the guests invited do not all share the love of art 
experienced by the count, and do not indulge it with the same passion. The remark about 
the audience denotes a primary judgment of taste which tends to mark the author out 
as a music-lover among the crowd of socialites who see music merely as an accompani-
ment.

As evidenced by the count’s last note about the Palffy party, dance was an essential as-
pect of social life, condensing the interplay of performance and scenography. During the 
Viennese balls, the count danced numerous allemandes and écossaises with the greatest 
ladies of the aristocracy. Among these, Louise Chotek was his partner at several balls 

50 Ibidem.
51 Ibidem, carton 160, 23 March 1814.
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before becoming his wife in 1802. Dance was part of the language of sociability and 
of the mechanisms that presided over the construction of a space for familial relations 
within the European élites.

It was all about cultivating the talents that made it possible to shine in society, or at 
least to be recognized as belonging to the grand monde. Amateur practice of the arts was 
a condition for being acknowledged in the erste Gesellschaft, failing which the sanction 
was immediately enforced – one was excluded. Conversely, a person’s quality was always 
emphasized: We were at Princess Lubomirska’s […]. Prince Henri played the harp wonder-
fully, then he accompanied Mlle de Wallerskirchen, then his violin played the quartets in his 
way which I had already heard at Md Lansgronska’s; at 10 o’clock the ball started […]. Prince 
Henri danced the menuet de la reine, his hat on his head, with incredible grace and nobility; 
he was superb. I do not understand how he does not turn the heads of all women - a good fel-
low, intelligent, educated, polite, considerate, full of talent, with a charming face and with all 
this, entirely lacking in pretension; in short, I do not know of a more accomplished man.52

In addition to personal development, these qualities of men and women of the world 
make it possible for them to be introduced into different circles, and to know how to be-
have there, by mastering the subtle codes fundamental to noble identity. For the count, 
the talents encountered are so many examples and counterparts to his own practices. 
While he masters the palette of the arts, sings, and acts in amateur theatricals, his real 
passions remain drawing and writing. The archives of Děčín and Teplice contain several 
hundred drawings by him, as well as translations and his own personal compositions: 
verses, bouts rimés, theatrical dialogues and even a novel in letters.53

This talent is of course reinvested in social life: he recites his verses and reads his 
works aloud.54 Likewise, his sketches fit into an economy of gifts and presents which 
animates the nobility and strengthens the bonds between its members through gifts 
and loans. Collections of prints do not remain locked in libraries; they circulate among 
members of the aristocracy. The count thus brings his collections to the salons where 
they „win success“.55 His talent was recognized in the society of amateurs who introduced 
him to Baron de la Motte-Fouqué (1777–1843), for whom he became the illustrator of 
two of his famous works, Undine and Der Zauberring, published in 1811 and 1813.56

Even if the amateur does not aim at the challenges of a professional career, talent 
is not a mere adjunct to his practice of the arts. Here again, we must not confuse the 

52 Ibidem, carton 157, 2 February 1797.
53 Ibidem, cartons 184 and 185.
54 This is the case with Coralie, to which he „gives birth“ in July 1803 before giving readings in society. 

Ibidem, carton 158.
55 Ibidem, 26 April 1814.
56 Sketches and original engravings are preserved in the Museum at Teplice.
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lightness attested in the sources with the reality of the performances. Some individuals 
shine in society as true masters of their art. Despite criticism from Goethe and Schiller, 
the amateur does not always practise as a dilettante.57 He is an amateur because he does 
not depend on the arts to meet his needs and cultivates them as an art of living insep-
arable from aristocratic identity, and often as a passion appropriate for developing his 
personal sensitivity.

This passion makes it possible for him to distinguish himself as a particularly bril-
liant member whose presence elevates the quality of an aristocratic circle. It is also in 
this sense that one can explain why it was that the count’s work remained unpublished 
during his lifetime: only the beautiful engravings for Undine and Der Zauberring were 
published. The handwritten compositions are no less well known to the grand monde: 
intended for a select audience „worthy“ to receive and identify with them, they are care-
fully composed.

Despite the indulgence of the public, the game of distinction was not without its 
risks, and the figure of the amateur cannot be understood as a simple posture. The beau 
monde was quick to spot deficiencies and laugh at them, sometimes cruelly. The stakes 
were even higher when the Empress herself was involved: „For a few days now we had 
been preparing a play, La Double méprise […], the result of a conversation between the Em-
press and Goethe [in Teplice]. She had done, I think, little more than sketch the backdrop, and 
had arranged a few scenes for him, especially his role. It was all very commonplace - quite bad. 
Louise and I were the lovers […], my father [Prince Jean de Clary] was acting (in despair 
about acting in German), Goethe, and the grand master, and Madame ODonel. Everyone was 
ready to die of curiosity. I was in despair because I felt it made her look ridiculous. […] The 
day before Goethe said he was ill and gave up his role to Edouard Lichnovsky […]. Genuinely 
persuaded that I was doing the Empress an important service […] I told her about the rumours 
about this play and how she risked it being reported in the newspapers […]. At 6 o’clock the 
Empress withdrew the play […]“.58

Several passages thus make it possible to measure the involvement of amateurs and 
the weight of the aristocratic public when the quality of someone’s reputation was at 
stake in the course of society entertainments.

The description of everyday life highlights the expression of the bonds that unite 
and distinguish a social group. These links are also political: practices such as amateur 
theatricals go beyond society amusements to become part of the political turmoil of the 
beginning of the 19th century where questions of allegiance were all the stronger as the 

57 These same authors do not deny that they practised the arts as amateurs. In Goethe’s case, this 
applies to painting and landscape gardening. Jean Delinière, Les écrits de Goethe et de Schiller sur 
les pratiques d’amateurs, in: Jean-Louis Jam (ed.), Les divertissements utiles des amateurs au XVIIIe 
siècle, Clermont-Ferrand 2000, p. 180–182.

58 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 182, 9 June 1826.
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world of the élites was being completely transformed. The tableaux vivants „arranged“59 
in several houses and then performed during the Esterhazy dinner on April 23 1814 
thus joined the cycle of illuminations, parades and Te Deum which accompanied „the 
downfall of Napoleon“.60 Handsomely described in the newspapers; they culminate in „the 
bouquet, conceived specially for this occasion, and the capo d’opera of the feast: Charles VII re-
stored to the throne by Joan of Arc and receiving the tributes of the 3 orders of the nobility and 
the keys of Paris. Nikerl [Esterhazy] as Charles VII did not appear to great advantage, albeit 
with nobility and grace; he wore a lilac dalmatic without a belt […]. He stretched out his hand 
towards the crown presented to him by the kneeling Duke of Burgundy (myself in Klingmann’s 
costume, a red mantle bordered with ermine).“61

When we note that children are present and take part in these performances, we un-
derstand the powerful issues of socialization and integration represented by the chosen 
scenes, paintings and dramatized proverbs from a social, cultural and political point of 
view.

The amateur is entertained, it should not be forgotten, but he also expresses his 
membership of the grand monde by taking part in performances, by staging himself, and 
by knowing how to decipher all the social codes which reproduce the classic repertoires 
with a piquant touch of topicality. The message transmitted takes on an increased im-
portance, and one with a wealth of significance.

Everyday attendance at artistic venues
Amateurs frequently visited Vienna’s theatres, as well as galleries, cabinets of curiosities 
and painters’ studios. These spaces provided two essential resources: judgments to make 
and objects to acquire. The line between the aristocratic world and that of professional 
artists may seem porous, though without ever actually blurring. The arts brought nobles 
and artists into contact, and brought them together for aesthetic purposes, but according 
to different approaches. Subtle links in fact united the two circles under the critical eye 
of a public acting as a legitimizing body. A remark by the count to his wife during his 
stay in Naples in 1816 allows us to understand the extent of this: „Great day at the Opera. 
All the fashionable people were there. First performance of Gabrielle de Vergy & that of an 
amateur, one Caraffa; he is a great musician, […] this is his first great opera. Relatives and 
friends are in the country; the ultra-Rossinis look on in pity. […] Anmaßung [arrogant] by 
an amateur; Gallenberg is dying of jealousy that another amateur & gentleman has put on an 
opera here, while he only produces skimpy little airs for the ballet. What is more, this Caraffa is 

59 Ibidem, 20 April 1814. Rehearsals are in progress and costumes are being prepared. Here, the prin-
cipal painting being staged is a Carlo Dolci preserved in Dresden.

60 Ibidem, carton 160, 13 April 1814.
61 Ibidem, 23 April 1814.
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hardly an amateur any longer. A big spender, devoured by debts, he threw himself into music in 
order to live; he spends his life with the theatre folk […].“62

Thanks to this eloquent passage, we sense the difference that exists between the 
two milieus. The practice of the arts acquires very different meanings depending on 
whether or not it is attached to the dimension of subsistence. The aristocratic concept 
places beauty above material contingencies and makes the arts a social ideal. In an era 
of reforms and revolutions which questioned the political and social frameworks of an 
orderly society, the relationships between individuals and the capacity to „make society“ 
and to produce a brilliant environment thus became important resources in the develop-
ment of a language which united and distinguished the members of the erste Gesellschaft.

Parterres, boxes and artists’ studios constituted so many spaces of sociability in which 
people knew that they could meet acquaintances and have an enjoyable time while 
building up an area in which to develop relationships63. From one such space to anoth-
er, aesthetic pleasures met with the dynamics of the relational field. In this respect, the 
count’s travels were constructive: his connections gave him privileged access to boxes at 
the theatre, private collections and studios. In this way he took advantage of his family 
connections and his position as imperial courier in 1810 to meet the painters Gérard 
and Robert Lefèvre: in the first case, it was the Bellegardes who introduced him. In the 
second, Count Golowkin, his „cicerone,“ was responsible for the introductions.64

While studios provided the opportunity for new encounters, they also offered a basis 
for conversation and brought together members of the aristocracy on a European scale. 
For the count, this was an opportunity to test his „painter’s eye“ and his judgment: 
„All the Parisian artists have studios furnished with extreme elegance, a prodigious luxury of 
tripods, […] so that we believe ourselves to be in Apelles’s studio, at least in terms of furni-
ture if not of talent. Lef èvre has some very beautiful portraits, with a striking likeness. His 
brushwork is considered hard. For my part, I dare not say that I prefer his portraits to those of 
Gérard […]. He has a charming portrait of Mme de Barral, leaning against a rock and wear-
ing a dress of red challis, the folds of which fall well with the weight of cashmere […].“65

Essential to the affirmation of the dynastic memory of great families, the art of the 
portrait subtly participates in the forming of the area of relationships, and mingles with 
the pen portraits drawn by the count in his journals.

This logic extends to all fields of art: during the same month of May 1810 when 
the count visited the painters’ studio, he went to a „dinner at Mme de Boufflers’ house 
with plenty of academics“ and his friend Tchernitchef took him „to his box at the Théâtre 

62 Ibidem, cartons 161, 3 July 1816, letter N° 57 to Louise.
63 M. Magne, Mes lettres, p. 391–394.
64 Ibidem, carton 159, 3 May 1810, letters N° 24–25 to Louise.
65 Ibidem.
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Feydeau“. The count was therefore in a privileged position:66 „It was Martin’s return to the 
stage […] but the choice of pieces was unfortunate. Cimarosa is detestable […]. Martin has 
a very nice voice, but loads it with so many gurglings and falsetto notes that it no longer gives 
any pleasure.“67

This judgment of taste, which does not spare the professional artist, was also applied 
to amateurs, without the latter needing to be ashamed of their status: „Evening at Mad-
ame de Souza’s […]. Madame Alexandre Potocka asked M. de Flahaut to sing […]. He sings 
charming romances with extraordinary taste. I would have liked to ask him for one for our 
Haus-Nachtigal [tame nightingale] – `Remerciez-moi Titine’; I find the expression delight-
ful.“68 The interpenetration between sociability and love of art reaches its climax in his 
Italian travels, from which the count returns fortified by his success as an amateur and 
a man of the world.69

The count’s personal taste echoes that of the European elites: Florence, Rome and 
Naples are indispensable stops.70 Charles-Joseph de Clary thus joins the European com-
munity of travellers which largely overlaps with that of the grand monde of the aristocra-
cy while also extending to the European élites. The challenge of amateur practice of the 
arts also lies in being able to move within the European élites by means of recommenda-
tions and relationships. Through his judgments, the Comte de Clary ultimately revealed 
himself as a connoisseur, capable of making remarks which denote a good taste which 
became more and more important in determining in the construction of the identity of 
the nobility at the beginning of the 19th century.

The painter’s eye in the journals of the Comte de Clary
The diarist describes his proximity to the arts, and adds his remarks on the art world, 
from the market to actors’ performances, with precision and topicality. Enriched by an 
incisive epistolary style, these journals were read in salons, and formed part of a con-
versation where readers appreciated an elegant formulation, literary portraits of famous 
characters and the delicacy of line with which they were depicted.71

In his lists of people present at balls or dinners, the count comments on their talents. 
The journals thus form a sort of social repertoire seen through the prism of the count, 
and constantly updated. It serves as an indicator of the author’s movements as much as it 

66 Ibidem.
67 Ibidem.
68 Ibidem.
69 Ibidem, cartons 161–166 (year 1816) and 167–176 (years 1818–1820).
70 Gilles Bertrand, Le Grand Tour revisité. Pour une archéologie du tourisme: le voyage des Français en 

Italie, milieu XVIIIe-début XIXe siècle, Rome 2008.
71 They were conceived in an original way as an epistolary diary. M. Magne, Mes lettres, pp. 394–397.



MATTHIEU MAGNE  / VĚDECKÉ STUDIE /

67OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

sheds light on the brilliant life of the houses he frequented. The same logic applies to the 
world of the theatre: the actors and their acting are judged, and nothing escapes descrip-
tion: style, physique, declamation, personal history.

Since these considerations fuel conversations, a mastery of information is the key to 
enhancing one’s status within aristocratic circles. The nobleman must therefore be aware 
of artistic news, placed on the same footing as world news. From the aesthetic of a Van 
Eyck to the threat of Russian looting of the Dresden gallery, the art lover is also the one 
who knows about these things and knows how to talk about them.72 The man of the 
world thus manages to meet the expectations of his audience. The notebooks become 
a scrapbook of „the most charming glances“,spicy anecdotes and jokes slotted into daily 
life.73

Through his choice of description, the amateur manifests a „way of seeing“ where 
personal sensitivity meets the taste of the social circles he frequents.74 This is what the 
Count calls his painter’s eye: that ability to detect – from the imperial court to the 
highways of Europe – beauty wherever it is to be found. The count’s travels brought the 
logic of journals to its peak: creating journeys through images, the strokes of his pen, and 
sketches. They are also an opportunity to confront the new Napoleonic élites for whom 
the figure of the amateur is also a way towards the affirmation of social rank.75

Personal judgments reveal an enlightened amateur’s approach: the market value of 
the arts gives place to aesthetic remarks. The count speaks as a connoisseur rather than 
a critic. He sits on the side of conversation more than of peremptory judgment, without 
hesitating to take issue with the „so-called Gut-Denkende“.76 The journals reflect these 
choices: they are the laboratory where the count refines his painter’s eye and outlines the 
Clary definition of the amateur.

Before inheriting the title of prince in 1826, his means did not allow him to ac-
quire the paintings he admired in Rome or in Paris. Nevertheless, he becomes a virtual 
collector by organizing his own gallery in his journals, a gallery of which he does the 
honours for his readers. His judgments are based on commented references from travel 
guides, especially by well-known authors such as Goethe. The logic is that of memory, 
of the reminiscence of aesthetic pleasure which reinforces the affirmation of good taste. 
The count thus gives a particular inflection to this play of references which characterized 
the development of travelogues in the 18th century. While visiting the Boissenée Gallery 

72 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 160, 27 October 1814.
73 Ibidem, carton 158, 12 June 1803.
74 Ibidem, carton 177, 11 July 1822.
75 Natalie Petiteau, Elites et mobilités: la noblesse d’Empire au XIXe siècle (1808–1914), Paris 1997, 

p. 126.
76 SOA Litoměřice – liason Děčín, FA Clary-Aldringen, carton 160, 16 July 1814.
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in Stuttgart, his personal comments are supplemented by an example from Goethe: „II. 
The Adoration of the Magi by Van Eyck. The incredible clarity which rests on that pretty town 
in the distance, that detail, those beautiful heads, those fabrics […], what beauty! […]. I cannot 
help inserting here some remarks by Goethe [the German version follows here]. What a lan-
guage Goethe’s is! What clarity, what precision.77

Once he became a prince, the contacts which he made allowed him to devote himself 
to the work of a collector in the more traditional sense of the word. He therefore organ-
ized the thousands of works in the Vienna and Teplice libraries, which he supplemented 
with a marked preference for views and lithographs. His pleasure as an amateur is thus 
part of the continuity of the work, in terms of both aesthetics and of lineage, of one of 
the greatest families of the Habsburg monarchy.

Conclusion
In trying to define the practices of an amateur belonging to one of the greatest families 
of the Habsburg Monarchy, it is on the very essence of the aristocratic way of life that 
we focus. The line between these two notions is of genuine heuristic interest, but it is ob-
vious that it does not exist for the diarist. The count uses the writing of journals to paint 
literary pictures of the grand monde at court, at the theatre, in the salon or on princely 
estates.

His membership of the aristocracy allowed his aesthetic sensibility to flourish. In 
turn, his talent allowed him to be recognized and to shine, from balls in Teplice to the 
salons of Paris and Rome. Good taste was becoming a common point among the Eu-
ropean élites, and was current in several languages. As a true grandee of the monarchy, 
the count was a polyglot; he copies Goethe in German, appreciates nothing so much as 
French plays, and acquires the key concepts in English and Italian which allow him to 
compare the different schools of painting during his travels.78

Observing and listening, acting by practising – often simultaneously – singing, 
dancing, acting, drawing or poetry and finally transmitting through writing, speaking or 
building collections are skills developed by the members of the erste Gesellschaft. As the 
cadres of the Ancien Régime totter, the love of art becomes a dominant element of aris-
tocratic language. From performance to discourse on performance, the individual con-
trives to find his place, and participates in redefining the dominant good taste and in the 
development of aesthetic trends. This is evidenced by the enthusiasm for lithographs and 
the romantic touches which colour the stories of the traveller on the roads of Europe.

If the professional lives by his art, amateurs like the Comte de Clary live by the arts. 
The requirements are different, as is the relationship to art as manifested in the sources. 

77 Ibidem, carton 177, 16 April 1822.
78 Ibidem, carton 177, 11 June 1822.
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It is about constructing and staging an identity where the nobleman becomes the artist 
of his own life by combining the imperative of social distinction with aesthetic pleasure.

From Teplice to Pompeii, art within everyday life becomes the art of everyday life: the 
glances cast at artistic and social life become representative of a way of seeing specific to 
an aristocracy grappling with the upheavals of the early nineteenth century. By retracing 
the frameworks and practices of Charles-Joseph, who became Prince of Clary-Aldrin-
gen in 1826, we can see the significance of the homage to the lover of the arts rendered 
by the Baroness du Montet in her Mémoires: ‘Prince Clary has died, regretted by all who 
knew him. […] We spent charming evenings in the heart of his delightful family, in the midst 
of his books, his paintings and the works of art with which he was surrounded as a discerning 
and enlightened amateur.’79

79 B. du Montet, Souvenirs, p. 257.
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Matthieu Magne
Art in everyday life in the Habsburg monarchy
Count Charles-Joseph de Clary-Aldringen (1777–1831)
Abstract
The article explores the relation between aristocratic status and art in daily life of Charles-Jo-
seph de Clary-Aldringen, the landlord of Teplice in Bohemia. The aristocrat acquired great 
skills in all arts, but was not a professional. He was an amateur who used art to express his 
membership of the grand monde by taking part in performances, by staging himself, and by 
knowing how to decipher all the social codes. We discuss his role as a diarist, as artist draw-
ing pictures, as theatre actor and as collector of art. We show how the competition between 
aristocratic families motivated him to develop the spa of Teplice. We explore the role of 
drawing and letter-writing in his self-expression. If the professional lives by his art, amateurs 
like the Comte de Clary live by the arts. The requirements are different. The aristocrat seeks 
to construct and stage an identity where the nobleman becomes the artist of his own life by 
combining the imperative of social distinction with aesthetic pleasure. 

KEY WORDS: 
Clary-Aldringen; Teplice; aristocracy; diaries; collections; social distinction. 
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Hungarian Consequences of the 
Toleration Missions to Bohemia and 
Moravia around 18001

JÁNOS UGRAI 

Introduction
It is a well known fact to Hungarian and Czech historians that after Joseph II’s Edict 
of Toleration of 1781 the Protestants in Hungary and in the Bohemian lands estab-
lished a fruitful reciprocal collaboration. In the early days, most of the new pastors 
were Hungarians who came within the frameworks of the „Bohemian mission“: mostly 
Hungarian early-career pastors rushed to support the revival of the suffering Bohemian 
and Moravian Reformed communities.2 After the turn of the century, this strategy was 
abandoned and instead, Bohemian-Moravian students came to study at the Hungarian 
Reformed Colleges. In this way, this cross-border relationship between Central and 
Eastern Europe was preserved for decades and has permanently shaped the identity of 
Calvinists in both countries until now.

Whereas the missionary work of the Hungarian pastors in Bohemia and Moravia 
has been amply researched,3 the impact of their missions on Hungary has been largely 

1 The study originated within the framework of the project Grantová agentura České republiky 
18-00885S – Zrozeni z osvícenských reforem. Integrace skupiny tolerančních kazatelů z Uher v procesu 
formování české společnosti (1781–1870) [2018–2020] and NKFI FK 132451 – A professzionalizáció 
története Magyarországon a 19–20 században európai kontextusban – A History of Professionalization 
in Hungary in the Context of 19th-20th-century Europe.

2 Based on autobiographical memories Richard Pražák published a large study on the topic in 
Hungarian. Richard Pražák, A református magyar értelmiség Cseh- és Morvaországban a cseh nemzeti 
megújhodás kezdetén [Reformed Hungarian Intellectuals in Bohemia and Moravia at the Beginning of 
the Czech National Revival], Századok 98, 1964, pp. 3–41; idem, Die kulturell aufklärende Tätigkeit 
der madjarischen reformierten Intelligenz in der Zeit der tschechischen nationalen Wiedergeburt, Sborník 
prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada historická (C) 13, 1964, pp. 127–146. Ferdinand 
Hrejsa, Jan Végh. K 150 - letému výroči tolerance, Praha 1930 was reedited in 2002 in a Hungarian 
translation as Ferdinand Hrejsa, A csehek magyar apostola. Végh János élete (1755–1830) [The Hun-
garian Apostle of Bohemians: The Life of János Végh (1755–1830)], Debrecen 2002; Eva Melmuková-
-Šašecí (ed.), Evangelíci v rané toleranční době v Čechách a na Moravě, Neratovice 2017. Recently on 
the topic in Czech, with detailed Bibliography Sixtus Bolom-Kotari, Toleranční kazatelé z Uher 
v procesu formování české společnosti (1781–1870), Český časopis historický 117, 2019, pp. 318–346; 
idem, Proměny společenského postavení uherských tolerančníh pastorů v Čechách a na Moravě v období 
kolem roku 1800 [Transformations of Social Status of Hungarian Toleration Preachers in Bohemia and 
Moravia around 1800], Studia historica Nitriensia 24, 2020, pp. 93–110.

3 Gabriela Krejčová Zavadilová – Hana Stoklasová, Evangeličtí kazatelé z Uher – formování nové 
společenské skupiny, Cornova 6, 2016, pp. 35–60; Gabriela Krejčová Zavadilová, Nástin vývoje 
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neglected. Their mission was, however, a relationship with two ends. Due to the various 
difficulties of research methods, it has yet been unknown exactly who studied at Hun-
garian reformed colleges and for how long. In what follows I seek to close this gap on 
the basis of recently collected data on students of the Reformed College of Sárospatak 
and the documents on the repatriation of Toleration Preachers and their widows. 

It has been also largely forgotten that many of those who had carried out the „Bohe-
mian mission“ and provided pastoral services for a Bohemian or Moravian congregation 
eventually returned home after a while. Either in active service or as elderly preachers, 
they asked the Church to support their repatriation to Hungary. In their efforts to 
justify their return, many of them provided reports on the circumstances in Bohemia 
and Moravia and thereby provided important information on how they fared, as well as 
on the internal relationships inside the communities at the place of their assignment. 
The welfare support provided to these mostly young pastors for decades reveals a lot 
about the state of the Church in Hungary. The present study discusses the phenomenon 
through the example of pastors who started and finished their missions in the Reformed 
Church District of Tiszáninnen (the northern Tisza region).

The choice of the Reformed College of Sárospatak and the Reformed Church Dis-
trict of Tiszáninnen is not a coincidence: both insitutions took the lion’s share of work 
in the Bohemian mission. Even though we cannot argue that Bohemian and Moravian 
congregations had no contact with other reformed church districts in Hungary, the rate 
of contact with Sárospatak and Tiszáninnen may be estimated at 90 percent. 

The Reformed College of Sárospatak and the Reformed Church District  
of Tiszáninnen in the Bohemian Mission 
The College of Sárospatak was the second largest Reformed college in Hungary in the 
first half of the 19th century.4 The number of students of the college fluctuated between 
960–1670, most often in the range from 1100 to 1200. Students of elementary schools, 

počtu obyvatel a členů evangelického sboru h.v. v Moravči v době toleranční 1783–1874, Jihočeský 
sborník historický 87, 2018, pp. 227–242. The latest volume in publication is Sixtus Bolom-Kota-
ri – Gabriela Krejčová Zavadilová – Michal Severa – Andor Mészáros (edd.), Zrozeni z osví-
cenských reforem: Integrace skupiny tolerančních kazatelů z Uher v procesu formování české společnosti 
(1781–1870) (to be published).

4 In 1790 the Reformed people made up 16 % of the population, 55 % of the Hungarian population 
was Roman Catholic, about 7 % Greek Catholic, 11 % Greek Orthodox, and 9.3% Lutheran. See 
Margit Balogh – Jenő Gergely, Egyházak az újkori Magyarországon [Churches in Modern Hungary], 
Budapest 1992, p. 149. The College of Sárospatak was also one of the largest institutions in the coun-
try as other denominations typically maintained more fragmented schools focusing on a specific age 
group or task. Dávid Csorba, The Educational Model of the Calvinist Colleges, Hungarian Educational 
Research Journal 7, 2017, pp. 114–127; Péter Kónya, Konfesionálne školy v (niektorých) zemplinín-
skych a užkých zemepanských mestách v 17.-19. storočí [Confessional schools in (some) Zemplén and Ugh 
landowner´s towns in the 17th-19th centuries], Historia Ecclesiastica 11, 2020, Nr. 2, pp. 79–97.
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grammar schools and the academy attended courses within the institution’s walls. The 
proportion of elementary school students was generally 5–6 %, that of the grammar 
school students 55–70 %, and that of academy students 30–40 %. At the Academy the 
„Togats“ (the ones wearing a cassock) and the „Non-Togats“ (the ones not wearing 
a cassock) studied separately. The latter pursued legal studies and did not prepare for 
careers in church. Typically three to four times as many Togats studied at the college 
than Nontogats. 

The large college stood out in Sárospatak, since the entire population of the town was 
merely three times as large as the number of students at the college. Besides, the college 
was an alien entity in its surroundings: Whereas the region was sinking into poverty, 
deprivation and lagging behind in the process of embourgeoisement, the college was 
gaining national significance in many disciplines. The introduction of new subjects, the 
modernization of legal education and the the spread of education in Hungarian were 
a series of innovations at the Reformed College of Sárospatak which made it outstand-
ing not only in its immediate environment but in the national context as well. It is 
important to stress that the first such instance of prominence occured in the mid-17th 
century and has a direct link to Bohemia and Moravia, since it was connected to the 
brief period Jan Amos Comenius worked in Sárospatak (1650–1656). The Bohemi-
an and Moravian students coming to Sárospatak after the Edict of Toleration could 
witness the prime of the institution. Apparently, as a result of the Curricular Reform 
of 1796, the syllabus was modernized in a way that was unparalelled in Hungary. This 
was ensured by the introduction of disciplines that could be applied in civic life (science, 
statistics, politics, pedagogy, agronomy, etc.) and the spirit of intellectual freedom.5

The Reformed Church District of Tiszáninnen played a leading role in the revival 
of Bohemian and Moravian Reformed congregations. Despite the initial organiza-
tional difficulties and the reluctance of students speaking good Slovak to move abroad, 
in November 1782 seven young men set off from Sárospatak, and another 34 left the 
region by 1787.6 Most of them had only just graduated from the Reformed College 
of Sárospatak and, apart from a few exceptions, they all instantly became pastors. (We 
only know of three or four young men who went to work as schoolteachers in a Bohe-
mian or Moravian congregation.) The emigration reached its peak in 1783, when, from 
the Reformed Church District of Tiszáninnen alone, 30 young preachers found a new 
home. This marked the end of targeted emigration of Hungarian pastors; after that the 
group of repatriated pastors were joined by newcomers only in some specific cases. The 
Reformed Church District of Tiszáninnen and the largest Hungarian Calvinist Col-
lege in Debrecen also actively participated in the „Bohemian mission.“ From the latter, 

5 On the history of the college see Dénes Dienes – János Ugrai, History of the Reformed Church 
College in Sárospatak, Sárospatak 2013.

6 F. Hrejsa, A csehek, pp. 34–40.
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however, only 9 young men moved abroad to help and to start a new life, while only one 
pastor from Transylvania participated.7 

The mission was a significant event not only in the life of Bohemian and Moravi-
an congregations but also in the development of the Reformed Church District of 
Tiszáninnen. The reasons for this are specific, historical and characteristic solely of 
the North-eastern region of Hungary. The Reformed Church District of Tiszáninnen 
was established quite late – the uniform superintendence started in 1735. Before then, 
dioceses were the largest units of church administration in the region, which was in 
compliance with the Reformation conditions. The deans (seniors) were proverbially as 
„powerful as bishops“ in their own dioceses.8 Organized upon order by the Habsburg 
administration, the superintendence remained rather weak for decades to come and 
the deans continued trying to preserve their former influence.9 The superintendent 
Sámuel Szalay was only able to considerably change this decentralized power structure 
(actually, one that often displayed anarchic characteristics, too) with the help of the 
„Bohemian mission.“ With the freedom granted by the Edict of Toleration and the end 
of the Counter-Reformation, this was the first task that Szalay took on as the leader. 
He organized a campaign that could prove the legitimacy of church district adminis-
trations. Furthermore, by showing more dedication and achieving more success than 
Debrecen and the Transdanubian region, he could strengthen this legitimacy not only in 
North-eastern Hungary but at the national level as well. 

Although Sámuel Szalay’s determination was based on personal conviction, his role 
in the „Bohemian mission“ cannot be regarded as a profoundly voluntary commitment. 
In the few years prior to the Edict of Toleration, Bohemians deported due to their 
religion found their new home in the Zemplén region, which was Szalay’s bailiwick. The 
Bohemian Calvinists who were settled in the village of Kak put considerable pressure on 
Szalay and turned him into a decided supporter of the cause within a few months.10 The 
velocity and success of the campaign really increased Szalay’s prestige. (Let us remem-
ber that half of the approximately 70 Bohemian and Moravian Calvinist congregations 
could only be revived and reorganized with an immediate help from the Reformed 
Church District of Tiszáninnen.)

7 R. Pražák, A református 1964, pp. 10–13.
8 Dénes Dienes, Az első püspökválasztás a tiszáninneni református egyházkerületben [The First Appo-

intment of Bishops in the Reformed Church District of Tiszáninnen], in: Csaba Fazekas (ed.), Fiatal 
egyháztörténészek írásai. [Studies by Young Church Historians], Miskolc 1999, pp. 63–75.

9 Gábor Őri Fülep, superintendent in the Reformed Church District of Tiszáninnen at around the 
1800s wrote surprisingly honestly about the phenomenon. János Ugrai, A Tiszáninneni Református 
Egyházkerület első szuperintendensei. Őri Fülep Gábor feljegyzései [The first Superintendents of the Refor-
med Church District of Tiszáninnen. Notes of Gábor Őri Fülep], Historia ecclesiastica 11, 2020, pp. 
235–255.

10 R. Pražák, A református, pp. 13–17.
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Bohemian and Moravian Students at Sárospatak
Compiling a list of names of the students at the Reformed College of Sárospatak is 
a complicated task that may begin with reviewing and comparing two more or less com-
plete sources. The students who attended the pastoral training at the College (who had 
already finished grammar school) were registered at the time of the enrolment from 1797. 
Personal data were not recorded in the same way from year to year. However, we have at 
least a relatively complete list of students appearing in the pastoral training program and 
signing school laws.11 In principle, students who left the ministerial training program 
were also registered – in fact, much earlier, starting the report book in 1783.12 On the one 
hand, we can almost never encounter personal data in this list: apart from the name of 
the person, only the date of leaving and the destination are recorded. On the other hand, 
the registrars were demonstrably inconsistent: at times, only those who took on teacher’s 
or chaplain’s responsibilities were registered, and thus they had important positions in the 
Church. However, at other times, other reasons (going on to study elsewhere, taking on 
a civil occupation, illness, death, etc.) were also indicated – but it is difficult to say when 
and who considered their description important or ignorable. In this way, the leave book 
may only be used to determine when students completed their studies in Sárospatak.

In addition, the Sárospatak College Archives preserve many lists of students. These 
can be divided into two groups in terms of the task: there are exam and absenteeism 
records, and lists of students signing up for a professor’s course, which by their charac-
ter contain only a fraction of the names of college students. (In addition, they usually 
contain no other name besides the first name, so they are not very helpful if you wish 
to identify a person.) In addition, there are so-called „generalis tabellas“, which were 
supposed to list all the students of the elementary school, the grammar school and the 
academic classes per school year (or more exactly semester). In theory, these student lists 
contain a great amount of personal information (father/patron’s name; place of resi-
dence; religion; age; social and school position; marks). Unfortunately, however, the state 
of the „generalis tabellas“ presents complex problems. On the one hand, they are often as 
brief as an exam grade sheet, i.e. they often contain solely a list of first names. On the 
other hand, we are sometimes confronted with an infinite amount of duplicates with 
varying degrees of content. Finally, there are no reliable and complete lists of names for 
entire school years.13

11 Protocollum Togatorum subscribentium ad anno 1797, Tiszáninneni Egyházkerület Levéltára  (TREKL) 
K. e. I. 1.; Az iskolai törvényeknek aláírottak nevei 1841-ik évtől, TREKL K. e. I. 4. The list of names is 
to be published in a separate volume in 2021. 

12 János Ugrai, A Sárospataki Református Kollégiumból távozó tógátusdiákok, 1781–1873 [„Togat“ stu-
dents leaving the Sárospatak Reformed College, 1781–1873], Sárospatak–Tiszaújváros 2012. Online as 
www.patakarchiv.hu/wa_files/diaknevsor_patak.pdf (accessed on 30/03/2021).

13 I have been researching the history of the College of Sárospatak for 20 years and have repeatedly 
analyzed the available students’ name lists very thoroughly. I have never discovered the internal logic 



/ ARTICLES / JÁNOS UGRAI 

76 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

As a result, to the best of our present knowledge, it is not possible to accurately deter-
mine the number and composition of college students for each year during the mid-1850s. 
It is also very difficult to follow the studies of a group of students, and similarly, at the 
individual level, it is easy to lose sight of those whose college life we are interested in. This 
is the reason why we believe that someone (or some persons) from Bohemia and Moravia 
may have studied in Sárospatak despite the fact that their names do not appear in the 
information below.

First, we recorded the Bohemian and Moravian students found in the enrolment regi-
ster. Subsequently, we systematically revised the „generalis tabellas“ that were found and 
appeared to be reliable. With this procedure, we sought to expand the repository and, 
thus, we managed to reconstruct the study paths of some students for several academic 
years. We usually recorded the personal data (place of residence, patron’s name, social 
position) entered at the time of „subscriptio“, i.e. enrolment, and we clarified, corrected it 
with the help of the entries found for certain academic years and possibly supplemented 
it with another version. Finally, in the few cases where we knew it, we close the data set 
with the relevant details of the leave book, i.e. when the person leaves Sárospatak.

The results within the context of Sárospatak
The procedure can help to prove the presence of some 60 Bohemian and Moravian stu-
dents at Sárospatak.14 Non-Protestant students (Greek Orthodox, and a small number 
of Jews) were to be found exclusively among the Nontogats at the college. But only the 
presence of Lutherans from Szepesség (in north-eastern Slovakia) can be said to be 
more or less continuous, but in reality the student society was extremely homogeneous 
in both ethnic and religious terms. 

The presence of nearly 60 Bohemian and Moravian students can be evaluated in the 
light of this: in an almost completely closed institution, attended mostly by Hungarian 

of the source file, or met en expert who could help me with this. A team headed by László Szögi 
is currently conducting an extensive research in Hungary with the aim of publishing a database 
of Hungarian university and academy students in a similar system. So far, 20 volumes have been 
published, each providing the list of students’ names at a major educational institution (academy, 
Protestant college). According to László Szögi, the volume on the students of the Reformed Co-
llege of Sárospatak is unlikely to be published in near future, due to the above mentioned difficulties 
with the sources. For more on the theoretical assumptions of the project in German see László 
Szögi, Die Ergebnisse und Aufgaben des Schreibens über die ungarische Universitätsgeschichte, in: Ágnes 
Fischer-Dárdai – István Lengvári – Éva Schmelczer-Pohánka (edd.), University and Universality. 
The Place and Role of the University of Pécs in Europe from the Middle Ages to Present Day, Pécs 
2017, pp. 33–46.

14 See Appendix of this study. The present study only includes the students name list, their first 
and last traces at Sárospatak. More detailed data and precise archival notes shall be published in 
a Czech-language study, currently which is under in publication: S. Bolom-Kotari – G. Krejčová 
Zavadilová – M. Severa – A. Mészáros (edd.), Zrozeni z osvícenských reforem.
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Calvinists, the Bohemian-Moravian students of some sorts were, in fact, always pres-
ent. What is more, they were present for long periods of time, since most of them were 
studying at the college for years. In this way, they must have had an intense relation-
ship with their fellow students and other students. This certainly had an impact on the 
students’ socialization and communication with the outside world, with „strangers“ at 
the Reformed College of Sárospatak, which was otherwise inclined to seclude itself in 
regional and cultural terms.15

Most of the students are on the list of the Togats, so they completed certain years 
of pastoral training in Sárospatak. (It was not unusual for Hungarian students not to 
accomplish all eight or nine years of the pastoral training academy, because they would 
graduate much earlier, even as 4th-5th year students. This was enough to obtain a teaching 
position. When there were not enough pastors, one could receive a pastor assignment 
even after a short period of study.) It is striking that in several cases (e.g. Károly Flei-
scher, János Kazay, Ferenc Kral, Mihály Marton, Antal Perklich, Ferenc Serák, István 
Tardy, Ferenc Vidrál), those concerned spent years in the grammar school prior to the 
academy. In addition, many of them (Kral, Perklich, Serák, Vidral) most likely did not 
have Hungarian ancestors at all.

In several places on the list, the rank of respective students in the peers’ hierarchy were 
indicated. This ranking was based on academic achievements, but certain disciplinary 
offenses could also result in the student’s degradation, i.e., lowering his ranking. From the 
data revealed so far, it seems that students from Bohemia and Moravia were not exclud-
ed from relatively high positions. Although the language difficulties (in Sárospatak the 
Hungarian language was widely used as the language of instruction in the grammar school 
from 1797 and at the academy from 1818), and the unequal pre-studies ranked most stu-
dents in the middle or even worse position. At the same time, they were not excluded from 
rising in the hierarchy, or from being particularly good, or from becoming a leader in the 
particular study group (György Fazekas, József Fleischer, Josephus Hohneh, István Tardy, 
József Toronyay and József Végh). It is also true, however, that it was possible mainly for 
students who had Hungarian parents to achieve outstanding educational results. 

That is why the case of Mathaeus Kubesch and Joannes Schollin is interesting. The 
only thing we know about the latter so far is that he spent his ninth academic year in 
Sárospatak, it was an exceptional option that was given only to very few highly tal-
ented students each year. For the time being, we do not have much data on how well 

15 We assume a similar effect in connection with the Bohemian-Moravian Reformed Churches 
roughly on the same scale, the presence of Lutheran German students of Szepesség, who regularly 
appear in Sárospatak. János Ugrai, Iskola a „határokon“. A Sárospataki Református Kollégium idegen 
nemzetiségű és felekezetű diákjai 1777–1848 között [A School on the „Border“: Students from Different 
Nationalities and Denominations at the Reformed College of Sárospatak], in: Gábor Egry – István Feitl 
(edd.), A Kárpát-medence népeinek együttélése a 19–20. században [The Coexistance of Peoples of 
the Carpathian Basin], Budapest 2005, pp. 16–18.



/ ARTICLES / JÁNOS UGRAI 

78 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

Kubesch was doing in Sárospatak. What is noteworthy, however, is that one year we 
find him among the iurates (law clerks), and the next year he became a contrascriba 
(checking-clerk). Both required the votes of „Togat“ students, and both meant important 
student functions. A contrascriba was certainly the second most important student func-
tion at a time when student council officials still exercised considerable economic and 
disciplinary authority at the College of Sárospatak. Winning such a function through 
the votes of fellow students meant that Mathaeus Kubesch was a central, recognized 
figure in school student life for years.

Various forms of returning from Bohemia 
In fact, the reversed direction of the Bohemian mission started earlier than the first 
students began their studies at Sárospatak. Less than a decade after the mission started, 
the pastors wishing to repatriate appeared, all reporting on the hardships and miserable 
living conditions in Bohemia.

There were several different ways of repatriation and thus many different versions 
of the same problem, occurring almost simultaneously. The church leaders in Hungary 
were faced with cases that may be divided into three groups: those in need of financial 
aids, those wishing to find employment, and those who sent their sons to be educated at 
Sárospatak but did not intend to repatriate. These requests, albeit requiring a lot of or-
ganization and a huge effort, could hardly be denied, for two reasons. Firstly, the repat-
riates who were willing to undertake the Bohemian mission were recruited and actively 
supported by the superintendent. Secondly, the ambition of the late Sámuel Szalay did 
strengthen their close relationship with the Reformed Church District of Tiszáninnen 
and thus facilitated its survival. Back in Szalay’s time there were, in fact, plans to bring 
the Bohemian and Moravian congregations, reorganized with Hungarian help, under 
control by the superintendent of Tiszáninnen to form one church district. Eventually, 
these plans were not realized, and the Bohemian and Moravian congregations organised 
their own autonomous superintendences. However, the issue remained on the agenda for 
quite a while and could strengthen the Hungarian pastors’ loyalty towards their home 
country and their ties to their original church district.

As mentioned above, many became unfit for duty due to ill health or old age. In 
other cases, their death could cause their close relatives to ask for help. Since most of the 
Bohemian and Moravian congregations and their two superintendecies were not even as 
wealthy the Hungarian congregations of the Reformed Church District of Tiszáninnen, 
many pastors decided to move back home. The first person to ask for help was Mihály 
Vitzentz’s widow, Klára Szalay in 1795.16 Three years later she asked again for some 
compassion, as she had received no reply for her request. This time she stressed that her 
husband served for nine years under the most difficult conditions without complaining. 

16 TREKL, A. XXV. 9319. 
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His faithful service ended with his death, and although his widow worked night and day 
and brought up four children, they could hardly get by on their own.17 We may tell from 
this remark in her letter that Vitzentz’s widow was in need of some kind of financial 
help from the church district between 1791 and 1792. However, it would have to be 
a case-by-case aid which was thus highly uncertain and impossible to plan on.

The fate of Ferenc Kováts former superintendent in Bohemia was quite similar: 
he was among the first pastor to undertake the mission, and he even went back from 
Hungary to Moravia once, believing that God needed his service more in the latter. As 
a superintendent and later a member of the consistory of Vienna, he gained both influ-
ence and wealth, but since he had to travel a lot, his expenses were quite high.18 After 
a stroke he was unable to work and in 1798 he lived in great poverty with his wife and 
three children.19 In recognition of his former significant role, Kováts received consider-
able support: in 1799 the district granted him an annual subsidy of 30 Ft.20 Meanwhile, 
Kováts was trying to help his son-in-law, András Szeghő (likewise serving in Bohemia) 
get a position in Tornagörgő – but this shall be discussed later. 

The above-mentioned requests were made before the establishment of the deficiens 
cassa and thus led to conflicts among the dioceses of the Reformed Church District of 
Tiszáninnen. The Upper Borsod County Diocese, for instance, indicated in 1800 that 
their congregations supported the widows and orphans of the Bohemian-Moravian 
pastors, as well as the Bohemian and Moravian young men studying in the diocese 
every year but they wished to share the costs with the other dioceses from that year on, 
especially because they were not closer relatives to the Bohemians than the others.21 
The establishment of the deficiens cassa did not bring about a radical change in itself, as 
these funds were separate at the level of the dioceses, whereas the compensations were 
occasional and depended on fundraisers and other unpredictable payments.22

Although the system of the deficiens cassa was unsuitable for making regular pen-
sion-like payments, it does provide a great opportunity for research on who were still alive 
among the destitute repatriates in the 1820s and 1830s. The list of disabled preachers 
is relatively easy to reconstruct from the archives from the mid-1820s on (from around 
1826–1827). At that time only five former Bohemian-Moravian pastors or widows 
received aids. It is thus certain that financial support was given to Joel Jessenius’s widow, 

17 TREKL, A. XXVII. 9987.
18 On another Superintendent see Sixtus Bolom-Kotari, Svoboda svědomí. Superintendent Michael 

Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství, Praha 2016.
19 TREKL, A. XXVII. 9859.
20 TREKL, B-28. 459/39.
21 TREKL, A. XXVIII. 10.699.
22 János Ugrai, History of the Reformed District Tiszáninnen. From Edict of Toleration to 1859, Sárospa-

tak 2017, pp. 64–66.
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who spent her last years in Abaúj County (and received 4–8 Ft between 1827 and 1831), 
as well as to Sámuel Kaposy and later to his widow. (Sámuel Kaposy’s name is mentioned 
regularly between 1827 and 1838, with an aid of 14–30 Ft from the diocese. It is also 
known that he went entirely blind towards the end of his life. His widow got an annual 
aid of 5–7 Ft until 1842. Both lived in the village Magyarbőd in Abaúj County.) János 
Sallai’s and András Szeghő’s widows each appear on the list once, in 1827 and in 1831, 
respectively. Both widows received financial support of about 10 Ft. It is also known that 
István Gaál was granted financial aid by the Upper-Zemplén County diocese three times 
between 1827 and 1832 – first rather generous sums, 30 and 40 Ft, then eventually 9 Ft.

Unfortunately, there are few data available about beneficiaries of the deficiens cassa in 
the previous years. Beneficiaries were not listed consistently prior to that period (or, if they 
were, these data have not been discovered yet). However, the documents and reports that 
have survived from the 1820s reveal that repatriates unfit for duty appeared in Hungary 
as early as the first decade after the „Bohemian mission“ and taking care of them provided 
a lifetime of duties for the heads of the Reformed Church District of Tiszáninnen. 

Returning to the pulpit – the repatriation of active pastors 
Another large group of repatriates consisted of pastors who remained active even for 
decades but wished to move back home from Bohemia and Moravia. Their decision was 
motivated by the adverse conditions they encountered there. Their complaints were not 
only related to the poverty experienced in the Bohemian and Moravian regions. In the 
early years of the mission it was generally feared that the fate of the young pastors in 
these foreign lands would be extreme poverty. In merely 10 years this fear proved to be 
completely wrong. Initially, György Fazekas, former preacher of Lečice, was the only one 
who asked the church district in 1790 to be allowed to continue his career in Hungary, 
due to poverty and personal misery. He wished to work in a more peaceful place after 
what he referred to as indescribable privation.23

At the same time, many considered the social conditions they found as alien and re-
pulsive, and therefore wished to return home. The relationship between religious groups 
is perhaps the most striking negative aspects mentioned. For example, in connection 
with his son-in-law’s intentions of repatriation, Ferenc Kováts reported on the dangers 
of religious feuds: András Szeghő wished to return from Bošin because the superstitious 
Catholics had accused him of setting a barn on fire, so he could not stay there for much 
longer – it was only God’s mercy that had saved him from the angry crowd thus far. 
Sámuel Szűcs, another preacher who later became superintendent, requested permission 
to repatriate after „having been in hiding, away from my home country for 15 years.“24

23 TREKL, A. XXIV. 8763.
24 TREKL, A. XXVII. 9870.
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In 1799 Imre Csider wrote a letter from Lečice, Bohemia. Although he did not grow 
tired of the immense burden, he had been enduring patiently for 17 years, he wished to 
provide for his three children. His 13-year-old daughter would soon reach a marriage-
able age but in Bohemia he could only find peasants to marry her off to, as prospective 
grooms who had plots of lands asked for an „audaciously“ large dowry, 900–1000 Ft. 
Furthermore, he intended to have his 8-year-old son educated, obviously in Hungary. 
What Csider found even more exasperating was the „irresolute religiousness“ of the peo-
ple: a believer of the Reformed Church could easily convert to Catholicism overnight – 
he claimed. For all these reasons, Csider asked for a better post somewhere in Hungary, 
in return for his devoted service and the hardships he endured.25 At roughly the same 
time, János Thuróczy also wished to return. The pastor of Krabčice pointed out his son’s 
education as his main reason. His name, however, is not featured among the data on 
pastors, so we have no knowledge of what happened to him later.26 

János Sallai repatriated after 21 years of service and got a job as a pastor in the dio-
cese of Makkoshotyka (Zemplén County). A year later, however, he asked for financial 
aid from the deficiens cassa – that is, for permission to retire – on the basis of feebleness 
and poverty. Two years later, in 1807 – when he lived in Kenézlő in Zemplén County – , 
he reported having neither clothes, nor food.27

Sámuel Galambos’s letter is highly interesting. Galambos became preacher of the 
Soběhrdy congregation in 1783, and in 1810 he wrote a letter on behalf of the others in 
which he complained about their poverty and asked for help.28 He stressed his desti-
tution again in another letter a year later, but also mentioned that many of his former 
fellow pastors in Bohemia got good jobs: György Fazekas moved to Lak and Albert 
Baranyai could relocate to Tomor, while Galambos himself had to live in poverty in 
Sajókazinc.29 Galambos’s destitution became permanent and in the following years 
he regularly had to beg for alms.30 The problem got worse because his Catholic-born 
Bohemian wife had a long-term illness. His condition could finally be aleviated when 
he was employed in Rudabánya in 1811. Nonetheless, as soon as his financial position 
improved, he immediately found himself in the centre of conflicts. A couple of years 
later he had to report hostility towards him, besides claiming to his superior that there 
had never been a year when he received all his wages.31 

25 TREKL, A. XXVIII. 10.322.
26 TREKL, A. XXVIII. 10.323.
27 TREKL, A. XXXI. 11.989; A. XXXIII. 12.597–598. 1811. évi hasonló panasza: A. XXXV. 13.868.
28 TREKL, A. XXXV. 13.595.
29 TREKL, A. XXXV. 13.758.
30 TREKL, A. XXXV. 13.911.
31 TREKL, A. XL. 16.352.
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All in all, merely 11 of the 38 pastors that had moved to Bohemia and Moravia can 
be found in the database of pastors of the Reformed Church District of Tiszáninnen in 
the early 19th century.32 Identical names may further complicate the picture and perhaps 
the number of pastors who had truly been to Bohemia and Moravia is a little lower. This 
would mean that every fourth preacher repatriated to Hungary and got a job. 

Table 1 – Repatriate pastors taking up posts  
in the Reformed Church District of Tiszáninnen

Name First place of assign-
ment in Bohemia/
Moravia 

Places of assignment in the Reformed Church 
District of Tiszáninnen, Hungary

István Bereti 1784: Velenice 1798–1802: Hejőszalonta (Borsod) – 1 
1803–1805?: Sajóecseg (Borsod) – 4 
1803?–1806†: Kistokaj (Borsod) – 4 

István Breznai 1782: Javorník 1778–1814: Gálszécs (Zemplén) – 7, 10, 8
Imre Csider 1783: Semtěš 1800–1815: Zádorfalva (Gömör) – 8, 4, 7
György Fazekas 1784: Ledčice 1792–1794: Onga (Abaúj) – 5 

1811–1813: Lak (Borsod) – 5 
1813–1819: Izsófalva (Borsod) – 4, 7 

István Gaál 1783: Telecí 1821–1822: Bodzásújlak (Zemplén) – 4 
Sámuel Galambos 1783: Soběhrdy 1812–1838: Rudabánya (Borsod) – 3, 3, 4, 5, 6, 3
Sámuel Kapossy 1783: Nebužely 1801–1807: Gortvakisfalud (Gömör) – 2, 5
János Sallai 1783: Dvakačovice 1805–1807: Makkoshotyka (Zemplén) – 2 

1807–1821: Kenézlő (Zemplén) – 1, 2, 2, 1 
András Szeghő 1783: Krakovany 1800–1805: Harsány (Borsod) – 4 

1805–1807: Tiszaszederkény (Borsod) – 4 
1807–1830: Nemesbikk (Borsod) – 4, 6, 4, 4, 3, 4

István Szeremlei 1783: Velim 1831–1835: Martonyi (Borsod) – 4 
Sámuel Szűcs 1783: Černá 1810–1813: Rásonysáp (Abaúj) – 5 

I use a rather complicated method to determine how powerful the congregations of 
the Reformed Church District of Tiszáninnen were in the first half of the 19th century 
and how much they could attract or keep preachers there. I rank the congregations on 
the basis of an 11-point scale I have developed. It is divided into periods of five years. 
The essence of the method is to consider not only the pastors’ salary, but also the willing-
ness of the members of the congregation to donate, especially for purposes independent 

32 János Ugrai, A Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészei. Adattár [Pastors of the Reformed 
Church District of Tiszáninnen: A Database], Sárospatak–Tiszaújváros 2017; http://patakarchiv.hu/
portal/e-konyvtar/adattar (15.3.2021).
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of the congregation (e. g. paying the Protestant agent in Vienna).33 The pastors’ salary 
cannot be used for comparison in a database aiming to be exhaustive because it included 
a high rate of allowances in kind. There are even more disturbing factors, such as the 
ratio of denominations in a settlement, its geographical attributes or the social composi-
tion of the congregation. All these factors may have a substantial bearing on the „appeal“ 
of a congregation.

In the table above, the numbers standing next to the names of Hungarian congrega-
tions indicate their rank in the given 5-year term. In case the pastors’ place of assign-
ment remained to same for more 5-year terms, several ranks are indicated. This may 
provide a more complex picture of whether a pastor remaining in the same place for 
a longer period could strengthen the relationship of the members and the congregation, 
and effectively increase the congregation’s appeal to keep the pastor.

The results suggest that the pastors repatriating from Bohemia and Moravia were 
never given a position in a prestigious congregation (ranks 9 to 11), and only a few were 
employed in a congregation at a lower level (ranks 6–8): István Breznai immediate-
ly found a suitable environment in Gálszécs in Zemplén County and Imre Csider in 
Zádorfalva in Gömör where they could be satisfied after their „mission“ abroad. The rest 
of the repatriates are distributed almost evenly between very weak (ranks 1–2) or average 
(ranks 3–5) congregations. Those repatriated pastors who could spend longer time in 
one place could rarely induce the members of the congregations to donate more: only 
Breznai and Sámuel Galambos in Rudabánya proved to be successful in this respect.

Based on these indicators it is clear to see that those repatriating as active preachers 
ended up among the lower or middle third of Reformed preachers in the North-eastern 
Hungarian region. None of them became reputed pastors during their career in Hunga-
ry. Nor can we find any examples of repatriates appointed to top positions (e.g. deans) at 
the level of the diocese of the church district.

Summary
Help provided by fellow believers from Hungary played a crucial role in the revival of 
Protestantism in Bohemia and Moravia after the Edict of Toleration. Two thirds of the 
approximately 70 reorganized Reformed congregations had Hungarian pastors from 
Hungary. The majority of these pastors were sent by the Reformed Church District of 
Tiszáninnen, which convinced almost 40, mainly early-career young preachers to partic-
ipate in the „Bohemian mission.“ 

33 The method and the ranks of the database have been used before in two short studies published in 
Hungarian, so the first problems have already been eliminated. The data published in the present 
paper seem reliable. The method was briefly described in Hungarian in János Ugrai, Iskolai mobili-
tás és társadalmi emelkedésA sárospataki példa a 19. század első felében [Educational Successes and Social 
Advancements: The Example of the Reformed College of Sárospatak in the First Half of the 19th century], 
Századok 154, 2020, pp. 73–76.
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More than one decade after the peak period of patriation in 1782–1784, new forms 
of the Bohemian mission appeared at Sárospatak. On one hand, the Reformed College 
of Sárospatak admitted Bohemian and Moravian students, predominantly taking part in 
ministerial training. Despite the difficulties encountered, data about some 60 students 
could be uncovered from the school registers of Sárospatak. Among them, there are 
students with no Hungarian ancestors, and students who could get major positions at 
the college and presumably excelled in their studies. The continuous presence of Bohe-
mian and Moravian students at the almost entirely homogenous reformed college was 
a striking phenomenon in the first third of the 19th century.

The other important result of the mission was repatriation. About a half of the 
pastors who emigrated between 1782 and 1784 repatriated to the Reformed Church 
District of Tiszáninnen in the following decades. One group of the repatriates was in 
need of immediate help due to ill health or old age, or after their death the repatriation 
of their widows and orphans had to be arranged. Another group – one fourth of partic-
ipants in the mission – continued their career in the North-eastern Hungarian region. 
None of them were placed in wealthy or strong congregations, nor did they receive ma-
jor positions in the church. After temporary employment problems, they would continue 
their careers in Hungary in average or even weaker congregations. 

Such a distribution of pastors further intensified the sense of shared identity between 
the Reformed congregations in Bohemia-Moravia and Hungary. Since not all the pas-
tors that moved to Bohemia or Moravia in the 1780s stayed abroad and not all of them 
repatriated, the relationship between the two regions, based on personal experiences and 
acquaintances, sustained for decades. Participants of the „Bohemian mission“ were not 
isolated in either country, they did not form separate communities that would severe 
their ties with their home country and would thus, without exception, lead to assimi-
lation in Bohemia and Moravia. Those who returned to the mother country could be 
supported by the church district, albeit with great difficulty and hardly at a high level.

Remarkably, in the case of the Reformed population in the church district of 
Tiszáninnen, aiding the repatriates was closely connected to the process of the insti-
tutionalization of the church district and the professionalization of administration. 
Furthermore, it was certainly a two-way interaction: the organization and the quick 
success of the „Bohemian mission“ was very important for the history of the internal 
development of the Reformed Church District of Tiszáninnen as well.
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Appendix
Chronological owerview: the first registration of the Students (with the last year of 
presence at Sárospatak in brackets) 

1800 Kubesch Mathaeus (1811), Opotsenszki Georgius (1800)
1801 Nespor Josephus (1801)
1802 Flajscher Antonius (1802), Frantzantz Venceslaus (1802), Zajitz Georgius (1802)
1803 Kis Beniamin (1803)
1805 Végh Josephus (1809)
1806 Tardi Gerschon (1810)
1807 Rimany Josephus (1810), Schedivi Josephus (1810)
1808 Fazekas Georgius (1810)
1809 Toronyay Josephus (1813)
1810 Iirista Josephus (1816), Janota Joannes (1814)
1811 Stepanyek Georgius (1816)
1812 Fleischer Josephus (1818), Zajtz Joannes (1818)
1814 Marton Michael (1817), Perklich Antonius (1816), Vidrál Franciscus (1822)
1815 Fleischer Carolus (1827)
1816 Bory Stephanus (1824), Szvoboda Joannes (1822)
1819 Filippi Franciscus (1822)
1820 Esztenák Josephus (1824)
1821 Neszed Josephus (1822)
1824 Gacser Josephus (1824), Kazay Johannes (1832), Kosúth Antonius (1826), Ro-

mesch Stephanus (1824), Tardy Stephanus (1833), Toms Venzeslaus (1831)
1825 Gál Franciscus (1826), Gáspár Joannes (1828), Jelen Joannes (1830), Mikuletzky ? 

(1829), Tardy Moses (1827)
1826 Holli Paulus (1828), Kral Franciscus (1835)
1827 Jaron Vintentius (1827)
1828 Holly Josephus (1833), Repa Joannes (1831), Totusek Josephus (1832)
1829 Nyitzek Andreas (1833), Urbanek Josephus (1829)
1832 Schollin Johannes (1837)
1833 Karla Johannes (1833), Schlachta Josephus (1836)
1834 Serák Franciscus (1843)
1835 Fikkel Samuel (1836), Kiss Ludovicus (1836)
1836 Hohneh Josephus (1843), Opotsenszky Josephus (1837)
1840 Veherták Franciscus (1840)
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János Ugrai 
Hungarian Consequences of the Toleration Missions to Bohemia and Moravia 
around 1800 
Abstract
The help provided by Hungarian fellow believers played a crucial role in the revival of Prot-
estantism in Bohemia and Moravia after the Edict of Toleration of 1781. Two thirds of the 
approximately 70 reorganized Reformed congregations had Hungarian pastors from Hun-
gary. Most of them had been sent by the Reformed Church District of Tiszáninnen, which 
convinced almost 40 young preachers to participate in the „Bohemian mission.“ Whereas 
the missionary work of the pastors in Bohemia and Moravia has been amply researched, the 
impact of their missions on Hungary has been largely neglected. Their mission was, however, 
a relationship with two ends. In this article I seek to close this gap on the basis of recently 
collected data on students from the Bohemian lands at the Reformed College of Sárospatak 
and the documents on the repatriation of the Toleration Preachers and their widows who 
returned back to Hungary. 

KEYWORDS: 
Czech History; Hungarian History; Protestantism; Toleration Preachers; Reformed College of Sárospa-
tak; repatriation.
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The 1619 Project and Living in Truth
SEAN WILENTZ

The current woes in American historical studies should have come as no surprise. The 
writing of history is always sensitive to changing cultural and political circumstances, in 
the United States no less than elsewhere. Every thirty years or so it seems that a struggle 
arises over whether the history being taught in America’s schools is sufficiently patriotic. 
The struggles derive in part from political machinations but also from developments in-
side the historical profession, which, in turn, are shaped by shifting political and cultural 
trends. 

The origins of today’s battles date back to the 1960’s and 1970’s, when an outpouring 
of scholarship, inspired in part by the rise of civil rights movement, established indis-
putably the centrality of slavery and racism in U.S. history. Coupled with a broader shift 
toward writing history from the bottom up (as the phrase went), the revisionist writing 
on slavery and race was bound to cause a stir sooner or later, especially after the nation’s 
politics turned sharply to the right during Ronald Reagan’s presidency. Sure enough, 
in 1994, under the liberal administration of Bill Clinton, Reagan-style conservatives and 
talk radio polemicists, along some academic critics, launched bitter attacks on a federal-
ly-sponsored effort to establish National History Standards for teaching U.S. history in 
the schools. The proposed standards fully reflected the revisionist historical scholarship 
of the previous thirty years, which the conservatives blasted as imbued with anti-Amer-
ican multiculturalism. In January 1995, the U.S. Senate rejected the standards by a vote 
of 99 to 1. An independent panel of historians, including Arthur M. Schlesinger, Jr., 
attempted to counter the polarization and recommended that the standards be revised 
but not scrapped; and the composers of the standards duly revised them. The fight ended 
only when the government finally gave up on the entire standards program.1

The History Standards controversy left behind poisonous bad feelings, and the 
disjunction between historical study and mainstream presentations of American history 
continued to grow. The subject of history, though, seemed to recede from the culture 
wars, only to reemerge, after a fashion, during the presidency of Barack Obama. Prior to 
the 2010 midterm elections, hardline conservatives – dubbing themselves the Tea Party 
to co-opt a rebellious event in the run-up to the American Revolution – politicized 

1 There is an abundant literature on the National History Standards controversy. For two differing 
views, see Diane Ravitch, The Controversy Over the National History Standards, Bulletin of the 
American Academy of Arts and Sciences, 51, 3 ( January-February, 1998), pp. 14–26; and Gary 
Nash, Reflections on the National History Standards, National Forum (Summer, 1997). I offered my 
own assessment in Sean Wilentz, Don’t Know Much About History, New York Times Book Review, 
November 30, 1997. The one vote in the Senate that did not support censuring the standards came 
from a Louisiana senator who thought the Senate’s action an insufficient rebuke.
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historical motifs in order to mobilize and inflame popular opposition to Obama, as if 
liberalism was the imposition of tyranny.2 Some on the right, following the lead of the 
real-estate mogul and TV reality-show star Donald J. Trump, charged that Obama was 
secretly an African-born Muslim whose election to the White House was in violation 
of the Constitution. Then, after Trump’s election to the presidency in 2016, struggles 
over history exploded anew. Trump’s racialized rhetoric had a great deal to do with the 
tumult, but so did continuing reappraisals of American history that by now extended 
well beyond the nation’s universities and colleges. 

Indicative of these reappraisals was a rising public concern, again from the ground up, 
about monuments that had been erected in the southern states long after the Civil War 
to honor the slaveholders’ rebellion and to commemorate, even idolize the leaders of the 
Confederacy.3 The monuments, put up after Reconstruction was violently suppressed by 
white terrorist organizations like the Ku Klux Klan, were, to many, hateful symbols of the 
disenfranchisement of black Americans and the new system of Jim Crow segregation. 
Their adversaries bridled, some regarding the monuments as intrinsic to southern herit-
age, others charging that removing the monuments amounted to air-brushing the past. 

The issues at stake had less to do with history per se than with historical memory, and 
with whether the glorification of events and people connected with the perpetuation 
of slavery and white supremacy ought to be tolerated any longer. Nevertheless, clashing 
historical interpretations came into play, over the legacy as well as the origins of the Civil 
War; and these interpretations shaped the fights and the subsequent political polarization. 
It was, we need to remember, a local controversy over the mandated removal of a statue of 
Confederate general Robert E. Lee in Charlottesville, Virginia, that led to the shocking 
and finally deadly fascist rally that in turn led to Trump’s notorious remarks calling the 
racist and anti-Semitic mob “fine people“ and supporting the „beautiful statues and monu-
ments“ that the white supremacist, neo-Nazi Right claimed emboldened them.4 

Even as the traumatic events unfolded in Charlottesville, though, fresh battles over 
American history were building, involving issues above and beyond how Americans 
ought to remember their Civil War. Those battles raged amid the turmoil of 2020 that 
followed George Floyd’s despicable murder at the end of May. As far as I was concerned, 
though, they broke out several months earlier, during the summer of 2019.

2 See above all Theda Skocpol and Vanessa Williamson, The Tea Party and the Remaking of Republi-
can Conservatism, New York 2012.

3 For a strong account of the statues controversy, from the standpoint of a southern mayor who ended 
up on the side of removal, see Mitch Landrieu, In the Shadow of Statues: A White Southerner Con-
fronts History, New York 2018.

4 There has been considerable controversy over these remarks of Trump’s, to the point of questio-
ning whether he meant what the words appeared to mean. For considerations see Trump Defends 
‘Beautiful ’ Civil War Statues, BBC News, August 17, 2017; Glenn Kessler, The ‘Very Fine People’ at 
Charlottesville: Who Were They?, Washington Post, May 8, 2020.
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The 1619 Project Arrives
On a hot, drowsy August Saturday, a copy of the New York Times Magazine devoted 
entirely to something called The 1619 Project landed on my doorstep, and immediately 
grabbed my attention. It took me little time to comprehend the project’s purpose, or 
what appeared to be its purpose. Historians, if not the public, identify 1619 as the year 
the first African bondsmen arrived in the British colonies that would become the Unit-
ed States. Clearly, or so it seemed, the Times, at a fraught moment in the nation’s race 
relations, had commendably decided to popularize half a century’s worth of historical 
research on American slavery, race, and racism, as a rejoinder to the alarming spread 
of pro-Trump white nationalism. The Times’s list of the project’s contributors included 
some names I recognized and respected, although it did seem odd that the list lacked 
any historian with expertise on the history of the United States before 1865, which 
would include, of course, the entire history of American slavery. Still, I thought, better 
an uneven rendering than none at all, so long as the rendering was intellectually reliable. 

But I began feeling uneasy a few minutes into reading the lead essay, by the project’s 
chief contributor, the journalist Nikole Hannah-Jones, and then I read a key paragraph 
so fallacious and dogmatic that it hit me between the eyes. With a tone of absolute 
assurance, flagging the matter as crucial, the essay informed readers of what it called 
a „fact“ – a fact „conveniently left out of our founding mythology“ – specifically that 
„one of the primary reasons the colonists decided to declare their independence“ from 
Britain „was because they wanted to protect the institution of slavery.“5 

I instantly wondered how anyone even lightly informed about the history of either 
slavery or the American Revolution , could write that sentence. Unfortunately, the 
ensuing explanation only made matters worse. The British, the essay claimed, had grown 
„deeply conflicted“ over slavery, and the British government was facing rising calls to 
end the Atlantic slave trade – a reform that would have „upended“ the entire colonial 
economy, not just in the South. For that reason – the essay mentioned no other – the 
American colonists, North and South, believed that the British posed a threat to slavery, 
an institution they desperately wanted to protect. Rather than run the risk of losing 
slavery, the colonists declared their independence. The Revolution was supposedly, at its 
core, a reactionary, proslavery struggle to fend off abolition of slavery by the British.6

The paragraph covered subjects of unsurpassed importance and it was historical 
gibberish. As I would later confirm with the foremost scholars of the subject who know 
far more about the Revolution than I, there is no evidence of a single colonist expressing 

5 Nikole Hannah-Jones, America Wasn’t a Democracy Until Black Americans Made It One, New York 
Times Magazine, August 14, 2019. The version posted online as of June 8, 2021 contains the two 
words added in the „clarification“ discussed below, which restated the text to say that only some 
Americans fought for independence in order to protect slavery.

6 Ibidem.
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support for independence in order to protect slavery. The 1619 Project’s claims were 
based not on historical sources but on imputation and inventive mindreading – and 
that was just for starters. The British were not „deeply conflicted“ over slavery in 1776. 
Neither were there loud outcries in London against the slave trade until years after the 
American Revolution. Nor did the colonists believe that ending the slave trade would 
severely damage their entire economy. It was the Americans, and not the British, who 
loudly called for abolishing the trade, albeit not always for humanitarian reasons, in peti-
tions that Crown officials rejected out of hand. Indeed, at the time of the Revolution, 
there was considerably more in the way of anti-slavery politics in the colonies than in 
Britain proper.7 These are elementary facts. 

Slavery certainly existed in 1776, in all thirteen colonies, and it had ardent and 
powerful defenders, especially in the lower South, and many of the leading lights of the 
American cause, above all Thomas Jefferson and George Washington, owned, bought, 
and sold human beings. Mindreading and inventions aside, though, the evidence, or 
absence of evidence, make it clear: fear of a rising abolitionism in Britain was not a „pri-
mary“ cause of the Revolution – or, for that matter, any cause at all. The very existence 
of such dedicated and influential rebels as John Adams and Thomas Paine, who reviled 
slavery, as well as Benjamin Franklin, who went on to head the Pennsylvania Abolition 
Society, confuted the essay’s claim. So, even more, did the fact that many if not most of 
the leading Loyalists in the lower South were slaveholders. If protecting slavery really 
was a primary cause of the Revolution, why did these enslavers support the Crown? Did 
nobody tell them about the fearsome, incipient British abolitionist threat? Slavery can 
account for a good deal in early American history, far more than previous generations of 
historians thought, but it cannot account for everything. 

It required no advanced knowledge of American history to understand the perversity 
of The 1619 Project’s lead essay’s treatment of the Revolution. If it were a high school 
history paper, that discussion alone would have been grounds for failure. It’s rare, after 
all, to read a student get every single stated fact perfectly wrong, in support of a propo-
sition for which there is no other evidence cited, on two of the most important topics in 
all of U.S. history, indeed, all of modern history, the causes of the American Revolution 
and the origins of antislavery. But this wasn’t a high school paper, it was the New York 
Times Magazine, and the author was, according to her contributor’s biography, a highly 

7 On this last point, see Roger Bruns (ed.), Am I Not a Man and a Brother: The Antislavery Crusade of 
Revolutionary America, 1688–1788, New York 1977, as well as Sean Wilentz, No Property in Man: 
Slavery and Antislavery at the Nation’s Founding, Cambridge, MA, 2018, pp. 25–57. Hannah-Jones’s 
essay does manage to quote in passing the white abolitionist and supporter of the Revolution Sa-
muel Bryan without saying anything about the antislavery aspects of the American Revolution. One 
would never imagine, for example, on the basis of her presentation, that between 1780 and 1784, 
five of the seven new states north of Delaware adopted the first important emancipation measures 
of their kind in the Atlantic world.
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acclaimed journalist. The essay may have been historically fallacious, but it was also 
inflammatory and attention-getting.

 There was nothing else in the keynote essay quite so egregious as its discussion of the 
American Revolution, but there was plenty that was either patently tendentious (e.g., 
that Abraham Lincoln was a racist who opposed Black equality) or simply false (e.g., 
that American Blacks fought for equality after the Civil Was for the most part entirely 
on their own). The ensuing individual essays were for the most part better, although the 
quality of historical research and reasoning varied considerably from contribution to 
contribution. 

By the time I had finished the entire thing, the shape and purport of the project as 
shaped by its editors were clear. (If every essay did not espouse the same framework, all 
could be assimilated to it.) Instead of trying to instruct the public about the significance 
of the year 1619, and hence of the foundational importance of slavery and racism to 
American history, the project promoted a narrow, highly ideological view of the Amer-
ican past, according to which white supremacy has been the nation’s core principle and 
chief mission ever since its founding. Everything, supposedly, that has happened since 
to make the United States a distinctive country is rooted in slavery and the subsequent 
debasement of Blacks. America has not really struggled over the meaning of its egali-
tarian founding principles: those principles were false from the start, hollow sentiments 
meant to cloak the nation’s reliance on and commitment to the subjugation of Black 
people – principles claimed and vindicated, to the extent they have been, by Black 
Americans struggling pretty much on their own. And now, thanks to The 1619 Project, 
that suppressed history would at last, for the first time, come to light, with the esteemed 
imprimatur of the New York Times. 

Although touted as startling revelation, the enterprise had an old-fashioned ring to 
it, reminiscent of long-discredited polemics from decades ago, including the writings of 
the Ebony magazine editor and Black studies historian, the late Lerone Bennett Jr., who 
compared Lincoln to Adolf Hitler. (Indeed, Hannah-Jones later credited Bennett as one 
of her chief inspirations.) Like those earlier broadsides, The 1619 Project appeared to be 
interested chiefly in molding history in order to push a particular political cause, which 
in this case has turned out to be demanding that the government pay financial repara-
tions to Blacks as compensation for slavery and racism.8

8 Bennett’s key works are Lerone Bennett Jr., Before the Mayflower: A History of the Negro in Ameri-
ca, 1619–1962, Chicago 1962, a collection of articles originally written for Ebony surveying its sub-
ject, praised at the time by the historian Benjamin Quarles as lively, deeply-informed, and moving if 
not especially original; and the more controversial Lerone Bennett Jr., Forced Into Glory: Abraham 
Lincoln’s White Dream, Chicago 2000. Quarles’s review appears in American Historical Review 68, 
No. 4 ( July), 1963, pp. 1078–79. See also Eric Foner, Was Abraham Lincoln a Racist?, Los Angeles 
Times Book Review, April 9, 2000; and James M. McPherson, Lincoln the Devil, New York Times 
Book Review, August 27, 2000. On Hannah-Jones and Bennett, see Sarah Ellison, How 1619 Took 
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Historians Respond 
Although surprised that the New York Times would lend its name and credibility to such 
a crude and falsified account of American history – a history with more than enough 
brutality, racism, and systematic oppression to require no falsification – I put the maga-
zine aside. Responsible historians, I assumed, would come along soon enough to praise 
the project’s stated goals while debunking its skewed and sometimes warped history, just 
as historians had done decades ago in response to the writings of Lerone Bennett and 
others – and seen their refutations prominently published in, among other places, the 
New York Times. As for the outright factual errors, I imagined that some bright young 
historian who could use the attention would write a letter to the editor of the Times 
Magazine, asking for corrections – corrections that, I thought, the Times, adhering to its 
longstanding professional standards, of course would make.

When no letter appeared and no other historians spoke up, I decided to address the 
matter myself in a public lecture I delivered in November, which would later appear on-
line in the New York Review of Books.9 Only after the lecture did I learn that four highly 
distinguished historians – three of them old friends and colleagues, the fourth a scholar 
I greatly respected – had already been giving interviews to an online forum called the 
World Socialist Web Site, a Trotskyist venue, taking The 1619 Project seriously to task 
for its false statements about the Revolution and much more.10 The four included Vic-
toria Bynum of Texas State University, a distinguished scholar of the Civil War South 
and white resistance to the Confederacy; James Oakes of the Graduate Center at the 
City University of New York, the premier scholar of, among other subjects, the politics 
of Emancipation; as well as Gordon S. Wood of Brown and James M. McPherson of 
Princeton, the greatest living authorities on, respectively, the American Revolution and 
the American Civil War. 

It struck me as a little odd that these well-known historians – none of them social-
ists as far as I knew, let alone Trotskyists – would appear in such a relatively obscure 
place. Surely, I thought, one of the leading academic journals would have given them 

Over 2020, Washington Post, October 13, 2020. On the connection to the demand for reparations, 
see Hannah-Jones’s follow-up article to her 1619 contribution, N. Hannah-Jones, „What Is Owed,“ 
New York Times Magazine, June 30, 2020. 

9 See Sean Wilentz, American Slavery and ‘the Relentless Unforeseen, New York Review of Books, 
November 19, 2019. The essay was drawn from the fourth annual Philip Roth Lecture delivered at 
the Newark Public Library, Newark, New Jersey, on November 4, 2019. 

10 The interviews have now been collected in David North – Thomas Mackaman (edd.), The New 
York Times’s 1619 Project and the Racialist Falsification of History, Oak Park, MI, 2021. The WSWS 
subsequently interviewed several other distinguished scholars who were equally critical of the 
project: Clayborn Carson of the Martin Luther King Jr. Papers/Stanford University; Richard Car-
wardine of the University of Oxford; Dolores Janiewski of Victoria University of Wellington, New 
Zealand; and Adolph Reed, Jr. of the University of Pennsylvania.
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a platform. As it happened, only the intellectually honorable Trotskyists, whatever one 
thought about their politics, had the nerve to undertake a systematic critique of The 
1619 Project. Still, I was encouraged to discover that I wasn’t alone in my criticisms. 
Likewise, I thought that, by appearing on a leftist website, my colleagues at least could 
not be conflated with the right-wing attack squad, headed by former House Speaker 
Newt Gingrich, which had been lambasting the project from the moment it appeared.11 
Unlike during the History Standards controversy in 1994, I thought, this dispute needn’t 
become sharply polarized between the Left and the Right. And if it did become divisive, 
perhaps liberal minded scholars (including some, like myself, with political credentials 
on the Left) could be seen as honestly critical of a supposedly „progressive“ historical 
undertaking. Perhaps we could speak out without running the risk of being derided as 
de facto or „objective“ accomplices of Gingrich and company. Perhaps we could play 
a role not unlike that of the liberal historians a quarter century earlier who opposed 
rejecting the History Standards proposals but suggested revisions, with some success. 
Looking back on it now, I couldn’t have been more naive.

Encouraged by my colleagues’ interventions yet disappointed when the Times ran no 
correction of the errors, I contacted the others with the idea of writing a joint letter to 
the editor of the Times Magazine. My colleagues had had their independent say on the 
WSWS, as I had in my published lecture. Now was the time to engage the Times Maga-
zine directly, to see what we could do to express our solidarity with its stated aims while 
also pointing out the serious lapses in execution. The objective would not be to contest 
The 1619 Project’s specific interpretations or general arguments, about which the five of 
us had different ideas. Substantive disagreements about history, we agreed, require ex-
tended articles, not letters to the editor, which serve a different purpose. We would stick 
to matters of fact, starting with the American Revolution, and ask for simple corrections 
of the errors the Times had committed to print. 

It was crucial, we thought, to get the facts straight, primarily for the sake of the public 
record but also to fend off right-wing hostility to the very idea of a major series on slavery 
and racism, and their vital connections to current grave inequalities. Better to clear the air, 
make the kinds of responsible corrections every newspaper makes, and then go on to de-
bate what the facts mean, insistent that there is more than one way to interpret any histor-
ical issue. Our own disagreements with some of the project’s substance and interpretations 
were profound, but with regard to our letter, they were completely beside the point. We 
instead wanted to insure, as best we could, that public understanding and discussion would 
proceed from reliable history. We tried to write a letter that would make this clear. By un-
dertaking the necessary corrections, responsibly, straightforwardly, and without rancor, the 

11 Nicholas Wu, Newt Gingrich Says Slavery Needs to Be Put ‘In Context,’ Calls 1619 Project a ‘Lie,’, 
USA Today, August 19, 2019.
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Times, we were certain, would enhance The 1619 Project’s credibility, not diminish it. After 
all, the Times was forthrightly devoted to objectivity and reason. 

We went back and forth working over a draft letter, trying to keep our remarks con-
cise, then sent the final letter to the Magazine’s editor-in-chief, Jake Silverstein. We also 
duly sent copies the newspaper’s publisher and some other top editors to reinforce the 
seriousness of our objections. The idea of communicating our concerns privately to the 
Times, in a cloaked manner – with the additional idea that corrections would suddenly 
appear out of nowhere, months after the 1619 articles appeared – never occurred to us. 
Writing letters to the editor is how these matters proceed in an open, reasonable society, 
although we had no guarantee that the letter would actually appear. Acknowledging and 
regretting errors is something newspapers do all of the time, with unfeigned sincerity, 
sustaining the bonds of trust among writers, editors, and readers. We never imagined 
that saving face would take precedence over getting the facts straight.

The Controversy
There were, to be sure, some early signs around the time we were drafting the letter that 
trouble was brewing. Hoping to expand the group beyond the five of us, we sent copies 
of an early draft letter confidentially to various colleagues – Black and white, men and 
women, scholars with special expertise in the fields that most concerned us – asking if they 
would be willing to sign as well, and to send any revisions they might have to suggest. (As 
all five of us are white, we were especially hopeful that one or more Black historians would 
sign on.) However, we received very few responses, and those that arrived gave one excuse 
or another for declining. It seemed clear that although many of our colleagues agreed 
with our criticism as they explained in private, they were wary of saying so publicly. That 
should have been a warning that we were treading into toxic territory, which became all 
the clearer when, just as we sent the letter to the Times, journalists began contacting me, 
asking questions about an earlier draft which they assumed was the same as the final draft. 
Plainly, one or more of the historians we’d contacted had decided to leak the contents of 
the draft to unfriendly members of the press, and quite possibly to the 1619 editors and 
staff. Perhaps they sent the draft directly to the 1619 editors, who then passed it on to 
writers outside the Times. Either way, we knew it spelled trouble.

Some people clearly were infuriated at our pointing out errors that needing fixing, 
interpreting any criticism at all as hostile act. Even if the errors, on subjects as vital as 
slavery and the American Revolution, seriously undermined the project’s credibility as 
well as its interpretation, pointing them out publicly seemed to be an act of betrayal that 
amounted to intolerable heresy. Yet we remained confident when we received a friendly 
email from one of the Times editors acknowledging receipt of our letter, which seemed 
to affirm our good faith. We then received word that the Magazine would indeed be 
publishing the letter in late December. I imagined that the Times would run the usual 
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brief editor’s note, own up to the mistakes, and revise the copy that appeared on the 
newspaper’s website.

The lengthy reply from the Magazine’s editor, Silverstein, published alongside our 
letter and more than three times longer, was deeply disappointing.12 Silverstein refused 
to make any corrections because, he countered, there was nothing to correct! He then 
spent the remainder of his lengthy reply unintentionally refuting that claim. 

Silverstein’s evasions showed that, in fact, he knew very well that Hannah-Jones’s 
essay demanded corrections, but that he had decided to opt for damage control rather 
than responsibility. Instead of providing evidence to back up Hannah-Jones’s erroneous 
arguments that our letter identified, he substituted new arguments of his own, as if they 
were the same as Hannah-Jones’s, and defended them. (On even cursory inspection, these 
substitute assertions, based in part on a debunked book by a pair of non-historians, proved 
just as erroneous as Hannah-Jones’s originals.) He ignored our objections about the pro-
ject’s false statements on British antislavery, the slave trade, and American Revolution, as if 
pretending that errors don’t exist is the same thing as proving they don’t exist. He brought 
up details that Hannah-Jones never discussed, about the landmark Somerset decision in 
Britain in 1772 and the promised liberation of Virginia slaves by a British officer in 1775, 
as if on a frantic mission to find something, anything, which might prove that a chief pur-
pose of the Revolution was proslavery. As I would explain in a later essay of my own, these 
portions of Silverstein’s reply misreported basic facts, turning them into their opposite, and 
cropped historical documents, thereby altering their meaning. Even then, however, flimsy 
as the corrupt documentation was, it did nothing to affirm the project’s account of slavery 
and the Revolution.13 Then Silverstein turned to prevarication. To our objection about The 
1619 Project’s absurd claim that Blacks had to fight for civil rights after the Civil War for 
the most part on their own, he said nothing, although he did remark that African-Amer-
icans have taken the lead in struggles to secure the rights of minority groups, a perfectly 
accurate and perfectly obvious observation that contradicted nothing in our letter.14 

How much Silverstein, who is no historian, actually believed in the truth of this 
arcane nonsense, or wanted to believe in it, or invented it himself, is unclear. How 
much his response was defensive, as if admitting error would have been a disgrace, is 
likewise unclear. Readers of the Times may never know how much internal politics at 
the newspaper – an institution that, the world would later learn, was convulsed with ill 
feeling on matters of politics and race, and wracked by cliques – contributed to what 
happened. Perhaps, given the lavish public relations campaign that the Times mounted 

12 The historians’ letter and Silverstein’s reply appear as J. Silverstein, We Respond to the Historians 
Who Critiqued The 1619 Project, New York Times Magazine, December 29, 2019. 

13 Ibidem. My article appeared as Sean Wilentz, A Matter of Facts, The Atlantic, January 22, 2021, 
intended in part as a response to Silverstein’s reply. 

14 J. Silverstein, „We Respond.“
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on the project’s behalf – including a slickly produced television ad broadcast during the 
Oscars broadcast (a heavy media buy!) and then posted all over social media – the paper 
was intent on keeping the 1619 brand untainted. Perhaps a desire to prevent prize juries 
from souring on the project, above all the Pulitzer Prize juries – presumably a prime 
target audience for the extravagant marketing blitz – played a role as well15. Whatever 
the reason or reasons, though, Silverstein’s adamant insistence that Hannah-Jones’s essay 
was perfectly correct and proper in every respect– an argument that his own flawed 
response badly damaged – soon enough collapsed. 

In March, a few weeks after our letter and Silverstein’s reply appeared, the U.S. 
historian Leslie M. Harris, at Northwestern University, who happens to be an African 
American woman, revealed that she had been contacted by the Times’ fact checkers in 
connection with The 1619 Project and that she had explained to them, vigorously, that 
the material on the Revolution was flat out wrong, but that her objections were ignored. 
In our letter to the editor, we historians had objected to the closed process whereby the 
project’s materials were vetted and we had asked for more transparency. In his published 
reply, without going into details, Silverstein assured the Times’s readers that „during the 
fact-checking process, our researchers carefully reviewed all the articles in the issue with 
subject-area experts.“ He did not disclose that, as part of that careful review, the 1619 
editors simply ignored at least one subject-area expert’s fervent objections on a major 
subject. When asked to explain, Silverstein revealed nothing.16

Shortly thereafter, goaded by the behind-the-scenes complaints of another leading 
African American scholar, Danielle Allen of Harvard, who warned she would take them 
public, the Times Magazine ran what it called a „clarification,“ inserting two words into 
its online version of the project’s lead essay, now stating that only „some“ Americans 
fought the Revolution primarily to protect slavery. The revision actually confused more 
than it clarified – „some“ could mean that as few as two people out of millions feared 
slavery’s demise, for which no evidence actually exists anyway – while it left intact the 
original false statements about British antislavery and the Atlantic slave trade. Then, 

15 Several episodes roiled the Times newsroom in 2020 and 2021, including internal dissension 
over a column critical of The 1619 Project written by one of the paper’s regular columnists, Bret 
Stephens. The most consequential incident involved the forced resignation of a veteran science 
reporter, Donald McNeil over allegations that he had made racially insensitive remarks to a group 
of high-school students on a Times-sponsored trip to Peru in 2019. For coverage, see, for example, 
Brian Stelter – Oliver Darcey, 1619 Project Faces Renewed Criticism – This Time From Within the 
New York Times, CNN Business, October 12, 2020; and Joe Pompeo, ’It’s Chaos’: Behind the Scenes of 
Donald McNeil ’s New York Times Exit, Vanity Fair, February 10, 2021. On the marketing and public 
relations efforts on behalf of the 1619 Project, see the Times’s coverage of its own Oscars ad at htt-
ps://www.nytco.com. That the media blitz was accompanied by the slogan „The Truth Can Change 
How We See the World,“ made it all the hollower. 

16 Leslie M. Harris, I Helped Fact-Check the 1619 Project. The Times Ignored Me, Politico, March 6, 
2020; J. Silverstein, „We Respond.“
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over the following summer, Hannah-Jones herself confessed that she was „tortured“ by 
the fact that she hadn’t sufficiently consulted historians of the Revolutionary or Civil 
War eras.17 Around the same time, critics discovered that, as the objections to 1619 had 
mounted, the Times silently revised substantive claims in that portion of its website 
devoted to the project without public acknowledgement that it had done so, in violation 
of its normal professional practice.18 Meanwhile, in public and in private, Hannah-Jones 
resorted to personal attacks on her critics, including a broad-brush dismissal of factual 
objections as the work of biased „white historians.“19

1619 and the Politics of 2020 and Beyond
Once the Covid pandemic truly hit, and the events of the late spring and summer 
of 2020 unfolded, the debate over The 1619 Project became entangled in larger con-
troversies: over the unprecedented, thundering, passionate Black Lives Matter demon-
strations to end violent and discriminatory policing, especially following the murder 
of George Floyd; over the violence and looting that were separate from the BLM 
demonstrations but took advantage of their cover, and which led to billions of dollars 
of property destruction, much of it in black communities, and which Hannah-Jones 
celebrated as „the 1619 riots“; over so-called „woke“ politics and reprisals against those 
holding heretical non- or anti-“woke“ opinions; and, above all, over the fervor on the 
right, whipped up by President Trump and his accomplices, that culminated in the dead-
ly attack on the Capitol in the insurrection of January 6, 2021, intended to prevent the 
certification of the presidential election.20 

 Some of our worst fears of what might result from the Times’s refusal to correct 
The 1619 Project’s errors came to pass. As was later reported in the Washington Post, 
early in January 2020, I had met over lunch with Jake Silverstein in Manhattan at 
Silverstein’s invitation. Despite our clash in print, I hoped to clarify my concerns about 
the project and find some common ground. I warned him directly that, unless the Times 
corrected the errors in 1619 and then tempered its inflammatory message, the Repub-
lican right would seize upon it and turn it into a divisive political issue in the looming 
national election campaign. Newt Gingrich, I informed him, had already been making 
noises about Trump and the Republicans doing precisely that. Silverstein, sticking 
straight-faced to his claim that no corrections were called for, scoffed at the very idea.21 

17 S. Ellison, How 1619 Took Over 2020.
18 Ibidem; Philip W. Magness, Down the 1619 Project’s Memory Hole, Quilette, September 10, 2020.
19 Jake Silverstein tried to defend one episode of Hannah-Jones’ attacks on „white historians“ in his 

reply to Our letter: J. Silverstein, „We Respond.“ See also S. Ellison, How 1619 Took Over 2020.
20 On Hannah-Jones and the „1619 Riots,“ see ibidem.
21 Ibidem.
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But Gingrich wasn’t kidding. (Anyone who knows the recent history of American pol-
itics knows that Gingrich threatens but doesn’t kid.) As the campaign began heating up in 
September, the demagogue Trump pounced on the project’s mistakes and turned 1619 into 
an emblem of violent leftist excess, even going to the trouble of establishing a presidential 
1776 Commission to promote a dogmatic right-wing view of American history. How 
much Trump’s condemnations of The 1619 Project and his conflation of it with socialism, 
calls to defund the police, violence, and looting – looting hailed by some on the Left as 
righteous rebellion – contributed to the Democrats’ overall lackluster performance in 2020 
is unknowable. But Rep. James Clyburn of South Carolina, a veteran of the 1960’s civil 
rights movement and today the highest-ranking Black member in the House of Repre-
sentatives, made clear that the violence and militant posturing severely hurt Democratic 
candidates; slogans like „defund the police,“ he remarked, had the potential to do to today’s 
movement for racial justice „what Burn, Baby, Burn did to us back in the 1960s.“ Reputable 
polls supported Clyburn’s contention about the public’s hostility to radical sloganeering.22

The polarization of Left and Right was fierce, leaving the liberal critics of The 1619 
Project stranded. The internal pressure to take sides became enormous, to the point where 
the editor of the nation’s premier academic history journal, the American Historical Review, 
Alex Lichtenstein, decided to attack us, in his official capacity, as a „motley crew“ of egoistic 
grousers – alternatively, „Wilentz and the gang of four“ – standing in the way of racial jus-
tice let alone intellectual progress.23 The style of such attacks on liberal dissenters to toe the 
ideological line would be depressingly familiar to anyone versed in the politics in Central or 
Eastern Europe since 1945, although the outcomes, obviously, were infinitely less grave. 

A full account of these depressing events will have to await a more leisurely occasion, 
should one arise. Yet even as circumstances have grown more complicated, the character of 
the intellectual and academic troubles connected with The 1619 Project has become clear-
er. A few tendencies stand out. First, the prolonged era of regressive conservative politics 
that culminated in the authoritarian and racially-charged presidency of Donald Trump has 
badly flattened historical perspectives in the United States, inside as well as outside the 
academy. Historians as well as their readers and students are increasingly open to simpli-
fied, pessimistic, and even cynical caricatures of our past, especially concerning the history 
of race relations. Under Trump, the complicated history of struggle over slavery and 
racial oppression – a history where progress has always required bi-racial cooperation and 

22 Holly Otterbein, A Conversation That Needs to Happen: Democrats Agonize Over ‘Defund the Police’ 
Fallout, Politico, March 23, 2021. Relevant polls includes Trip Brennan, What We Know – and 
Don’t Know – About “Defund the Police” and the 2020 Election, Blue Tent, December 16, 2020; Steve 
Crabtree, Most Americans Say Policing Needs ‘Major Changes,’ Gallup Poll, July 22, 2020. 

23 Alex Lichtenstein, From the Editor’s Desk: 1619 and All That, American Historical Review 125, 
No. 1 (February) 2020, pp. xv-xxi. A response by myself and my four colleagues, along with Lich-
tenstein’s retort appear as „Communications,“ American Historical Review 125, No. 2 (April) 2020, 
pp. 768–774. 
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concerted government action against common foes – has faded before dogmatic versions 
of unceasing, virtually seamless white supremacy. Trump himself – and Fox News – bear 
heavy responsibility for the use of historical distortion for polarizing and even subversive 
ends. But so do ideologues with seemingly opposing political agendas of their own who 
feed off the pessimism that Trump reinforces, and who, having seized the mantle of right-
eous anti-racism, have attempted to turn reductive history into seductive history.

The response of the American historical profession to these events has often been 
dismaying. There are a few historians, even prominent ones, who not only endorse the 
kind of racial reductionism and essentialism promoted by The 1619 Project, but pursue it 
to strange lengths. These include a group of scholars (attracting some pundits, film-
makers, and activists) who argue that the Thirteenth Amendment to the Constitution 
in 1865 did not actually abolish slavery, as it purported to do, but actually installed slav-
ery in the new and insidious form of mass incarceration – a view that one dissenting his-
torian has criticized as „the scandal of Thirteentherism.“24 Other historians are willing to 
overlook The 1619 Project’s errors in the name of the greater good it supposedly brings 
to historical study and teaching, as if those errors were minor and as if the objections no 
more than pedantic nit-picking delivered in bad faith. Again, the fellow traveling behind 
falsehood would be familiar to central and eastern Europeans.

But it is also an open secret that many historians are simply intimidated about saying 
anything too loudly, too publicly, lest criticizing in any way The 1619 Projects or its 
offshoots invites being labelled and „mobbed“ as a racist on Twitter, thereby endangering 
their careers. Race relations, at least as perceived by the intelligentsia and the press, have 
become so embittered, and the promoters of supposedly anti-racist racialism have been 
so successful, that skeptics risk, or believe they risk, excommunication or being „can-
celled“ if they break with the new orthodoxy. The intimidation is especially powerful, 
for understandable reasons, among younger professors and graduate students braving 
a miserable job market. But in my own experience, even historians with secure positions 
and enviable reputations take refuge by stating, for example, that the jury is still out on 
whether American colonials’ fear of British antislavery led to the American Revolution, 
while they admit there are scant records to substantiate the claim or no records at all. 
Others, including prominent historians, acknowledge privately that the project is riddled 
with errors and omissions but refuse to say so publicly.

The polarizing atmosphere naturally forces critics to clarify constantly where they 
stand in the culture wars. For my own part, that has meant writing articles strong-
ly criticizing right-wing counters to The 1619 Project such as Trump’s intellectually 
corrupt 1776 Commission.25 (It was nothing new for me to deride publicly Trump and 

24 Daryl Michael Scott, The Scandal of Thirteentherism, Liberties, No. 2, 2021, pp. 273–93.
25 See, for example, Sean Wilentz, What Trump Doesn’t Understand About U.S. History, Washington 

Post, September 23, 2020; Idem, What Tom Cotton Gets So Wrong About Slavery and the Constitution, 
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his flagrant abuse of history, but in the midst of the controversy over The 1619 Project, 
those criticisms now also signify that having qualms over the project did not imply 
endorsement of Trump’s declamatory pseudo-history.)26 When, in the spring of 2021, 
trustees at the University of North Carolina interceded to deny Hannah-Jones a tenured 
professorship at the university’s journalism school, I felt it especially important to join 
with a more conservative colleague in criticizing the trustees’ undue interference with 
faculty authority and indifference to academic freedom, as much as Hannah-Jones’s ap-
pointment was open to serious question.27 (As it happened, the UNC trustees responsi-
bly reversed their decision, only to learn that Hannah-Jones, while demanding that they 
do so, had in secret struck a better deal with a highly distinguished, historically-Black 
institution, Howard University, funded with $20 million of support provided by, among 
other elite white institutions, the Ford Foundation.) 

According to the sectarian logic of polarization, there must only be two sides. With 
so many tone-setting organizations promoting and attempting to enforce one version 
or another of ever-more sectarian language and racialist essentialism, in the worlds of 
major foundations and corporations as well within journalism and the academy, it’s 
sometimes proven difficult to get heard above the din of finger-pointing accusations, 
party-line talking points, and ideological litmus tests.

The threat to a free and honest intellectual discourse, not to mention politics, is clear 
enough. When historians (or any other scholars) confuse the pursuit of truth with the 
pursuit of justice, we surrender our own credibility. Or as one of my colleagues, Gordon 
Wood, put it, „we all want justice, but not at the expense of truth.“28 Put still another 
way, subordinating truth to the demands of justice cannot be just, and may be a big step 
toward creating injustice, even tyranny. You in the Czech Republic have had to learn 
that lesson the hard way, repeatedly, over many difficult decades. „Living in truth,“ as 
Václav Havel described it, must be the basis for more than politics, including the study 
of history. It appears to be a lesson that many American historians, in far less onerous 
but still fragile and worrisome situations, must now learn for themselves. 

New York Review of Books, August 9, 2020.
26 See, for a few examples from the 2016 campaign and then early in Trump’s presidency, Sean Wi-

lentz, We Are Witnessing the Degradation of Democracy, Newsweek, October 25, 2016; Idem, What 
We Saw When Trump Took Office: More John C. Calhoun Than Old Hickory, New York Times, January 
20, 2017; Idem, No, There is No Precedent, Democracy Journal, no. 46, Fall, 2017; Idem, The Damage 
Trump Has Done, Rolling Stone, November 30, 2017.

27 Keith E. Whittington – Sean Wilentz, We Are Critics of Nikole Hannah-Jones. Her Tenure Denial 
is a Travesty, Chronicle of Higher Education, May 24, 2021.

28 Gordon S. Wood, Historian Gordon Wood Responds to the New York Times’s Defense of the 1619 Pro-
ject, World Socialist Web Site, December 24, 2019, at https://www.wsws.org.
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Sean Wilentz
The 1619 Project and Living in Truth
Abstract
The controversy over the New York Times’s 1619 Project is the latest in a set of recurring 
struggles over how American history ought to be taught and understood. The author tells 
the story of how he came to be involved in the controversy, and how he and a small group 
of liberal colleagues, objecting to grave factual errors in the project, found themselves in-
creasingly stranded as the debate sharply polarized. Instead of doing their professional duty 
in keeping the facts straight, the Times editors opted for face-saving evasions, only to see 
their claims of accuracy and respect for facts collapse. The controversy signals a flattening 
of historical perspective made worse under the presidency of Donald Trump, promoting 
cynical, highly ideological claims to the effect that sustaining white supremacy has, since the 
founding of the U.S., been the nation’s core principle and chief mission. Amid the threat to 
free and honest intellectual discourse which the controversy signifies, American historians 
must learn the lesson of „living in truth,“ in their historical work as well as in politics.

KEY WORDS: 
1619 Project, New York Times Magazine, Nikole Hannah-Jones, Jake Silverstein, slavery, racism, 
American Revolution, antislavery, American history, historical studies, Sean Wilentz, Gordon S. Wood, 
Donald J. Trump, Lerone Bennett Jr., Leslie M. Harris, Alex Lichtenstein, American Historical Review. 
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America’s Racist Founding?  
An East-European View 
IVO CERMAN

By now everybody must have heard about The 1619 Project of the New York Times 
Magazine and the recent push to reinterpret the American Revolution as a racist 
enterprise which aimed at preserving slavery.1 There is a difference between saying that 
the United States failed to abolish slavery at a federal level, and saying that it declared 
independence precisely to preserve slavery. It is one thing to claim that white racists who 
tortured a Black American war veteran in 1946 were betraying Jefferson’s ideals, and it is 
quite another thing to say they were acting on the basis of „the same racist ideology that 
Jefferson and the framers used as the nation’s founding.“2 

The 1619 Project was a 100-page supplement to The New York Times magazine 
published in August 2019 to recall the 400 years since the arrival of the first Black slaves 
in the present-day USA. It includes an introductory essay by Nikole Hannah-Jones and 
ten short essays on various topics relating to slavery by multiple authors. In June 2020 it 
was followed by another supplement edited by Nikole Hannah-Jones that uses the his-
torical narrative to justify reparations for Black Americans.3 Since then it has grown into 
an initiative that aims to reframe the entire history of the USA and make this reframed 
history the basis of school education. The narrative is also being imposed on historians. 

According to the New York Times Magazine, the preservation of slavery has been 
the main mission of the United States throughout its entire history. Hence the shift 
from 1776 to 1619, the year in which allegedly the first Black slaves arrived in the 
present-day USA. In the flowery language of the editor Jake Silverstein, this was the 
moment when the „seeds“ were planted, and the racist flower took its „roots“.4 This met-
aphorical language manipulates the reader into believing that everything in American 
history has been determined by its „seeds“, and there is no other remedy than uprooting 
the whole plant that has been growing since 1619. In the words of Jake Silverstein, the 
aim of The 1619 Project is „to reframe American history by considering what it would 
mean to regard 1619 as our nation’s birth year.“5 

1 Nikole Hannah-Jones (ed.), The 1619 Project. The New York Times Magazine (hereafter NYTM), 
August 18, 2019 (= single issue magazine). 

2 Ibidem, pp. 14–40, here p. 24.
3 Nikole Hannah-Jones (ed.), What Is Owed. The New York Times Magazine, June 28, 2020 (single 

issue magazine).
4 Jake Silverstein, 1619, NYTM August 18, 2019, pp. 4–5. 
5 Ibidem, p. 4–5.
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Surprisingly, the project met with almost universal applause from US historians. The 
strongest repudiation came from the World Socialist Website, whereas only two groups 
of academic historians provided a critical response to the journalistic conception of 
American history. The first of them was a group of five experts on US history of the 18th 
and 19th centuries, led by Sean Wilentz of Princeton. They wrote a letter to the executive 
editor of the NYTM, Jake Silverstein, addressing the inadequacies of the project and 
urging him to correct them before the project was applied within the school curriculum.6 
The other group were historians of the Civil War led by Allen C. Guelzo of Princeton 
who also wrote a letter to the same executive editor.7 This one was not published in the 
NYTM. On the other hand, Alex Liechtenstein, the editor of The American Historical 
Review, welcomed the 1619 Project in an editorial article in 2020 and castigated the 
critics.8 After Sean Wilentz submitted a response to this laudatory speech, Liechtenstein 
replied again with a harsher castigation.9 Neither Silverstein nor Nikole Hannah-Jones 
admitted any mistakes, and the NYT refused to make any corrections. Later, the con-
servative journal The Federalist noticed that the electronic version of Hannah Jones’s pi-
lot essay had been silently corrected.10 The bold intention to „reframe American history“ 
had been retained. 

In this year, the debate on the „reframing“ has been renewed because in January 2021 
the 1776 Commission established by President Trump issued a report that outlined 
a conception of American modern history that sought to reverse the trend.11 It has been 
universally rejected by academic historians. Its main architect, Matthew Spalding of 
Hillsdale College, basically repeated the arguments of his book We Still Hold These Truths 

6 Letter from Historians, NYTM December 20, 2019. 
7 Letter from Civil War Historians, December 2019. (online: https://historynewsnetwork.org/artic-

le/174140, accessed on May 31, 2021). 
8 Alex Lichtenstein, From the Editor’s Desk: 1619 and All That, American Historical Review 125, 

No. 1 (February) 2020, pp. XV-XXI.
9 Sean Wilentz, Letter to the Editor, American Historical Review 125, No. 2 (April), 2020, pp. 

768–774; David North – Tom Mackaman, A Reply to the American Historical Review’s Defense of 
the 1619 Project (online: https://www.wsws.org/en/articles/2020/01/31/ahrr-j31.html , accessed on 
May 31, 2021). Alex Liechtenstein’s reply and all the letters to the editor have been published as, 
„Communications,“ American Historical Review 125, No. 2 (April), 2020, pp. 768–774.

10 Jordan Davidson, The New York Times Deceptively Corrects False Claim at the Center of the 1619 
Project, The Federalist September 21, 2020. In the original version Nikole Hannah-Jones argued 
that 1619 ‚was‘ our founding as a matter of fact, not as a metaphor. She repeated the same claim 
in a now-deleted tweet. The undisclosed correction has been discovered by the historian Philipp 
W. Magness. Further corrections of facts have been discovered by other journals.

11 Larry P. Arn – Matthew Spalding – Carole Swain et alii, The 1776 Report, Washington DC 2021. 
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of 2009.12 The 1776 Report argues that civic education should be based on the princi-
ples of equal rights and combat ideologies promoting group rights. These un-American 
ideologies were identified as slavery, progressivism, the global movements of Fascism 
and Communism, and finally the critical race theory. It should, however, be noted that 
slavery and progressivism were certainly American. What may come as a surprise is 
the fact that even Black civil rights activists had been opposed to the 1619 Project. In 
February 2020 a group led by Robert L. Woodson, a veteran of the civil rights cam-
paigns, established the 1776Unite initiative, which sought to counter the 1619 Project 
with an alternative online curriculum that would emphasize the positive contributions of 
African-Americans to American history.13 Their conception is based mainly on person-
al stories. Since then, both woke journalists and conservative intellectuals continue in 
deadly attacks on modern US history, reaching a tragic consensus in their repudiation of 
the progressive era. 

For all historians in the post-Communist countries, The 1619 Project brings back 
painful memories of anti-American propaganda. Should we resign ourselves to the idea 
that the propaganda image of American history was correct? Is the view of US history 
presented by the NYT a corrected version that we could accept? Since we need to orien-
tate ourselves in this „reframing process“, we have devoted the section on historiography 
in this issue of Opera historica to this debate. My own contribution will be divided into 
three parts. Firstly, I will try to explain how anti-American propaganda shaped the East 
European image of the history of Black Americans. In the second section, I will discuss 
the propositions of the 1619 Project and explore whether their version improved in any 
way the conception inherited from the old propaganda. Lastly, I will try to prove that 
that the civil rights of the Black Americans were not born out of fighting. They were 
constructed by intellectual work. 

The East European View of Black American History 
Since I am aware that this topic might be perceived as controversial, I would like to 
explain first that the historiographical context in Eastern Europe is entirely different 
from that of US historiography. Whereas journalists in the United States may believe 
that they are bringing forward something new and entirely different from the scholarly 
narrative, here in Eastern Europe they are actually just reaffirming the narrative that 
had been created by Communist propaganda. This is happening in a scholarly vacuum 
because home-grown academic historiography of the early republic does not exist in 

12 Matthew Spalding, We Still Hold these Truths. Rediscovering Our Principles, Reclaiming Our Future, 
Wilmington, DE, 2009.

13 All information is available at https://1776unites.com. In 2021 they published a volume of essays 
that underpins this curriculum. See Robert L. Woodson (ed.), Red, White and Black. Rescuing Ame-
rican History from Revisionists and Race Hustlers, New York 2021. 
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Eastern Europe. An exception might be post-Soviet Russia, where American studies 
seem to be flourishing.14

The issue of Black Americans was weaponized by Communist regimes in their 
propaganda war against the United States, and all the works written on this subject were 
linked to these propaganda efforts. It started with a massive propaganda campaign in 
1951 which sought to portray the United States as a perpetrator of genocide against 
Black Americans, and therefore the successor to the Nazi Germany. The stimulus to this 
media campaign was the establishment of the United Nations in 1945 and the adop-
tion of the Genocide Convention and the Universal Declaration of Human Rights in 
December 1948.15 The campaigns charging the United States of genocide had actually 
started already in 1946 because they were triggered by Lemkin´s campaign for the Gen-
ocide Convention, which acquired much publicity. The greatest of these campaigns came 
in 1951, after the Genocide Convention came into force. The Soviet Union was support-
ing this enterprise because it perceived it as a good opportunity to discredit its Western 
ideological opponent. The other aim of this campaign was to demoralize the citizens of 
the recently conquered East European countries. 

The leading personality in the campaign was William C. Patterson, the secretary of 
the Communist-led Civil Rights Congress. In December 1951 William Patterson and 
Paul Robeson traveled to Paris to present the UN and the French government with 
a petition charging the United States with genocide against Black Americans.16 

There followed a carefully prepared tour of East European countries.17 At the end 
of 1951 or early in 1952, Patterson flew from Paris to Budapest where he gave several 
speeches on American racism and then travelled to Czechoslovakia where he spoke in 
the official Association of Czechoslovak Authors.18 Patterson arrived in Prague in the 

14 Ivan Kurilla – Victoria Zhuravleva, Проблемы развития американистики в постсоветской 
России, Американский Ежеводник 2005, pp. 80–93; idem – eadem, Teaching U.S. History in 
Russia: Issues, Challenges and Prospects, The Journal of American History 96, 2010. For more on 
American Studies in Russia see http://ra-studies.com. 

15 Charles H. Martin, Internationalizing the American Dilemma. The Civil Rights Congress and the 
1951 Genocide Petition to the United Nations, Journal of American Ethnic History 16, 1997, 4, 
pp. 35–61.

16 Ibidem, p. 48. 
17 Ibidem, pp. 50–51. The flight from Paris to Budapest could not be a sudden improvisation by a de-

spairing Patterson as Charles H. Martin implies in his article, since he had sent a package with the 
text to Budapest in advance and the Czech translations of his book were already prepared. 

18 Ibidem, p. 50. Even his contacts had to be prepared in advance and could not be a free personal 
initiative as Martin implies in his article. The Svaz československých spisovatelů (Association of 
Czechoslovak Authors) was an official organization of pro-regime Communist writers, run by the 
state. It was impossible for a Western foreigner simply to land in Prague and spontaneously visit its 
headquarters to deliver a public speech. 
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time after the Milada Horáková trial and before the bloody Slánský trial. There was mass 
incarceration going on, with thousands of „bourgeois“ citizens placed in a network of 
forced labor camps (TNP), and the forced collectivization of agriculture had just reached 
the stage of regional show trials.19 It was in this context that Patterson arrived in Prague 
and announced in a dramatic tone that African American citizens were being oppressed 
in the United States. After delivering this shocking news the oppressed Black Commu-
nist returned to Paris, where he gave a number of interviews to the Western media. 

The book-length petition We Charge Genocide20 was translated into East European 
languages and diffused throughout the Soviet bloc shortly afterwards.21 The book com-
pares the United States to Hitler’s Germany several times and argues that the genocidal 
regime had been going on for 300 years.22 If you do your math, you will see that this 
petition already claims that the United States had been a racist enterprise since the 17th 
century. There followed a cultural campaign in Eastern Europe which included pub-
lishing stories for children23, abridged editions of Uncle Tom’s Cabin for children24, and 
history books by the chairman of the USCP, William Z. Foster and Herbert Aptheker.25 
Both advocated an alliance between Black and white workers against the rich. It should 
be noticed that Russian readers were given also a translation of The Main Currents in 

19 From 1939 to 1954 Czechoslovak citizens were subjected to Nazi and Communist systems of 
forced labor which were compared to slave labor. The Jewish citizens and other groups were victims 
of a real genocide. The forced labor system is less well known than the Holocaust. See František 
Mainuš, Totální nasazení, Brno 1970; Mečislav Borák – Dušan Janák, Tábory nucené práce v ČSR 
1948–1954, Opava 1996; Zdeňka Kokošková – Jaroslav Pažout – Monika Sedláková (edd.), 
Pracovali pro Říši, Dolní Břežany 2011; Alfons Adam, Otroci Třetí říše. Poboční koncentrační tábory 
na území České republiky, Praha 2015. For a map of forced labor camps (TNP) see Ivo Cerman et 
alii, Střední Čechy 1918–2018. Průvodce historií, Praha 2018, p. 189.

20 We Charge Genocide, New York 1951. 
21 So far, I have been able to locate the Czech, Hungarian, Russian and German versions. See Obvi-

ňujeme americkou vládu ze zločinu genocidia, Praha 1952; Fajírtás! : az amerikai néger nép vádol : az 
állampolgári jogok védelmére alakult szövetség (Egyesült Államok) beadványa az ENSZ 6. közgyűléséhez, 
Budapest 1952; Мы обвиняем в геноциде, Moscow 1952; Rassenmord! Wir klagen an!: Petition 
an die Vereinten Nationen zum Schutze der Negerbevölkerung in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
Berlin/DDR 1953. 

22 Obviňujeme, p. 26.
23 Pavel Kohout, O černém a bílém, Praha 1951.
24 Harriet Beecher-Stowe, Хижина дяди тома, Moscow 1955; eadem, Chaloupka strýčka Toma, 

Praha 1957. This Czech children’s edition was supplemented with an open letter to young readers by 
Emanuel Tilsch which explained that Black Americans were still enslaved. 

25 William Z. Foster, Nástin politických dějin amerického kontinentu, Praha 1953; idem, Zarys poli-
tycznej historii Ameryki, Warszawa 1957; idem, Abriss der politischen Geschichte beider Amerika, Berlin/
DDR 1957. East European authors would also refer to William Z. Foster, The Negro in American 
History, New York 1954.
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American Thought by the progressive historian Vernon L. Parrington.26 Considering that 
even Foster drew on Aptheker in passages on Black Americans, we can conclude that 
Aptheker was the main party authority on Black American history. 

Aptheker’s main contribution was his 1943 dissertation on slave revolts, in which he 
argued that revolts and conspiracies were not exceptional events, as hitherto assumed, 
but regular occurrences.27 He followed various alleged revolts from colonial times until 
the participation of Black soldiers in the Civil War, which he interpreted as the culmi-
nation of the freedom struggle. In so doing, he convinced the readers that the Black 
Americans liberated themselves, and did so by continuous fighting and resistance. Since 
liberation in his understanding did not consist in being a citizen in a bourgeois state, the 
narrative did not go very far after the abolition of slavery. Even though he was con-
cerned with the denial of the alleged civil rights in the early republic, he was not actually 
interested in the way that real civil rights were construed after 1865.

However, Aptheker was mostly cited, whereas his own works on Black American 
history were rarely translated. The Soviet regime preferred his books on contemporary 
America which were published mainly in Russian. The first work on Black American 
history translated in the Eastern bloc during the Cold War was Fight for Freedom, which 
was an extended version of his book To Be Free.28 It also included an extended introduc-
tion on the nature of American slavery. So far, only a Czech version is known; possi-
bly it was not published in other Eastern countries. In the Soviet Union, his volumes 
on the history of the colonial period and the American Revolution were translated.29 
In the 1970s, there followed a translation of Afro-American History: the Modern Era and 
a multivolume history of Black Americans.30

The position of this official literature was that Black and white working classes in the 
United States must collaborate to destroy the rich. In this sense, race was not the most 
crucial value; it was argued that class identity was more important.

The propaganda campaign was renewed after 1968 when the Soviet regime created 
the media star Angela Davis. After her release from custody, she was invited to make 

26 Vernon Louis Parrington, Основные течения американской мысли: Амер. литература со 
времени ее возникновения до 1920 г., I-III, Moscow 1962–1963. (A translation of idem, Main 
Currents in American Thought. An Interpretation of American Literature from the Beginnings till 1920, 
I-III, New York 1927.)

27 Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts, New York 1943. The book was reedited in 1969 
and 1974. 

28 Idem, Boj za svobodu. Kapitoly z dějin černošského lidu, Praha 1952.
29 Idem, История американского народа. Колониальная эра, Мoscow 1961; idem, История 

американского народа. Американская революция, Moscow 1962.
30 Idem, История Афро-американцев в современную эпоху, Moscow 1976; idem, Черные 

американцы в истории США, Moscow 1986.
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a tour of the Eastern bloc in 1972. It started in Moscow, where Angela Davis received 
a high Soviet award, and then continued in the East European satellite states. Angela 
Davis declared her support for the Soviet regime everywhere, but she did not employ 
historical parallels. It was, however, ironic that she supported the Soviet occupation 
regime in Czechoslovakia and then lectured back home against the „Prison-Industri-
al-Complex“ in the United States. Her campaign started a new period of anti-American 
propaganda in which the Soviet regime sought to exploit the arts and the media. In 
parallel with Angela Davis’s tour, the Communist countries published translations of 
William Styron’s novel The Confessions of Nat Turner, which gave a fictionalized account 
of the bloody slave revolt that erupted in Virginia in 1831.31

After President Jimmy Carter started his famous human rights offensive in 1978, the 
Soviet propaganda responded with an effort to exploit the issue of Black Americans. 
In this period of the propaganda cold war, the main Eastern expert on Black American 
history was Robert Fyodorovich Ivanov from the Institute of Universal History of the 
Academy of Sciences of the USSR.32 However, the influence of Foster and Aptheker did 
not disappear, because chapters on early history in Ivanov’s books once again drew on 
these two Communist experts. He was also responsible for the Russian translations of 
Aptheker’s history works in the 1970s and 1980s. 

His own book America’s Stepchildren of 1978 again draws on the thesis that white and 
Black workers must unite in the struggle against capitalism.33 Ivanov considered slavery 
as a form of primary accumulation of capital which made the subsequent economic 
expansion of the United States possible. In his view, the economic importance of Black 
slaves was much greater than their numbers. Slavery was also a form of estrangement 
of the producer from the means of production. Ivanov also believed that the church(es) 
and Christianity were helpful in making Black slaves more docile. He stressed, however, 
that the slaves were not docile at all. The Marxist-Leninist ideology required that they 
had to be shown fighting because „only the oppressed class is most target-oriented in 
the fight for her own liberation.“34 In Ivanov’s ideological interpretation, the Black and 
white adversaries of slavery had to join forces. His approach to this question is strongly 
reminiscent of East European historiography of the „second serfdom“, which also had 
to underline rebellions as class struggles by the serfs, but showed little interest in liberty 
suits and the legal protection of serfs. 

31 William Styron, Doznání Nata Turnera, Praha 1972; Wyznania Nata Turnera, Warszawa 1973. It 
seems that there was no Russian edition of the novel at that time. 

32 In his early years, he focused on the Civil War. His works on Black Americans include Robert Fyo-
dorovich Ivanov, Американская история и негритянский вопрос, Moscow 1976; idem, Черные 
пасынки Америки, Moscow 1978.

33 Robert Fyodorovich Ivanov, Nevlastní děti Ameriky, Praha 1981 (translation of Черные пасынки).
34 Ibidem, p. 26. 
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In his interpretation of the American Revolution, Ivanov did not yet stress the Black 
Americans’ loyalty for the British. Under the influence of 19th century American histo-
riography, he underlined the participation of Black heroes in the struggle for independ-
ence, such as Crispus Attucks. The aim was to show the Americans as ungrateful for the 
Black Americans’ sacrifice. He also argued that British loyalists were also slaveholders 
and their support for the slaves was a scam. Jefferson’s declaration of independence was 
a lie, and the revolution just hypocrisy. The thesis of the global unity of oppressed people 
prompted him to recall that Russian critics of serfdom, such as Novikov, Radishchev and 
Lomonosov were also critical of American slavery.35

The period after Jimmy Carter’s offensive also brought the propagandist weaponiza-
tion of another fictionalized narrative of Black American history. This time it was the 
novel Roots by Alex Haley. The TV series based on the novel was aired in some East-Eu-
ropean countries, and the book was translated into Polish and Czech between 1981 and 
1982.36 The success of the TV series inspired Polish sociologist and legal scientist Wik-
tor Osiatyński to write a history of Black Americans. He also entitled it Roots, but it was 
not an original work. The chapters on early history were copied from the popular book 
by the journalist Robert A. Liston,37 chapters on ideology and racism from Thomas 
F. Grosset,38 and Marxist interpretations from Melanie Smyth’s anthology.39 All in all, 
the influence of Aptheker the ideologist was replaced by that of Liston the journalist. 

The propagandist goal of Osiatyński´s book is to unmask a country „in which dis-
crimination and racism were a daily fact, both were legalized“.40 The narrative begins 
with the first colonies in North America and ends with the race riots of the 1960s and 
their sociological investigation. The bottom line is that Black Americans have been 
exploited by capitalism since 1619 and the only remedy is the defeat of capitalism and 
the victory of the progressive Communist party and its scientific antiracism.41 Howev-
er, the scope of facts discussed in this book is much broader than in earlier ideological 
works; moreover, it is not written in the same dry style. In addition, Osiatyński does not 
publicize Communist victory as explicitly as earlier authors. The original ending merely 
stressed that modern slavery still existed, whereas the epilogue written for the Czech 

35 Ibidem, p. 48–49.
36 Alex Haley, Kořeny, Praha 1981; idem, Korzenie, Warzsawa 1988. There was no Russian edition 

before 1989. 
37 Robert A. Liston, Slavery in America. The History of Slavery, New York 1970.
38 Thomas F. Grosset, Race. The History of an Idea in America, Dallas 1963.
39 Melanie Smyth (ed.), The Black American Reference Book, Englewood Cliffs 1976.
40 Wiktor Osiatyński, Kořeny, Praha 1988, p. 205.
41 Ibidem, p. 215.
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translation of 1988 stressed the value of Robert Bellah’s religious movement based on 
self-imposed „commitments“. 

What is disappointing is Osiatyński´s continuous degrading of the Western liberal 
political thought. In keeping with the materialist worldview, he simply could not admit 
that any liberal thinker could have meant anything good, and therefore repeated the old 
talking points about John Locke’s approval of slavery42 and the US constitution protect-
ing slavery, and finally he even accused the whole Enlightenment of racist intentions.43 
He only spared the Polish patriot Tadeusz Kosciuszko. These slurs are, however, histor-
ically inaccurate. Osiatyński claims that the Constitution explicitly mentions slavery,44 
that slaveholders would justify themselves with references to Voltaire, and that there 
were four regiments of Black soldiers in the US revolutionary army.45 In fact, the Black 
soldiers were actually dispersed among American units; there were no specifically Black 
regiments. He also maliciously overrated the significance of Lord Dunmore’s declara-
tion, and misinformed the reader about the meaning of the three-fifths clause in the 
Constitution. Similarly to present-day journalists, he argued that it meant that a slave 
was not recognized as a full person. 

In keeping with the Marxist approach, the narrative highlighted the slave revolts, and 
obscured the lawsuits. In spite of that, he described oppression as a violation of natural 
rights and apparently saw the attainment of natural rights as the aim of the struggle. 
The question is, how could an inherently racist Enlightenment ideology, as Osiatyński 
described it, produce a concept of rights? The answer lies, in my opinion, in Osiatyński´s 
indebtedness to Marxist materialism, which simply saw rights and law as a superstruc-
ture produced naturally by the appropriate economic basis. This could happen even 
without human thinking. 

The further chapters of his book provide helpful lists of names, but they also continue 
to underrate the achievement of any American statesman who did anything positive 
towards the suppression of slavery. The reason is, once again, that the liberal state could 
not be represented as something good. For example, Abraham Lincoln is treated here on 
the basis of selective evidence as a racist who was compelled by circumstances to abolish 
slavery. Civil rights acquired after 1865 were empty because they were not supported by 
deeper economic changes. Here, Osiatyński did not mean to defend the slaves’ private 
property, but to promote the cancellation of capitalism. 

It is interesting to see how East European scholars perceived the racialization of 
progressive academia in the United States, which slowly abandoned the socialist view of 

42 Ibidem, p. 34.
43 Ibidem, pp. 51–59.
44 Ibidem, pp. 48–50.
45 Ibidem, p. 46.
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a united working class that should stand above the various races. The Czech ethnologist 
Helena Polreichová, who specialized on twentieth-century Black Americans, had already 
noted in her review article of 1972 that leftist academics had lost interest in the work-
ing class. Instead of that, they were interested in „radical students and intellectuals, i.e. 
in themselves“.46 Osiatyński made a reflection on these developments in the postscript 
which he added to the Czech translation of his book in 1988. In it he joins the leftist 
intellectuals in their contempt for the working class, and argues that „racial prejudice is 
the strongest among the poorest and least educated Americans“.47

Towards the end of the 1980s, some of these East European propagandists were 
working in the United States where they established ties with their American counter-
parts. Osiatyński was legally lecturing at the UCLA, probably from 1984 to 1986.48 He 
was not a refugee fleeing oppression; he was there as a privileged academic who returned 
to the People’s Republic of Poland when his task was over. Robert F. Ivanov visited the 
University of Kansas. He headed the Delegation of 500 Soviet scientists who met with 
their American counterparts at the conference in Lawrence, Kansas, in October 1990.49 
It was an attempt at reconciliation organized by the Meeting for Peace Foundation. 

It would, however, be wrong to believe that these East European propagandists 
planted the seeds of these destructive ideas in the United States. Their works were 
almost entirely based on American authors. I think that a major turning point inside 
the United States was the commercial success of Howard Zinn’s A People’s History of the 
United States in 1980.50 In it he presented the American Revolution as a conspiracy of 
American and British elites against working classes, the aim of which was profit. Zinn’s 
book was followed by the establishment of non-profit organizations such as Rethinking 
Schools in 1986 and Teaching for Change in 1989 which spread Zinn’s narrative in 
American schools.51 In 2008 these non-profit organizations co-founded The Zinn Edu-

46 Helena Polreichová, Současné proudy v historiografii Spojených států amerických a společenská úloha 
historie, Československý časopis historický 20, 1972, pp. 527–547, here p. 529. Her reevaluation 
drew on the Soviet historians Bolkhovitinov, Kozenov and Sivanchev. See Nikolai Nikolaievich 
Bolkhovitinov, Современная американская историография: новые течения и проблемы, 
Новая и новейшая история, 1969, No. 6, pp. 116—129.

47 W. Osiatyński, Kořeny, p. 278.
48 See the postscript to the Czech edition, ibidem, pp. 273–299.
49 University of Kansas, Kenneth Spencer Research Library, Meeting for Peace Foundation, Call 

Number: RH MS P698.
50 Howard Zinn, A People’s History of the United States, London 1980. Surprisingly, Zinn’s history was 

not published in Eastern Europe during the Communist regime. It has been published only recent-
ly, and its Russian edition was financed by the US Embassy. See Howard Zinn, Народная история 
США, Moscow 2006; idem, Dějiny lidu Spojených států amerických I, Praha 2012; idem, Ludowa 
historia Stanów Zjednoczonych. Od roku 1492 do dziś, Warszawa 2016. 

51 All the information comes from https://www.zinnedproject.org. 
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cation Project which provides teaching material online, and right now they are collabo-
rating with the 1619 Project. 

What the East European propagandists contributed was an ideological request for 
a change to the political system. Since every dramatic story needs an appropriate ending, 
this ideological request has also been repurposed by American authors today to heighten 
the dramatic effect. 

The New York Times Corrects History
The main idea of the 1619 Project is summed up in Nikole Hannah-Jones’s introductory 
essay titled Our democracy’s founding ideals were false when they were written. Black Ameri-
cans have fought to make them true.52 These two phrases sum it all up. The founders of the 
United States established the new republic on completely false racist principles because 
they were white slaveholders.53 Fortunately Black Americans knew better, and over time 
they replaced these false racist ideals with good deeds. Hannah-Jones implies that Black 
Americans replaced this idea of inalienable rights with something new, but she does not 
say with what. She only focuses on their racial origin, which is presented as a guarantee 
of their right orientation. 

Just consider the vocabulary: The racism of white people is „endemic“54 and „runs 
in the DNA of this country“55, whereas the good convictions of Black Americans are 
guaranteed by what they are because they „cherish freedom“ and „embrace the dem-
ocratic ideals of a common good“.56 This is a racist way of thinking because it implies 
that convictions are innate, and each race has its own different ideas. She does not even 
consider that white people could differ in their opinions, just as Black Americans could 
differ in their views, beliefs and suggested solutions. According to Hannah-Jones the 
source of the new ideas was „fight“ and „resistance“. This sounds like an echo of Apthek-
er´s belief in 250 slave revolts. Hannah-Jones claims, „This nation’s white founders set 
up a decidedly undemocratic Constitution […]. But the laws born out of black resistance 
guarantee the franchise for all and ban discrimination.“57 If this were true, then it would 
mean that the republican model of state had been ready even before the revolution, and 
James Madison would not have to test anything. This way of thinking is also expressed 
in her discussion of the Reconstruction. 

52 N. Hannah-Jones, America Wasn’t a Democracy Until Black Americans Made It One, p. 14.
53 A few lines lower Hannah-Jones implies that the principles were good, but the founding fathers did 

not believe in them. Black Americans did. Actually, even the title is not quite logical as it implies 
that Black Americans sought to implement these „false founding ideas“. 

54 N. Hannah-Jones, America, p. 19. 
55 Ibidem, p. 21.
56 Ibidem, p. 26. 
57 Ibidem, p. 26. Emphasis added. 
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It is important to point out an error in Hannah-Jones’s thinking about norms and 
facts. All this utopian thinking implies that things were wrong because legal norms 
did not describe things as they were. But describing facts would be the task of a his-
torical narrative, not of normative sentences. In particular, constitutions issued in 
times of transition usually set guidelines for realities and laws that do not exist yet. 
Even after the laws are issued, norms and human behavior never match each other 
perfectly. Journalists who promote utopian thinking may then easily brand normative 
systems as „false“ because they wrongly assume that ought-sentences should describe 
what really is.

An essential part of Hannah-Jones’s rhetoric is the fluid „we“ which is used in the 
title. „We“ is used interchangeably to denote the white people who were responsible for 
the racist principles, and the Black Americans who were the victims and repairers of 
their mistakes. „Our democracy’s founding ideals were false“, she says, but she also says 
„It is we who have been perfecters of our democracy.“ A careful reader must be totally 
confused when he reads, „We may never have revolted against Britain…“ Most often, 
this „plural exclusive“ is used to fake self-criticism. However, self-criticism is totally 
missing from this accusatory narrative. In phrases where she speaks critically about „our 
principles“, she means actually „your principles“. That is journalism, not honest histori-
ography. The essay is also framed with subjective unverifiable claims about her father; 
it is riddled with hyperboles that supersede reality, and with isolated examples that are 
supposed to prove general phenomena. 

In her discussion of the American Revolution, she argues that the founding fathers 
revolted because Great Britain wanted to abolish slavery. „In London, there were grow-
ing calls to abolish the slave trade.“58 According to Hannah-Jones, Jefferson and other 
founding fathers realized that they would lose „dizzying profits generated by chattel 
slavery“. They understood that „independence was required in order to ensure that slav-
ery would continue.“59

Just for the record, neither the Somerset case of 1772 nor Lord Dunmore´s procla-
mation of 1775 meant the abolition of slavery. There were also no abolitionist societies 
in England before the revolution, and the first such association was founded in Phila-
delphia PA, with Benjamin Franklin as a founding member. The Somerset case did not 
have any bearing on North America, and Lord Dunmore issued his proclamation in 
November 1775 after the fighting had already begun. At that moment he was already 
in exile, not controlling an inch of Virginia’s territory. The claim that his proclama-
tion was the impulse for starting the War of Independence reverses the sequence of 
events. First there was the war and Dunmore’s flight from Virginia, and then there 
was Lord Dunmore’s proclamation. The text of the proclamation promises freedom 

58 Ibidem, p. 18.
59 Ibidem. 
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only for slaves who would join Dunmore’s army. In other words, that would be only 
a few males of productive age. Children, old men and women would be excluded. 
This proclamation meant even less than the proclamation of New York of 1799 which 
promised freedom for all women over the age of 25 and men over the age of 28. Lord 
Dunmore’s proclamation is similar to the measure taken by Emperor Ferdinand III 
during the Thirty Years War in Bohemia. In 1648 he promised freedom to children 
of serfs who would fight the Swedish invaders.60 It is also similar to Maria Theresia’s 
measure of 1742 when she promised freedom to serfs who would fight the Prussian 
invaders and serve in the army for three years.61 Nobody has ever called these mea-
sures an abolition of serfdom. 

Yet Hannah-Jones did not invent this and other malicious misunderstandings. 
She was able to build on the work of malicious historians who paved the way for this 
disaster. Why malicious? It should be noted that all the sensitive issues „discovered“ in 
The 1619 Project had been discussed before. They were not taboo topics. Yet several histo-
rians have crossed the line between critical historiography and malicious misrepresenta-
tion of the issues of the past. These are historians who deliberately omitted what recent 
research had shown, and tailored their narrative to the purpose of indicting the state. 
This malicious historiography is not a recent phenomenon. 

If you look up the sources of the issues discussed, you could find they go very far 
back into the past, and sometimes even to the beginning of the twentieth century. For 
example, the fanciful idea that the English overwhelmingly wished to abolish slavery 
had been articulated by Gerald Horne in a book published in 2014 which argues that 
Americans perpetrated a Counter-Revolution to save slavery.62 Horne claims that the 
Dunmore proclamation gave orders „to free and arm enslaved Africans“.63 That was not 
the case; the proclamation did not give orders to free Africans. Obviously Mr. Horne 
had a predecessor in Howard Zinn, who had claimed approximately the same thing in 
his A People’s History of the United States, published in 1980.64 Compare this outlandish 
narrative with the realistic account provided by the Black American historian Benjamin 
Quarles in his The Negro in the American Revolution from 1960.65 You will see the differ-
ence between a malicious fabrication and honest criticism.

60 Ivo Cerman, Die böhmischen Robotpatente von 1680 und der Rechtsschutz von Untertanen, Opera 
historica 20, 2019, pp. 228–287, here p. 247.

61 Jaroslav Kašpar, Tajná jednání o návrhu na zrušení nevolnictví a poddanství v Čechách a na Moravě 
roku 1742, Zápisky katedry československých dějin 5, 1961, pp. 61–68.

62 Gerald Horne, The Counter-Revolution of 1776, New York 2014. 
63 Ibidem, p. 16.
64 H. Zinn, A People’s History, pp. 76–102.
65 Benjamin Quarles, The Negro in the American Revolution, Chapel Hill 19962, pp. 17–24.
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The Racist Constitution?
Hannah-Jones’ discussion of the Federal Constitution of 1787 is a similar case. She 
interprets it conventionally as a device to protect slavery, but she is silent about the fact 
that the slave trade had been prohibited in several states, and that slavery was being 
outlawed in the northern states. How would this match with the claim that the whole 
revolution was started to preserve slavery? In a text that is to be the basis of school 
education, Hannah-Jones claims the Constitution was a „carefully constructed docu-
ment that preserved and protected slavery without ever using the word.“66 If the framers 
wished to use the Constitution to protect slavery, they could have used that word. 

If there was a consensus among them about it, if they really started the revolution to 
preserve slavery, why would they conceal it among themselves? But we know that Sam-
uel Hopkins, Benjamin Rush and William Gordon were aware that there was a contra-
diction between the promise of equality and the existence of slavery in the new republic. 
We may learn what the framers of the Constitution were thinking about the issue from 
the records of the constitutional convention. James Madison rejected the word „slavery“ 
because he believed „it would be wrong to admit in the Constitution that there should 
be property in men“.67 Yes, the Constitution promises to return runaway slaves – without 
calling them so – but the northern states also issued Liberty Laws that were meant to 
protect runaway slaves from being returned.68 The discussion on the issue of the slave 
trade in the records of the constitutional convention is worth reading, for it shows what 
their choices were. The delegation of South Carolina put them under pressure, but the 
framers were still considering either prohibiting the slave trade immediately or exclud-
ing the Carolinas and Georgia from the union.69 They had moral scruples. Joshua Ath-
erton, a convention member, still urged his colleagues to ban the slave trade immediately, 
saying „We become consenters and partakers in the sin and guilt for this abominable 
traffic.“70

There is also the three-fifths clause in the Constitution which stipulates that in the 
process of calculating the number of congressional seats for each state, slaves would 
count as three-fifths of a „all other persons“. The Huffington Post chose to imitate the 
NYT and felt obliged to explain to their readers that this clause was an expression of the 
founders’ belief in the racial inferiority of Black Americans, who were declared to be less 

66 N. Hannah-Jones, America, p. 18.
67 Max Farrand (ed.), The Records of the Federal Convention of 1787, New Haven 1911, here vol. II, 

August 25, 1787, p. 417. 
68 Thomas D. Morris, Free Men All. The Personal Liberty Laws of the North 1780–1861, Baltimore 1974.
69 M. Farrand (ed.), The Records II, pp. 415–416. 
70 Robert Allen Rutland, The Birth of the Bill of Rights 1776–1791, London 1962, p. 165.
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than a person.71 This is an issue which can illustrate why this superficial moral bashing 
may do more harm than good. The three-fifths clause was the result of the conviction 
that population and not land should be the basis of congressional representation, as the 
legal historian Don Fehrenbacher explains in his critical analysis of the Constitution.72 
Donald G. Nieman provided a harsh but well-founded criticism of the role of slavery in 
the Constitution.73 He shows that the three-fifths clause was indeed a very bad stipula-
tion that helped the slaveholders. But it helped them for the opposite reasons than those 
which the Huffington Post claims. Since the slaves could not vote anyway, it was a bad 
thing that they were included in the calculation at all because it helped the southern 
slaveholders to increase their congressional representation. The decision to count them 
as less than a full person mitigated the advantage of the slaveholders because it lowered 
the number of seats to which they would have been entitled. Now, students will believe 
that the good solution would have been to count slaves as whole persons to respect 
their dignity, without knowing that this solution would have helped the slaveholders to 
acquire an even higher number of seats in the Congress. Yes, the Constitution „tacitly 
recognized slavery“, as Nieman concludes, but he also says that „the framers created 
an open-ended document that (…) contained a reservoir of anti-slavery potential.“74 It 
paved the way for the abolition of slavery in the future, and avoided giving it any guar-
antees in the present. 

However, there are also malicious constitutional historians, such as Paul Finkelman, 
who argues in his Slavery and the Founders of 2001 that the Constitution was inten-
tionally designed to protect slavery.75 Obviously even he had a predecessor in Howard 
Zinn, who in turn was referring to Charles Beard’s Marxist Economic Interpretation of the 
American Revolution from the early 1900s.76 

If you look at the sources, you will see that the Pulitzer Prize-winning essay by 
Hannah-Jones actually looks like a contradictory assemblage of snippets from various 

71 Sarah Ruiz-Gossmann, Trump Administration’s ‘1776 Report’ Justifies Slavery, Three-Fifths Compro-
mise, Huffington Post, January 18, 2021.

72 Don Fehrenbacher, The Slaveholding Republic. An Account of United States’ Government Relation to 
Slavery, Oxford–New York 2001, p. 24–25. 

73 Donald G. Nieman, Slavery and the Constitution, in: Sean Wilentz (ed.), Major Problems in the 
Early Republic 1787–1848, Lexington 1992, pp. 49–53.

74 Ibidem, p. 52.
75 Paul Finkelman, Slavery and the Founders. Race and Liberty in the Age of Jefferson, New York 20012. 

For assessment see Tim Hubner, Founding a Slaveholding Republic, Tulsa Law Review 37, 2001, pp. 
387–396.

76 Charles Beard, An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, New York 1913.
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periods of Black American historiography.77 This can best be seen if you check what 
she says about the loyalty of Black Americans towards the United States. She pulls 
together celebratory stories from abolitionist 19th-century historiography, which sought 
to prove that Black Americans were fighting for the revolution, with stories from the 
twentieth century when it had already been revealed how many Black Americans joined 
the British against the Revolution. The earlier stories were designed to support the 
abolition, and their aim was to convince white Americans that they owed something 
to the Black Americans. This was also the case with Crispus Attucks, who is celebrated 
in Hannah-Jones’s essay. The twentieth-century stories capitalized on the revelations of 
positivist historiography, but sought to repurpose them to question the moral validity 
of the revolutionary cause. Black Americans fighting alongside the British against the 
Revolution are also celebrated in the essay. 

Even the significance of 1619 is not a new idea. Hannah-Jones only capitalizes on the 
discovery made at the close of the 19th century by the positivist Black American histo-
rian William George Williams, who proved that the Dutch man-of-war that brought 
the first Black servants to Virginia did not arrive in 1620 as hitherto assumed, but 
a year earlier.78 The data about the ship’s arrival come from a letter by John Rolfe which 
says that the ship arrived „towards the end of August“, but does not say in which year. 
Williams’ discovery made it clear that the first Black Americans had arrived even before 
the Mayflower. The idea of utilizing this coincidence to reframe American history is not 
new either. It was exploited as early as 1962, when Lerone Benett wrote a book entitled 
Before the Mayflower.79 

Yet the insistence on seeing 1619 as the beginning of the history of Black Americans 
in the United States is actually no longer tenable if we are to perceive early America 
from a multicultural perspective. Spanish Florida should not be ignored, for it too was 
a British colony in 1776. Black Americans had settled there as early as the 1560s.80 On 
the other hand, the history of Black slaves in New England did not start until 1638, 
when the settlers exchanged captives from the Pequot War for Black slaves from the 
West Indies.81 The Black American historian Earl Thorpe would proudly recall that free 

77 For an overview see Gary B. Nash, Introduction, in: Benjamin Quarles, The Negro in the American 
Revolution, Chapel Hill 19962, pp. xiii-xxvii. 

78 George Washington Williams, History of the Negro Race from 1619 to 1880, New York 1883, vol. I, 
pp. 154–155.

79 Lerone Benett, Before the Mayflower. A History of the Negro in America 1619–1962, New York 1962. 
Subsequent editions changed the subtitle. 

80 Jane Landers, Black Society in Spanish Florida, Chicago 1999, pp. 14–15. 
81 Joanne Pope Melish, Disowning Slavery. Gradual Emancipation and ‘Race’ in New England, 

1780–1860, Ithaca NY, 1998, p. 18–19; Lorenzo J. Greene, The Negro in Colonial New England 
1620–1776, New York 1942, pp. 14–18.
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Black Americans had settled in South Carolina as early as 1526, after they were left 
there by the unsuccessful expedition of Lucas Vázquez de Ayllón.82 Washington Wil-
liams himself implied that Black servants may have been shipped in Virginia even a year 
before 1619.83 The insistence on 1619 as the traditional beginning of Black American 
history is itself an old-fashioned idea, and using it as a starting point for reframing the 
American history does not lend credibility to the expertise of the project promoters. 

It is implied in the essay that the racist message of the constitution was perpetuated 
by a racist culture that denied all rights to slaves and resulted in the Dred Scott case of 
1857. Let us now put aside individual moral attitudes, and let us focus instead on the 
relevance of legal culture. Hannah-Jones says, „Enslaved people were not recognized 
as human beings but as property.“84 Their bondage was secured by a „network of laws 
and customs“ that ensured that they would not be treated as human beings. However, 
since every legal relation has two ends, no legal culture can be intentionally built up 
and maintained in such a straightforward manner. The point is that legal relations that 
would arise from daily interactions made it impossible to treat slaves just as things, i.e. to 
deny their agency. Even the most insensitive slaveholders sometimes needed to sentence 
a slave for theft or for homicide of his master, or to get his testimony to reveal a planned 
slave conspiracy.85 Even relations among slaves required some legal interventions. It 
also must be acknowledged that – even though they were victims of violence – there 
were also efforts to guarantee them some minimal rights.86 However, Thomas D. Mor-
ris shows that these efforts were not escalating; there was no gradual evolution toward 
a more humane slave law before 1861.87 Some of the rights were recognized only in cer-
tain regions. For example, slaves in Louisiana were permitted to possess peculium, which 
denoted movables which they possessed as personal property.88 

What I am trying to say is that we should not see historical development only as 
a series of major turning points and underrate these small changes that occurred over 
time. However, the problem of this journalistic approach is that it only admits such great 

82 Earl E. Thorpe, The Mind of the Negro. An Intellectual History of African-Americans, Baton Rouge 
1961, p. 1. In October 2019, The Miami New Times published „The 1526 Project“. See Jess 
Nelson, The 1526 Project: Horrors of Florida’s Black History You Didn’t Learn at School, Miami New 
Times, October 24, 2019 – https://www.miaminewtimes.com ( June 15, 2021).

83 G. W. Williams, History, pp. 156–157.
84 N. Hannah-Jones, America, p. 17.
85 See Thomas D. Morris, Southern Slavery and the Law 1619–1860, Chapel Hill–London 1996. 
86 Ibidem, pp. 193–208. 
87 Ibidem, pp. 423–444.
88 Ibidem, pp. 337–339. Aptheker claims that peculium was recognized everywhere in the colonies. See 

H. Aptheker, Boj, p. 55.
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turning points, because the continuous changes would destroy the dramatic effect. In 
consequence, they actually take the story out of the context of a real place and time. 

The 1619 Essays
This is best seen on the ten short essays that follow the long introductory article. All of 
them have in common that they seek to relate various phenomena of the present – for 
example, traffic jams – to the slavery of the past. The result is a narrative which turns 
around in time loopholes, as if time was cancelled. This impression is reinforced by a fre-
quent use of the present tense. The authors imply that everything has been the same, 
and that real change will come only with a dramatic reversal of the whole political order. 
Since they also insist that racism is in „our DNA“, change appears to be impossible. 

I would stop only at three of them. Khalil Gibran Muhamad, a Harvard historian, 
reveals in his essay the economic benefit of sugar from Louisiana for the global econ-
omy. He believes that trade in people „fueled in the wealth of European nations“.89 He 
is basically developing a theme from the introduction where Hannah-Jones argued 
that the slaves were the source of all material well-being in the colonies. Nobody had 
to work. Gibran Muhamad extends this conviction to Europe as well. It is basically 
a racialized version of the Marxist doctrine of primary accumulation, which has merely 
been reduced to the belief that the only people who have ever worked worldwide were 
Africans in North America. The belief of this American historian that European nations 
were rich must be astonishing to every East European historian. It is not only the 
ignorance of famines, poverty and malnutrition that is surprising; it is also the straight-
forward idea that global economy is just a one-way road. Economy is about exchange, 
and countries wished to have a positive saldo in international trade. Cheap products 
from the colonies were destroying economic branches in parts of Europe. Bohemian 
wool production was destroyed in the 1830s by the import of cheap wool from Austral-
ia90, and beet sugar produced by hard-working peasants had to compete with cane sugar 
imported from the slave colony of Cuba and from the Dutch colony of Java.91 After 
the abolition of the subject status in Bohemia in 1848, the emancipated peasants were 
destroyed in the 1870s by the import of cheap corn from the United States.92 

89 Khali Gibran Muhammad, The Sugar that Saturates the American Diet has a Barbaric History as the 
White Gold that Fuelled Slavery, in: N. Hannah-Jones (ed.), The 1619 Project, p. 72. 

90 Robert Randýsek – Helena Janáková, Krajský úřad Prácheň 1696–1850, Třeboň 1967, p. 9.
91 For the history of the sugar industry in Bohemia, see František Dudek, Počátky řepného cukrovarnic-

tví v Čechách, Poděbrady 1973; Vincenc Čapka, Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana, Brno 
2011.

92 Kamil Krofta, Přehled dějin selského stavu v Čechách a na Moravě, Praha 1919, p. 256; Zdeněk Jin-
dra – Ivan Jakubec et alii, Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, 
Praha 2015, p. 256.
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The other curious essay is Bryan Stevenson’s chapter on „Mass Incarceration“93 which 
seeks to prove that modern American prisons are a disguised survival of slave planta-
tions. To prove this, he uses the „fluid we“, just like Hannah Jones, and makes sweeping 
claims about American exceptionalism. He makes a strange comparison in saying that 
the United States has „the highest rate of incarceration of any nation on Earth“. He 
then switches to the past and provides examples of measures limiting slaves’ freedom of 
movement in the 17th century which appear to be copied from Willie Lee Rose’s an-
thology for students of 1976.94 He concludes with an exaggerated claim about inherent 
racism that is so typical of this kind of „compelling historiography“. „The smog created 
by our history of racial injustice is suffocating. We are too practiced in ignoring the vic-
timization of any black people tagged as criminal. “95 As the only statement on the role 
of law in the volume, this essay is rather disappointing. 

Finally, Jamelle Bouie’s essay on „Undemocratic Democracy“96 explains why all the 
outlandish talk about fighting is justified because there is a conservative counterrevo-
lution going on that seeks to undo all that America had hitherto achieved. There is no 
mention of the fact that this same America has been repeatedly labelled as „racist“ in 
this volume. She ends up with a strange declaration of war in which „we“ declare war on 
„us“: „There is a homegrown ideology of reaction in the United States, inextricably tied 
to our system of slavery. And while the racial content of that ideology has attenuated 
over time, the basic framework remains: fear of rival political majorities; of demographic 
‘replacement’; of a government that threatens privilege and hierarchy.“97

We may end our essay by pointing again to the inconsistency regarding the loyalty of 
African Americans to the United States and the far-left fantasies that are related to it. 
Whereas Abraham Lincoln is excoriated for wanting to „ship black people, once freed, 
to another country“98, Hannah-Jones herself concludes her introductory essay with 
a wish to „pick a random African country and claim it as my own.“99 These are obviously 
mere rhetorical tricks that are not meant seriously. This is the greatest tragedy of this 
enterprise: it spits out into the public space exaggerated rhetorical demands that are 
actually not meant seriously, but non-compliance is taken as excuse for demanding even 

93 Bryan Stevenson, Mass Incarceration, in: N. Hannah-Jones (ed.), The 1619 Project, p. 81. 
94 Willie Lee Rose (ed.), A Documentary History of Slavery in America, Athens–London 1976, pp. 

16–27.
95 B. Stevenson, Mass Incarceration, p. 81.
96 Jamelle Bouie, Undemocratic Democracy, in: N. Hannah-Jones (ed.), The 1619 Project, p. 50–55.
97 Ibidem, p. 54. 
98 N. Hannah-Jones, America, p. 20.
99 Ibidem, p. 26. 
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more. America must change, so that Hannah-Jones stops dreaming about moving to 
„a random African country“. 

Let us compare her lighthearted rejection of American comfort with the attitude of 
Black Americans in 1817 when they were provided with a real possibility of leaving the 
United States for Africa. They weighed the pros and cons of the United States versus 
a „random African country“ and finally reached this conclusion: „That without arts, 
without science, without a proper knowledge of government to cast into the savage wilds 
of Africa the free people of color, seems to us the circuitous route through which they 
must return to perpetual bondage.“ 100 What we see here is that Black Americans in the 
19th century did not see the benefits of a modern state as worthless. It is also interest-
ing to see that they did not believe in fine words, and assessed rightly that life without 
securities would not be freedom, but „perpetual bondage“. 

Neither Angela Davis nor Howard Zinn left the United States, even though their 
over-the-top rhetoric might have suggested that they would no longer stay in the most 
racist country on Earth. And neither did Hannah-Jones. 

From Slaves to Citizens
The belief in the magical power of revolts and resistance is a link connecting the old 
Communist narratives with the present journalistic „reframing“. The reason for this un-
expected influence might be simply the fact that fighting makes a more compelling story 
than explanations of complex issues. Fighting and protests can also be photographed, 
and therefore all these „reframing“ magazines support their narrative with photos of 
protest marches and victims of violence. 

But the history of revolutions shows that the transition from serfs, subjects or slaves 
to citizens depends on what happens after the fight. The Bohemian peasants liberated 
in 1848 entered an absolutist monarchy that abolished its constitution in 1851. They 
could not be called citizens, for there was no citizenship.101 American slaves could hope 
to become citizens because they were living in a republican state that made citizenship 
possible. In other words, the historian must also seek to describe the status that was 
attained after emancipation, because stories of emancipation without an ending may 
also be weaponized for the propagation of evil political goals. A fight for freedom does 
not always result in freedom. For example, Nazi historiography also produced stories of 
Bauernbefreiung. Few readers are aware that the aim of these Nazi historians was not to 
promote a society of free citizens, but a homogenous Volksgemeinschaft.102 Czech Marxist 

100 E. Thorpe, The Mind, p. 22. 
101 Ivo Cerman, Zrušení poddanství – zrození občana?, in: idem (ed.), Habsburkové 1740–1918. Vzni-

kání občanské společnosti, Praha 2016, pp. 395–408.
102 Günther Franz, Bücherkunde zur Geschichte des deutschen Bauerntums, Berlin 1938; idem, Deutsches 

Bauerntum II. Neuzeit, Weimar 1939.
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historiography was interested in peasant uprisings that were supposed finally to result in 
collectivized agriculture.103 If we want to make sure that a freedom fight really estab-
lished freedom, we also have to explore the status that prevailed after the fight. The 1619 
Project focuses solely on the racial identity of the freedom fighters and pretends that 
good results were guaranteed by a kind of circular logic: the freedom fighters were main-
ly Black Americans, and the result of this fight was good because they were Black.104 
Let us check firstly whether this logic worked in the case of colonial slave revolts, and 
secondly in the case of the civil rights struggle after 1865.

If we look at the revolts of the colonial era, it is difficult to explain how this mecha-
nism of liberation through revolts could have worked. In the Bauernbefreiung in Central 
Europe, we may observe a pattern in which revolts were followed by the issuance of 
a Robotpatent which alleviated the situation a bit, and these improvements went on es-
calating until they culminated in the abolition of subject status (Untertänigkeit / poddan-
ství). In the case of slave revolts in the thirteen colonies, there was only one revolt that 
corresponds to this pattern. It was the Stono rebellion in South Carolina in 1739, which 
was followed by the issuance of a new Slave Law for South Carolina, which set hours of 
work and limited the power of the master over the slave.105 But contrary to Aptheker’s 
thesis of the 250 revolts, there was no chain of revolts that would link this event to the 
Civil War. 

There were, however, the highly interesting freedom suits in courts of justice and 
the petitions asking for rights and equality. In this regard, the Black Americans’ desire 
for freedom was very different from the attitude of the skeptical East European serfs. 
Marxist historiography generally ignored these phenomena as they would have shown 
the state in a good light, and because they were considered unimportant. Historical 
materialism taught that improvements would come automatically with the change in the 
economic basis. However, Aptheker in his book To Be Free of 1948 did show an interest 
in the legal protection of slaves, and even acknowledged the emancipation laws in the 
North and the compassion of the white abolitionists.106 He annulled their importance 
by integrating them into a rising curve of protests which culminated in the Civil War. In 
this context, the court suits, petitions and other legal means appeared merely as modest 
underdeveloped forms of class struggle which had to evolve into violent abolitionism 
and open warfare to achieve any results. 

103 For a historical overview see I. Cerman, Robotpatente, pp. 228–238.
104 Most recently this has been asserted in Padraig Riley, Slavery and Democratic Conscience. Political 

Life in Jeffersonian America, Philadelphia 2016. 
105 Slave code of South Carolina, May 1740, in David J. McCord (ed.), The Statutes at Large of South 

Carolina, vol. 7, Columbia, SC 1840, p. 397.
106 H. Aptheker, Boj, pp. 53–62.
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Nikole Hannah-Jones took over this belief, and also developed a theory of how this 
struggle went on evolving after the Civil War. She explains that all that it took to get 
Civil Rights was to push white legislators to permit the Black Americans to have them. 
The Republican party allowed „the greatest expansion of human and civil rights,“ but 
Black legislators and a human rights organization were the driving force behind it. The 
recalcitrant white republicans were pushed to further concessions: „In 1865, Congress 
passed the 13th Amendment, making the United States one of the last nations in the 
Americas to outlaw slavery. The following year, black Americans, exerting their new 
political power, pushed white legislators to pass the Civil Rights Act (…).“107 The beauty 
of this narrative is that it implies that civil rights were already there, and it was only 
necessary to defeat those who were blocking the way. 

We should, however, understand that civil rights had to be construed and this process 
was related to the federal Constitution which Hannah-Jones had condemned as racist. 
As I understand it, the issuance of a Civil Rights Act was an emergency expedient for 
establishing equality before the law after the codification movement of David Dudley 
Field had failed.108 Systematic codification had been an ongoing dream of American 
legal scientists that had been pursued ever since the Revolution.109 

Since the American law had not been systematized, rights were still conceived of as 
privileges. Consequently, the legislators construed a list of civil rights that were supposed 
to be guaranteed to all citizens in equal measure. The idea was based on the Constitution 
of 1787, which says in Article IV, section 2 that „the citizens of each state shall be enti-
tled to all privileges and immunities of citizens in several states. “ The Congress defined 
„civil rights“ in the Freedmen’s Bureau Bill of 1866 as privileges and immunities belong-
ing to each citizen on the basis of this section of the Constitution. They added a list that 
included „personal property“ and the „equal benefit of all laws“.110 Even though this bill 
was defeated, the concept of civil rights was there. Subsequently they were protected by 
the Civil Rights Acts of 1866, 1871 and 1875. This impressive series of acts, to which 
must be added the three Constitutional Amendments and the Reconstruction Act, are 
evidence of what Milton Konvitz called an „obsessive concern with the establishment of 
fundamental rights“.111

This obsessive concern can hardly be explained by the pressure of two Black Ameri-
can senators and three to seven Congressmen. The number of sixteen Black members 

107 N. Hannah-Jones, America, p. 21.
108 See Charles M. Cook, The American Codification Movement. A Study of Antebellum Legal Reform, 

Westport 1981. 
109 See Ellen Holmes Pearson, Remaking Custom. Law and Identity in the Early Republic, Charlotte-
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110 Milton Konvitz, A Century of Civil Rights, New York 1961, p. 44.
111 Ibidem, p. 60. 
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of Congress which Hannah-Jones gives, were members serving from 1870 to 1887 
successively.112 If this new legislation had depended only on a handful of Black Amer-
ican legislators, it would have never been passed. Aside from that, they were not the 
violent protesters that the NYT journalists adore. The Black senators Hiram R. Revers 
and Blanche K. Bruce were teachers, and the first Black Congressmen were said to be 
„studious, earnest and ambitious men“.113

In the subsequent era, civil rights became the concern of protesters such as H. Rap 
Brown, but also of legal theorists such as Milton Konvitz. Unlike his partner and collab-
orator Martin Luther King Jr., Konvitz seems to be completely forgotten in the United 
States. There is no „Milton Konvitz Human Rights Center“. The banishment of this 
Cornell University professor from historical memory is a symbolic marker of the regress 
into primitivism in present-day American political culture. 

Conclusion 
Our contribution has sought to provide an East European view of the current movement 
to „reframe“ the history of the United States, as if it was founded in 1619 and the pres-
ervation of slavery were its main goal. In the introduction I sum up the basic facts con-
cerning the campaign of the New York Times called The 1619 Project and the subsequent 
reactions from historians (S. Wilentz, A. Guelzo), from conservatives (M. Spalding), and 
from Black civil rights activists (R. Woodson). 

After that I reconstruct the genesis of the East European image of Black American 
history as it evolved under the influence of anti-American propaganda. I show that the 
Black American issue was exploited right at the beginning of the Cold War when the 
Soviet Bloc and US communists started the international campaign We Charge Geno-
cide. Its aim was to show the USA as a rogue state that had been perpetrating genocide 
of Black Americans for 300 years. The educational campaign in Eastern Europe that 
followed was based mainly on the historical interpretations provided by the American 
communists Herbert Aptheker and William Z. Foster. In the later stages of the cam-
paign, even works of fiction were weaponized (W. Styron, A. Haley). While the Soviet 
author Robert F. Ivanov still drew on Aptheker, the Polish author Wiktor Osiatyński 
was already closer to modern American liberals. The East European Communist 
approach was based on the idea that Black and white workers should unite against the 
ruling class and overthrow „fascism“. The racialization of leftist ideology in the United 
States was perceived as treason. 

After that, we ask in which way the 1619 Project elaborates on the arguments of the 
Communist interpretation of American history. We explore the content of the 1619 

112 See the official website of the history of the Congress https://history.house.gov/Exhibitions-and-
-Publications/BAIC/Black-Americans-in-Congress (accessed May 30. 2021). 

113 M. Konvitz, A Century, p. 91. 
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Project and reveal some flaws in the way the American Revolution is portrayed here. 
Even though the narrative inherited the emphasis on fighting, it is no longer a class 
struggle, but a racial struggle. The journalistic rhetoric abandoned the idea of an alliance 
of Black and white workers and argued that only Black Americans had been exploited. 

In the last section, I discuss whether fighting alone produced freedom and civil rights. 
I seek to show that the slave rebellions did not follow the pattern of a gradual improve-
ment that could have culminated in the abolition of slavery, but that Black Americans 
employed more intelligent weapons such as lawsuits and petitions. The idea that Black 
Americans have been given civil rights thanks to the pressure of Black American legis-
lators seems odd. Civil rights had to be construed first. The Black American legislators 
were such a small group that they would have never pushed through such legislation, if 
it depended solely on them. Attitudes to civil rights were not determined by race. 
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The History of Herbert Aptheker: 
Partisanship’s Threat to Truth-telling
ANTHONY FLOOD

Introduction
In the 1950s, when Eastern Europeans under Communism were taught American 
history, especially about race relations, their sources included the writings of the Com-
munist Herbert Aptheker (1915–2003). He was one of the few American writers whose 
books Stalinist educational authorities approved for mass consumption. 

A Columbia University Ph.D., Aptheker wrote or edited more than fifty volumes, 
most notably American Negro Slave Revolts and the multi-tome A Documentary History of 
the Negro People in the United States.1 He lectured widely, but never held a professorship, 
and his politics was the sole obstacle to his attaining that status.2 Whether this denial of 
academic recognition was a politically motivated injustice or justified by the very nature 
of his political discipline, the reader will better be able to judge after considering the 
material presented below. 

Aptheker, adept both at writing American history and defending Soviet policy, put 
his considerable learning at the service of distorting as well as pursuing truth. He teth-
ered his historical interests to his revolutionary commitment in the 1930s, the heyday 
of the Communist Party of the United States of America (hereafter, „CPUSA“ or „the 
Party“). Whatever Aptheker, whether for good or ill – and for generations of African 
Americans, much of it was so good it rendered the rest irrelevant – is the issue of that 
convergence of values. 

Today, many who determine academic curricula in the West favor that postmodern 
blend, deeming „objective truth“ to be an uncritical delusion: „truth“, if it has a useful 
function, is a belief that, upon its widespread social acceptance, furthers the achievement 
of social goals that are held to be non-negotiable. In spite of Aptheker’s adherence to 
old-fashioned Marxist philosophy (that is, dialectical and historical materialism) with its 
professed attachment to objective truth, his defense of „partisanship with the oppressed“ 
as a guide to the true exemplified that model of inquiry. The methodological implica-
tions of his stance must inform any evaluation of his historical writings.

1 Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts, New York 1950; idem (ed.), A Documentary 
History of the Negro People in the United States, I–VII, New York 1951–1994.

2 In 1969, when Aptheker was already in his mid-fifties, Bryn Mawr College (Pennsylvania, USA) 
invited him to teach one course in African American history; the appointment was renewed 
 through 1973.
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Partisanship, Objectivity, and Methodology: the Perversion of the Ethical Impulse
There is a consensus about Herbert Aptheker. Yes, he was a Communist, but he was also 
a victim of injustice: he was barred from teaching history, so the general agreement goes, 
simply because the alumni of potential academic employers didn’t like his Communist 
politics.3 Yes, he defended one of history’s most atrocious regimes, the Soviet Union of 
Joseph Stalin and his successors, but his A Documentary History of the Negro People in the 
United States, which inspired generations of African Americans, seems to have cloaked 
that sin for many. Members of the profession that once shunned him no longer dole out 
praise him sparingly, but rather heap it upon him. He has been virtually rehabilitated.4 

One historian who sang his praises in a scholarly key was Herbert Shapiro (1929–
2012): „Since the mid-1930s Herbert Aptheker has been contributing to the intellectual 
dialogue of our time. He is the scholar-activist, involved in the researcher’s work of 
assembling and interpreting evidence, but committed also to the changing and human-
izing of society. Commitment, indeed, has been a hallmark of his life; nowhere is this 
more readily apparent than in his passionate, uncompromising opposition to racism.“5

To say that Aptheker „contributed to the intellectual dialog of our time“ is to commit 
hyperbole. Given his enthusiasm for certain inhumane societies, it is risible to refer to 
his commitment to the humanizing of society. Unfortunately, few of Aptheker’s admir-
ers have asked how we can trust one who deployed the tools of the scholarly trade to 
defend a system whose enormities rival those of the slavery he studied.

For example, against the sensibilities of most of his fellow American Communists, 
dismayed by Moscow’s suppression of the Hungarian Revolution in 1956, Aptheker 
produced The Truth about Hungary. Its heavily footnoted thesis was that Khrushchev’s 
tanks crushed a US-backed pogrom, an insurrection against the „Hungarian People’s 
Republic.“6 Historian Ronald Radosh commented, „Aptheker used his stature as the 
Party’s leading intellectual to write a crude piece of Moscow-inspired propaganda to 
justify the invasion. Many years ago, I asked Aptheker about this travesty of a book. He 
answered proudly: ‘I had a job to do for the Communist movement, and I did it.’“7 Near 

3 See, for example, Jack Fischer, [Bill] Cosby’s Hero: Man Who Pioneered Black History, Seattle Times, 
February 27, 1994. Aptheker, born in 1915, the year Carter G. Woodson founded the Association 
for the Study of Negro [now African American] Life and History, could not have „pioneered Black 
history“.

4 Cf. Herbert Shapiro (ed.), African American History & Radical Historiography: Essays in Honor of 
Herbert Aptheker, Minneapolis 1998; Gary Y. Okihiro (ed.), In Resistance: Studies in African, Carib-
bean, and Afro-American History, Amherst 1986.

5 Herbert Shapiro, The Impact of the Aptheker Thesis: A Retrospective of American Negro Slave Revolts, 
Science & Society 48, No. 1 (Spring), 1984, pp. 52–73. 

6 Herbert Aptheker, The Truth about Hungary, New York 1957.
7 Ronald Radosh, The Strange Case of Comrade Aptheker: Laureate of Stalinism, FrontPage Magazine, 

October 4, 2000 (sine pag.). 
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the end of his life, Aptheker reaffirmed his pride: „I have reread it recently and still am 
not ashamed of it – all the circumstances considered.“8

Well into his eighties Aptheker continued to look, as it were, for loopholes to get his 
„client“ off the hook: „This history from 1917 to the ensuing seven decades, this interre-
lationship [of the Soviet Union and its international adversaries] must be comprehend-
ed. If this is omitted … one has an utterly one-sided and therefore quite false view of 
the collapse of the effort to create a non-capitalist world… . [O]mitting the reality and 
activity of the surrounding hostile capitalist world certainly distorts the truth.“9

Academics have found fault with one or another conclusion that Aptheker drew from 
the evidence of slave discontent. They rarely, however, asked if those conclusions merely 
reflected an all-too-human (and therefore irradicable) bias or were symptomatic of 
a political discipline that was as reality-warping as it was voluntarily assumed. American 
philosopher Sidney Hook (1902–1989) argued for the latter alternative: just because the 
Party obliged its members to carry out its political line at all times, such distortion on 
their part is predictable. Party membership is a „declaration of intention“ to distort, if 
necessary. Hook did not, however, apply his thesis to Aptheker’s historical writings.10 

Aptheker came of age in the national and international cauldron that was the 1930s. 
In that „Red Decade,“ many otherwise intelligent adults framed their response to Hitler 
according to its prospects for helping or hindering Stalin. For example, a decade before 
the Shoah, Aptheker must have known something of the Holodomor. He chose, howev-
er, to turn a blind eye to it before helping to rally the world against the later genocide 
(while immersing himself in the history of American slavery). 

8 Herbert Aptheker, Letter, Journal of American History 87, No. 4 (March), 2001, p. 1599. His 
letter was a response to mine, ibidem, pp. 1598–1599. As he smeared freedom-loving Hungarians 
in 1956, so he besmirched their Czechoslovakian heirs a dozen years later. See Herbert Apthe-
ker, Czechoslovakia and Counter-Revolution: Why the Socialist Countries Intervened, New York 1968. 
A 30-page pamphlet, it reprints two articles from the Party’s organ Political Affairs, November and 
December 1968. According to the notice on its inside cover Aptheker „was in Europe in August 
and September of 1968.“ It was translated into Czech as Herbert Aptheker, Československo v roce 
1968, Praha 1968.

9 Herbert Aptheker, The Soviet Collapse and the Surrounding Capitalist World, Science & Society 62, 
Summer 1998, p. 284. Therein he refers to the „bestiality of Stalin“, suggesting a political conversi-
on; three years later, however, he expressed satisfaction in having authored The Truth about Hungary. 
See note 6 above.

10 Sidney Hook, Should Communists Be Permitted to Teach?, New York Times, February 27, 1949. 
Cf. Hook’s 1952 letter to Herbert Aptheker in Edward S. Shapiro (ed.), The Letters of Sidney 
Hook: Democracy, Communism and the Cold War, New York 1995, pp. 211–215. Aptheker’s reply 
was published as Communism and Truth: A Reply to Sidney Hook, in Herbert Aptheker, The Era of 
McCarthyism, New York 1955, pp. 89–103. See Anthony Flood, Is Herbert Aptheker a Historian? 
Can a Communist Tell the Truth?, FrontPage Magazine, December 13, 2016, reprinted in Anthony 
Flood, Herbert Aptheker: Studies in Willful Blindness, New York 2019, pp. 86–87.
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A methodological question surfaces: how could one with a talent for uncovering the 
truth of slavery here rationalize it there, especially since he made „partisanship with the 
oppressed“ a necessary condition of objectivity? 

Aptheker thought he found a solution to the problem of objectivity in the words of 
William Edward Burghardt Du Bois (1868–1963), the African American activist and 
scholar. Almost fifty years his senior, Du Bois befriended Major Aptheker in 1946 upon 
the latter’s return from war-torn Europe. Du Bois appointed him his literary executor 
and, fifteen years later, joined his Party: „Du Bois in practice [Aptheker writes] resolved 
the difficult problems of objectivity and partisanship, of truth and justice, of the moral 
and the scientific by affirming … that separating morals from science caricatures the 
latter, that the just is the true, and that while objectivity in the sense of utter neutrality in 
any meaningful matter is absurd this does not rule out the describing of reality… . [I]t is 
intense partisanship on the side of the exploited and therefore on the side of justice, that 
makes possible the grasping of truth.“11 

Whatever plausibility this notion has owes to its implicit reference (probably not 
intended by Aptheker) to the convertibility of the transcendentals, in this case, truth and 
goodness (justice).12 Put simply, to offend against one is to offend against another; to 
ignore, cover up, or justify an injustice will invariably implicate the perpetrator in one or 
more falsehoods. 

Not so direct, however, is the path from desiring justice to affirming truth („the just is 
the true“): one’s interpretation of justice, of „partisanship with the oppressed,“ may dis-
tort the evidence. One may argue (as we will) that by his own standard we cannot trust 
Aptheker, for he wrote in partisanship with oppressors. It is not enough to believe one is 
deciding ethically: one has to have reasons to justify one’s decision.

Black History, Red Politics, and Romance: Converging Vectors 
Childhood for Herbert (the last of Benjamin and Rebecca’s six children) was, he re-
called, „glorious.“13 Before the 1929 stock market crash flattened B. Aptheker & Sons 
(a ladies undergarment enterprise), Herbert and his siblings had enjoyed a comfort-
able upbringing in Brooklyn, New York. One consequence of the America’s Great 

11 Herbert Aptheker, Afro-American History: The Modern Era, New York 1971, p. 52. Emphasis added.
12 On the convertibility of the transcendentals (res, unum, aliquid, bonum, verum) see Medieval Theories 

of Transcendentals, Stanford Encyclopedia of Philosophy (https://plato.stanford.edu, June 15, 2021) 
and Edward Feser, Empirical Science and the Transcendentals, http://edwardfeser.blogspot.com, 
April 9, 2017.

13 Gary Murrell, The Most Dangerous Communist in the United States: A Biography of Herbert Aptheker, 
Amherst 2015, p. 3. See the present writer’s review: Anthony Flood, Willful Blindness, American 
Communist History 15, 2016, pp. 163–175. In Murrell’s portrayal of Aptheker as activist cum scho-
lar, the former role never undermines his status as the latter. To belabor the obvious: racial injustice 
outraged millions, but they didn’t all become Communists.
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Depression was the dismissal of their domestic help, including Angela („Annie“) 
 Corbin, the Apthekers’ Trinidadian maid, whom Herb loved as a second mother. 

In 1931 he accompanied Benjamin on a business trip through America’s South. Jim 
Crow, the system of legally enforced racial segregation that only decades later began to 
be dismantled under court order, had been dehumanizing African Americans since the 
end of Reconstruction. It mistreated his beloved Annie’s people as inferior specimens of 
humanity. Jim Crow was a personal affront to him, one that sparked his writing career: 
upon returning to New York, he composed „The Dark Side of the South,“ a series of 
sketches, for his high school newspaper.14

In 1933, Aptheker graduated Erasmus Hall High School just as the Holodomor 
starved its last soul. (He never recorded awareness of, let alone revulsion toward, that 
genocide.) Columbia University accepted his enrollment, but assigned him to Seth Low 
College in his native Brooklyn.15 When the Depression forced Columbia to shutter that 
second-class institution, Aptheker began to attend classes on the prestigious Morn-
ingside Heights campus (but as a „university undergraduate,“ not a member of the 
college).16 Four years later, Columbia conferred on him a master’s degree for a thesis 
entitled „Nat Turner’s Revolt: The Environment, the Event, the Effects,“ about the 1831 
slave insurrection in Southampton County, Virginia.17 Aptheker, then all of 21, began 
working toward his doctorate.

He also began writing for The Daily Worker, the organ of the Party in whose orbit he 
was, but to which did not yet belong. Here is the earliest evidence of the tension between 
his political alignment and his professed anti-racism: Aptheker opposed Mussolini’s inva-
sion of Ethiopia (1935–36), but not Stalin’s aid to Il Duce. The latter, which many Black 
Communists took as a betrayal, induced a Black exodus from the Party.18 If colonialism 

14 Before that, there was „Unusual Qualities of Lincoln,“ a 171-word entry that the twelve-year-old 
submitted to a contest held by The American Hebrew. The editors awarded it second place and pub-
lished it in the March 2, 1928 issue. See A. Flood, Herbert Aptheker, Appendix A, pp. 86–87.

15 Named for a former Columbia University president and New York City mayor, Seth Low College 
was the result of a „gentlemen’s agreement “ between Columbia President Nicholas Murray Butler 
and well-heeled alumni who felt there were too many Jews on the Manhattan campus. See Leeza 
Hirt, Columbia for Jews? The Untold Story of Seth Low Junior College, The Current, Columbia Uni-
versity, Fall 2016.

16 G. Murrell, The Most Dangerous Communist in the United States, p. 5. Consequently, the degree 
Aptheker earned in 1936 was not a Bachelor of Arts, but rather a Bachelor of Science.

17 This thesis was published decades later as Nat Turner’s Slave Rebellion: Including the Full Text of Nat 
Turner’s 1831 „Confession,“ New York 1966. See Aptheker’s critique of William Styron, The Con-
fessions of Nat Turner: A Novel, and Styron’s reply: Truth and Nat Turner: An Exchange, The Nation, 
April 22, 1968, pp. 543–547. 

18 See Mark Naison, Communists in Harlem during the Depression, New York 1974, p. 157. In the 
1930s, delaying Germany’s attack on the Soviet Union was its foreign policy’s primary aim; 
Moscow’s conduits in the Communist International consequently „had deemphasized its anticolonial 
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posed a moral test, to ignore Moscow’s aid to the colonizer was to fail that test. Apthek-
er’s silence in 1936 foreshadowed his support for Soviet imperialism in 1956. 

In 1962 Aptheker disclosed that his admiration for Rajani Palme Dutt, Stalin-
ist mouthpiece extraordinaire, went back to the mid-‘30s, even before he joined the 
Party: „The writer has tried … to convey some of his indebtedness to other authors and 
scholars. His indebtedness, however, to the writings of R. Palme Dutt, the distinguished 
editor of The Labour Monthly (London), is so great that it is a pleasure to particularly 
acknowledge it here. The beginnings of the writer’s memory are crowded with Dutt’s 
analyses; his writings have permeated the present author’s mind and so the debt is that 
of a pupil to a teacher.“19

In the present context, Aptheker’s „beginnings of memory“ went back to his late 
teenage years and early twenties. At the mature age of 47, however, Aptheker still named 
Dutt as a magisterial influence over his intellectual formation.20 When Aptheker joined 
the Party just after the signing of the 1939 Molotov-Ribbentrop Pact, he emulated Dutt. 
A young mind learning how to identify, locate, and evaluate historical documents, such 

agitation in order to win acceptance from western governments. “ Ibidem, pp. 131–132. See also 
Soviet Supplies Help Italy’s War Moves; Communist Sailors Man the Cargo Vessels, wireless report to The 
New York Times, September 8 1935, and J. Calvitt Clarke III, Soviet Appeasement, Collective Secu-
rity, and the Italo-Ethiopian War of 1935 and 1935, The Selected Annual Proceedings of the Florida 
Conference of Historians 4 (December 1996), pp. 115–32; republished as Chapter 11 of G. Bruce 
Strang (ed.), Collision of Empires: Italy’s Invasion of Ethiopia and Its International Impact, Burlington 
2013. An editorial representative of African American reaction to Stalin’s „raking in good capitalist 
profits selling wheat and coal tar to Italy for use in the war against Ethiopia “ is Soviet Russia Aids 
Italy, The Crisis, October 1935, p. 305. The Crisis is the organ of the National Association for the 
Advancement of Colored People (NAACP). W. E. B. Du Bois and the NAACP, which he had 
helped found in 1910, had parted ways in 1934, so he could have not written this editorial. Arguably, 
that aid should have disturbed the 20-year-old Aptheker, but apparently it did not.

19 Herbert Aptheker, American Foreign Policy and the Cold War, New York 1962, p. ix. Aptheker was 
no starry-eyed teenager when he praised Dutt: this passage from the book’s preface is dated July 
31, 1962, Aptheker’s 47th birthday. This goes unremarked in G. Murrell, The Most Dangerous 
Communist in the United States.

20 Cf. John Callaghan, Rajani Palme Dutt: A Study in British Stalinism, London 1993. Dutt’s eulogy 
to the Man of Steel displays his cult-like mentality: „The genius and will of Stalin, the architect of 
the rising world of free humanity, lives on forever in the imperishable monument of his creati-
on – the soaring triumphs of socialist and communist construction; the invincible array of states 
and peoples who have thrown off the bonds of the exploiters and are marching forward in the 
light of the teachings of Marx, Engels, Lenin and Stalin; the advance of the communist movement 
throughout the world… . The wise and tireless leadership of Stalin for peace during these post-war 
years has been carried forward by Malenkov … . In those last months of ceaseless and redoubled 
theoretical and practical activity before his death Stalin marked out with sure hand and unshakable 
confidence and optimism the path to the future. May the teachings, the example and the inspiration 
of Stalin guide us all in our efforts henceforth to reach to what he proclaimed in that final speech to 
the Nineteenth Congress of the Communist Party of the Soviet Union as the ‘radiant future for the 
peoples.’ “ R. Palme Dutt, Stalin and the Future, Labour Monthly, April 1953, pp. 145–147. 
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as Aptheker’s, cannot be trusted to quarantine the influence of an editor „distinguished“ 
for his subservience to Moscow. At least, there should be skepticism toward the claim 
that the attempted quarantine was successful. 

At his father’s burial ceremony in 1935, 20-year-old Herbert reconnected with first 
cousin Fay, and they fell in love. His elder by a decade, she was both a divorcée and a re-
cent Party recruit. Their romance no doubt reinforced his evolving political orientation. 
Here are some of that evolution’s noteworthy events.

In 1937 Aptheker, not yet a Party member, began teaching history at the CPU-
SA’s Worker’s School on East 14th Street, near Manhattan’s Union Square, where he 
met Young Communist League leader Louis Burnham, also born in 1915. Burnham 
convinced his friend to join him in organizing workers in the South for the Tobacco 
Workers International Union. In practice, that meant teaching history from his recently 
published booklets, in one case in an auditorium of two thousand students at LeMoyne 
Junior College in Memphis, Tennessee. To the hundreds of Black workers he met, who 
heard about aspects of their history for the first time, Burnham and Aptheker sold every 
copy of the latter’s literature they had stuffed into Burnham’s car.21

William Patterson, the African American leader of the Communist International’s 
International Labor Defense, had defended Italian immigrant anarchists Sacco and Van-
zetti in the ‘20s and the African American Scottsboro Boys in the ‘30s. In 1940 Patter-
son founded the Abolish Peonage Committee. After naming doctoral student Aptheker 
its secretary, he dispatched the recent Party recruit to Oglethorpe County, Alabama 
(where a Black man had been lynched decades earlier) to organize debt-entrapped 
sharecroppers. Aptheker helped bring about thirty people out of peonage.22 

The academic, activist, and romantic vectors of Aptheker’s life began to meet. The 
Communist activists he knew (Fay among them) impressed him with their zeal and 
courage. Could they, who fought for better working conditions and against Jim Crow 
and peonage, also be defenders of the judicial murder of political opponents? Aptheker 
left no evidence that he ever asked such a question.

Aptheker’s partisanship is the best explanation for his ignoring of C. L. R. James 
(1901–1989). James, the Trinidadian author of The Black Jacobins, the first scholarly 
study of the New World’s only successful slave revolt, was a Trotskyist leader.23 In 1938, 

21 G. Murrell, The Most Dangerous Communist in the United States, p. 13.
22 Ibidem, pp. 21–23. See also Peter Daniel, The Shadow of Slavery: Peonage in the South, 1901–1969, 

Urbana 1990, pp. 176–177 for mention of Aptheker. The 1919 lynching of Obe Cox in Oglethorpe 
County is recounted in W. Fitzhugh Brundage, Lynching in the New South: Georgia and Virginia, 
1880–1930, Urbana-Chicago 1993, p. 47.

23 C. L. R. James, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution, New 
York–London 1938 (revised edition New York 19632, reprinted 1989). For Aptheker’s oversight 
and its facilitators, see Anthony Flood, C. L. R. James: Herbert Aptheker’s Invisible Man, C. L. R. Ja-
mes Journal, Fall 2013, pp. 276–97, reprinted in Anthony Flood, Herbert Aptheker: Studies in Willful 
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as Aptheker’s history writings began to be published, James’s book was released and 
widely reviewed.24 James, however, fourteen years Aptheker’s Black elder, was beneath 
his notice, if not contempt: hatred of all things Trotskyist flowed from one’s support for 
Stalin’s policies.25 The minutest details of slave rebel trials in the 19th century absorbed 
Aptheker’s attention; the widely covered trials of the „traitors“ then on trial in Moscow 
did not.

No one could follow as closely as Aptheker did the Communist-led Abraham Lin-
coln Brigades in the Spanish Civil War (1936–1939) without knowing of the bloody 
antagonism between Stalinists and Trotskyists, the besieged Spanish Republic’s rival 
Leninist allies. Because that antagonism was a live issue in the Soviet Union, the Stalin-
ists’ North Star, it could not be otherwise for them in Europe, the United Kingdom, and 
the United States.

In the early ‘50s Steve Nelson, former Brigades commander and Soviet spy, was 
charged with sedition under both the Pennsylvania Sedition Act and the Smith Act. 
Expounding Leninist doctrine on the use of violence, Aptheker defended Nelson on the 
witness stand. Between Spain and Pennsylvania, Nelson had spied for Stalin, passing 
along classified Manhattan Project material to Moscow, and then lied about it.26 He was 
never suspected of, let alone tried for, espionage.

Whatever else Aptheker may have been, he was no naif. There was an underground 
Communist network; about his willingness to serve it, there was no question. „I wasn’t 

Blindness, New York 2019, pp. 15–52. See also Anthony Flood, Aptheker’s willful blindness toward 
James: another nugget of evidence (https://anthonygflood.com)

24 See, e.g., Herbert Aptheker, American Negro Slave Revolts, Science & Society, Summer 1937, 
pp. 512–538; idem, More on American Negro Slave Revolts, Science & Society, Summer 1938, pp. 
386–391; idem, Maroons within the Present Limits of the United States, The Journal of Negro History, 
April 1939, pp. 167–84. Two collections of his shorter works are: Herbert Aptheker, Essays in the 
History of the American Negro, New York 1945; Herbert Aptheker, To Be Free: Pioneering Studies 
in Afro-American History, New York 1948. There was a Czech edition as Herbert Aptheker, Boj 
za svobodu. Kapitoly z dějin černošského lidu, Praha 1952.

25 In 1947 American Trotskyist leader James P. Cannon summarized the hostility: „The American 
Stalinists have not gone so far in violence [as have their counterparts in Europe] only because they 
have lacked the power. But they have endorsed and defended all the crimes and betrayals of Russian 
and international Stalinism, and therefore fully share the guilt for them. The apologist and defender 
of assassins is himself an assassin. “ James P. Cannon, American Stalinism and Anti-Stalinism, New 
York 1947 (Serialized in The Militant between April 5 and May 31, 1947). 

26 Cf. Herbert Romerstein – Eric Breindel, The Venona Secrets: Exposing Soviet Espionage and Ame-
rica’s Traitors, Washington 2000, pp. 255–260. „I never had any links with Soviet espionage in the 
United States,“ protested Nelson, born Stjepan Mesaros in Subocka, Croatia. „There may have been 
a Soviet espionage network operating in this country [the U.S.], but common sense would dictate 
against recruiting prominent Party officials“ like Nelson. Ibidem, p. 259. See neighboring pages for 
evidence of how the Manhattan Project rendered „common sense“ null and void. There’s not a hint 
of Nelson’s espionage in G. Murrell, The Most Dangerous Communist in the United States.
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an organizational person,“ he claimed. „I was just an intellectual … . My job was writing 
and lecturing and talking … I never was an organizational officer of the Party.“27 This 
from the man who described The Truth about Hungary as a „job“ he had „to do for the 
Communist movement, and I did it.“ But was he more trustworthy in this matter than 
was Nelson? Perhaps the declassification of FBI files holds the answer.28 

Such disclosure might also shed light on how Aptheker, under FBI surveillance, 
traveled to Mexico in 1951 to aid CPUSA leader Gus Hall, who had jumped bail and 
fled the United States after his Smith Act conviction. We also wonder whether Apthek-
er, as his daughter Bettina claims, went to Mexico to „find the comrade in the Mexican 
Communist Party who had betrayed Gus Hall.“ The suggestion that a battle-hardened 
war veteran, suffering post-traumatic stress disorder, was content to „find“ the informant 
strains credulity.29

Stalinist Propagandist Masquerading as Historian
While assimilating Dutt’s political analyses, Aptheker sought out African American 
historians, among them Carter G. Woodson, Rayford W. Logan, Charles H. Wesley, 
and W. E. B. Du Bois. As we noted, to the last-named man Aptheker grew close, even-
tually being invited to edit his correspondence and published writings.30 Aptheker initi-
ated correspondence with Woodson, the founder of the Association for the Study of Ne-
gro [now African American] Life and History.31 Woodson had encouraged Aptheker as 

27 Gary Murrell, Herbert Aptheker’s Unity of Theory and Practice in the Communist Party USA: On 
the Last Night, and during the First Two Decades, Science & Society 70, No. 1 ( January), 2006, 
pp.  98–118, here p. 109. 

28 Idem, The Most Dangerous Communist in the United States, p. 100. 
29 Bettina Aptheker, Intimate Politics: How I Grew Up Red, Fought for Free Speech, and Became a Femi-

nist Rebel, Berkeley 2006, p. 23. Since the FBI, she alleges, was bugging the Apthekers’ home when 
her father was allegedly molesting her, the declassification of FBI files might also shed light on her 
claim. See Christopher Phelps, Father of History: Bettina Aptheker’s recent memoir has incited fierce 
debate over her father’s legacy, The Nation, October 18, 2007. Murrell documents the FBI’s trac-
king of Communists in the US Armed Forces during World War II, specifically Director J. Edgar 
Hoover’s interest in „Captain Herbert Aptheker“ in 1944–1945. Ibidem, p. 33. There is no reason to 
believe that the Bureau’s interest ever waned.

30 Herbert Aptheker, Personal Recollections: Woodson, Wesley, Robeson and Du Bois, The Black Scholar, 
Summer 1997, pp. 42–45. Du Bois provided the preface to the first volume of Herbert Aptheker 
Documentary History of the Negro People in the United States, New York 1951; Wesley (Woodson’s 
successor at the Association), to the third, New York 19773. See also Herbert Aptheker, Charles 
H. Wesley: Some Memories, Journal of African American Life and History 83, No. 2 (Spring), 1998, 
pp. 153–54. 

31 Aptheker’s mother financed his stay in Richmond, Virginia in the summer of 1936, when Aptheker 
turned 21. That summer, on route to the Library of Congress for research on Nat Turner, he arran-
ged to lunch with Woodson at Penn Station in a restaurant in the Black ghetto. G. Murrell, The 
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a teenager and published his essays in the Association’s Journal.32 Reviewing Aptheker’s 
1941 pamphlet The Negro in the Abolition Movement, Woodson wrote: „… our propagan-
dists masquerading as historians contend that slavery was a benevolent institution with 
which the Negroes were satisfied until the meddlesome abolitionists arose and muddled 
the situation. This book is another proof that we find in our so-called histories very little 
truth with respect to that part of history which has been influenced by the Negro. Mr. 
Aptheker is rewriting some of that history.“ Given Aptheker’s later role as apologist for 
the Soviet Union, Woodson’s reference to „propagandists masquerading as historians“ is 
prophetically ironic, if also unintentionally cruel.

There were African American contemporaries of Aptheker, among them John Hope 
Franklin (1915–2009) and Benjamin Quarles (1904–1996), who worked the same 
historical patch but, probably because of racial discrimination, didn’t publish books or 
hold academic positions until after he did. In 1946, shortly after his return from Europe, 
the white Communist Aptheker was awarded a Guggenheim Fellowship; Franklin, not 
until 1950 (but again in 1973); Quarles, 1958. The latter’s works begin to be published 
in the 1950s; Franklin, who was barred from serving in the armed forces during World 
War II, saw his The Free Negro in North Carolina, 1790–1860 published in 1943, the 
same year as Aptheker’s American Negro Slave Revolts.33 

While compiling material for his Documentary History, Aptheker unburdened himself 
on a matter of, to him, great urgency. In a November 1954 memo to the Party’s National 
Committee, Aptheker wrote: „… the fact is that the enemy has succeeded in winning 
over the minds of the vast majority of the American people… . In my judgment, the 
central ideological and agitational obstacle confronting the Party today in the task of 
reaching out to the people is the opinion so very widely held that the Soviet Union is 
a backward land of tyranny and brutality.“34 

According to Aptheker, the Party’s apologetics on behalf of the Workers’ Paradise had 
been „weak and sporadic,“ far from meeting the needs of the day. What was needed, he 
insisted, was „pride and joy and emphasis. The marvel of the greatest event in human 

Most Dangerous Communist in the United States, p. 11. Aptheker’s recollection of his budding interest 
in Black history „in my late teens“ must refer to 1934–1935. 

32 Carter G. Woodson, The Journal of Negro History, July 1941, p. 403. 
33 In the early 1970s, Aptheker mentioned to me that, thirty years earlier, he had been listed in a volu-

me of „Negro PhD’s.“ The error’s likely explanation is the compiler’s assumption that only African 
Americans would have written on his dissertation’s subject. I’m grateful to Dave Lull, a former 
librarian of the Duluth [Michigan] Public Library, for tracking down the book confirming my reco-
llection: Harry Washington Greene, Holders of Doctorates among American Negroes: An Educational 
and Social Study of Negroes Who Have Earned Doctoral Degrees in Course, 1876–1943, Boston 1946, 
p. 274.

34 G. Murrell, The Most Dangerous Communist in the United States, pp. 119–120. 
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history should be brought forward, continuously and actively.“35 It is unreasonable to 
expect the chairs of history departments, even those not suffering from Cold War anxi-
ety, to trust the judgment of one who could label the charnel house of the Soviet Union 
as „the greatest event in human history.“ Consequently, one would need independent 
corroboration of anything he affirmed before accepting it. 

Lest there be any misunderstanding: Herbert Aptheker regarded Joseph Stalin 
as a source of insight. Aileen Kraditor found ten citations of Stalin’s writings in one 
article of Aptheker’s.36 There he quotes from Stalin’s last public speech: „Addressing 
the XIX Congress of the Communist Party of the Soviet Union [Aptheker writes], he 
[Stalin] pointed out that capitalism, having reached its last stage, that of imperialism, 
has thrown overboard „the banner of bourgeois-democratic freedoms.“ No one remained 
to pick it up, said Stalin, except „the Communist and democratic parties,“ and they, by 
picking it up, would „rally around themselves the majority of the people.“… But what 
Stalin especially emphasized was that … the imperialists have abandoned bourgeois 
democracy… . Stalin’s findings in this respect have particular application to the United 
States, since it is the imperialists of our country who constitute the main bulwarks of 
world reaction, the main source of the war danger.“37

In the article’s coda, Aptheker quotes Stalin three times: „Confidence in the crea-
tive power of the masses [Stalin adjudged] … is the peculiar feature in the activities of 
Lenin… . There are no things in the world which are unknowable, but only things which 
are still not known, but will be disclosed and made known by the efforts of science and 
practice… . [T]hose who create all the good things of life, who feed and clothe the 
whole world … [are] the real heroes and the creators of the new life.“38

Others as inquisitive as Aptheker knew Stalin had murdered millions of heroes and 
creators; Aptheker either didn’t know, or knew but didn’t care. In his The Era of McCar-
thyism, he cited Stalin’s Dialectical and Historical Materialism, deeming his reflections on 
the origin of ideas „especially apt.“39 But, by all means, let us hear from the putatively 
victimized scholar on the subject of African American slave revolts.

35 Ibidem p. 120.
36 Aileen Kraditor, „Jimmy Higgins“: The Mental World of the American Rank-and-File Communist, 

1930–1958, New York 1998, p. 87. The article is Herbert Aptheker, The ‘New Conservatives’ – 
Crusaders against Democracy, Masses and Mainstream, April 1953, pp. 23–32, published a month af-
ter Stalin’s death and reprinted as Herbert Aptheker, The ‘New Conservatives’, in: idem, Laureates 
of Imperialism: Big Business Re-Writes American History, New York 1954, pp. 78–93, the version 
I have quoted from.

37 Aileen Kraditor, ‘Jimmy Higgins’, pp. 78–79.
38 Ibidem, p. 93. 
39 Herbert Aptheker, The Era of McCarthyism, New York 1955, pp. 33, 37. This appeal to Stalin’s 

intel lectual gifts survived in that book’s second edition, published six years after Khrushchev’s selec-
tive „revelation“ of his predecessor’s crimes. „I have chosen to make no changes,“ Aptheker declares 
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Aptheker’s Thesis: An Early Exposure of Its Methodologically Questionable Origins
Ulrich Bonnell Phillips (1877–1934), the author of American Negro Slavery and once the 
doyen of American Southern historiography, was Aptheker’s foil for his own American 
Negro Slave Revolts (ANSR). The Southern slaveocracy, Phillips argued, „maintained or-
der and a notable degree of harmony in a community where confusion worse confound-
ed would not be hard to seek,“ and its system „had in strictly business aspects at least as 
many drawbacks as it had attractions. But in the large it was less a business than a life; it 
made fewer fortunes than it made men.“40 

Because a system that merchandised human beings should be judged more severely, 
Aptheker challenged Phillips’s standing among historians. American chattel slavery, 
Aptheker argued, was orders of magnitude worse than the deplorable labor conditions 
one might find in a big city, and slaves were not, as Phillips taught, docile regarding their 
servitude; rather, they sought, and fought for, their freedom at every opportunity. 

Aptheker, however, undermined his noble effort to set the record straight by doing 
for the Soviet regime what Phillips had done for the American slaveocracy. Content 
to swallow the camels of genocide, Aptheker strained at the gnats of slave revolts; his 
silence about the former revealed volumes about how he assessed the latter. Slave revolts 
were what a researcher committed to the science of Marxism-Leninism would predict. 
Not surprisingly, Aptheker found what he was looking for, and scholars laboring in the 
same documentary vineyards noticed his bias confirmation.

In the first scholarly work on African Americans in the Party, Wilson Record 
 (1916–1998) acknowledged that „Aptheker is a tireless researcher, an excellent organ-
izer of material, and an accomplished writer. However much one may differ with his 
appraisal of the Negro past in America, he cannot help being impressed with the tech-
nical quality of Aptheker’s work.“41 But, Wilson noted, the „Party historian was a Party 
man first and a historian second.“42 In a note appended to this comment, Record wrote: 
„Silent for the most part on [Gunnar] Myrdal’s An American Dilemma from the time 
of its publication in 1944 until the shift in the Party program produced by the [French 
Communist leader Jacques] Duclos letter [expressing Stalin’s displeasure with Amer-
ican Communists], Aptheker did not really take up the cudgels against the Swedish 

in the new preface. „[T]his choice does not reflect a feeling that everything in it, as it now stands, 
reflects precisely my own views, either of ‘history’ or of ‘reality,’ as of 1962,“ the year he penned 
his tribute to Dutt. „Still what changes there have been in those views are not so substantial that 
I should feel compelled to apologize for or to alter their expression now.“ Not even his approbative 
citation of a mass murderer.

40 Ulrich Bonnell Phillips, American Negro Slavery, New York 1918, p. 401, as quoted in John David 
Smith, Ulrich Bonnell Phillips: The Southern Progressive as Racist, Yale University Library Gazette, 
April 1982, p. 70. Phillips taught at Yale from 1929 until his death. 

41 Wilson Record, The Negro and the Communist Party, Chapel Hill 1951, p. 173. 
42 Ibidem, p. 176.
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sociologist until 1946. Then he did a little book, The Negro People in America, which for 
its distortion reaches some new low, even for a Party historian. Aptheker is now search-
ing historical documents for the word ‘nationalism’ which he is using to ‘prove’ that the 
idea of a Black Belt black republic has deep roots in American Negro history.“43

Ernest Kaiser, an African American and Marxist critic of Aptheker on Myrdal, 
turned Aptheker’s argument for social amelioration on its head: „ … Aptheker falls over 
backward into social Darwinism. For if Negroes, in their admittedly bad environment, 
show more emotional stability generally than whites; if there isn’t an iota of truth in the 
Negro stereotypes; if the Negroes’ basic integrity remains untouched; and if there isn’t 
proportionally an even larger lumpen-proletariat among the Negro people than among 
the whites, then the Negroes’ terrible living conditions really make them stronger and 
better than the whites as the social Darwinists say, and there is no point in changing the 
social conditions under which Negroes live and die.“44

Later in his book, Record refers to Aptheker’s research interests, noting that „[a]t 
present [i.e., 1950–1951] the chief stimulus to Negro nationalism is the Communist 
Party itself, which through its ‘Negro nation’ and self-determination theories seeks to 
bring to the fore any latent Negro aspiration for a separate culture and state.“45 A dec-
ade later, Theodore Draper cited that article of Aptheker’s: „Isolated examples of Negro 
references to the American Negroes as a ‘nation’ have come down from the late eight-
eenth and early nineteenth centuries, but even the Communist student who has assidu-
ously collected them has emphasized their ‘purely verbal character.’“46 The „Communist 
student“ was Aptheker. Like Record, Draper admired Aptheker’s industry, conceding 
that his bias put him on the trail of things that others, innocent of that bias, might not 
have discovered.47

If one word sums up the general dismissal of Aptheker’s thesis on slave revolts, it 
is „exaggeration,“ which is true as far as it goes, but doesn’t inquire into its methodo-
logical roots. Peter Kolchin’s opinion is representative: „Slave rebellions and abortive 
rebellions have aroused controversy, both because the evidence on them is often skimpy 

43 Ibidem, p. 176, second unnumbered note. 
44 Ernest Kaiser, Racial Dialectics: The Aptheker-Myrdal School Controversy, Phylon, 4th Quarter 1948, 

pp. 297–98. In his reply to Kaiser, Aptheker makes four points, none of which is responsive to the 
charge of „fall[ing] over backward into social Darwinism“: Herbert Aptheker, Racial Dialectics, 
Phylon, 2nd Quarter 1949, pp. 194–195.

45 W. Record, The Negro and the Communist Party, p. 270 where Record appends a bibliographical 
note that cites inter alia Herbert Aptheker, Consciousness of Negro Nationality: An Historical Survey, 
Political Affairs, June 1949, pp. 88–95. 

46 Theodore M. Draper, American Communism and Soviet Russia, New York 1960, p. 317.
47 „Despite the tendentious nature of his editorial comment, Aptheker’s documentary history contains 

long-neglected and richly rewarding material and represents one of the few noteworthy historical 
contributions by an American Communist.“ Ibidem, pp. 503–504.
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and because the subject is ideologically charged. Herbert Aptheker’s pioneering volume, 
American Negro Slave Revolts (New York, 1943), contains useful information but exag-
gerates the extent of slave rebellion. Panicked whites sometimes saw conspiracies and 
incipient insurrections where none existed…“48 Why did Aptheker exaggerate the extent 
of slave rebellion? A more granular critique is in order, and one was expressed from the 
beginning.

As an example of ANSR’s scholarly reception, the review by Theodore M. Whitfield 
(1906–1991) is ideal.49 A scholar of the antebellum South and the Civil War, Whitfield 
taught history at Western Maryland College from 1929 until his retirement in 1971. 
Columbia University had published a revised version of Aptheker’s dissertation in 1943; 
Whitfield’s review appeared the following February. Written within months of the 
book’s publication, then, it might have been the very first published review. 

Aptheker, then an artillery officer in the United States Army, was a Communist, 
but not yet a famous one. Since his interests overlapped Whitfield’s, it is likely (but not 
 certain) that Whitfield was familiar with Aptheker’s writings that are listed in his biblio-
graphy of secondary sources. (Whitfield may have noticed the title of his own Slavery 
Agitation in Virginia 1829–1832 there.) In short, Whitfield’s is not an anti-Communist 
review, but a cold-eye evaluation of Aptheker’s methodology.

Considerable research is evident, Whitfield granted, but scrutiny of Aptheker’s use 
of it reveals „glaring weaknesses in spots.“ To be sure, Whitfield wrote, „not all those 
associated with slavery lived in sweet contentment or undisturbed security,“ the Phillip-
sian view Aptheker targeted. He „is to be commended for his success in turning up data 
which apparently was neglected or unknown by some who attempted to write in this 
field before him, but it is to be hoped that his treatment will not be accepted as the final 
word on the subject.“50 It was a good first word, but it harbored dangers.

It occurred to Aptheker, Whitfield notes, that the Turner-led 1831 Southampton 
Slave revolt was not an isolated event, but the high point of a series; that this pattern 
might have been exemplified elsewhere; and that further study might uncover overlooked 
aspects. Whitfield discerns in the book, however, „a conflict between two ideas … which 

48 Peter Kolchin, American Slavery: 1619–1877, New York 2003 (=10th Anniversary edition), p. 296. 
Kolchin cites two examples of post-American Negro Slave Revolts research on slave revolts: Philip 
D. Morgan – George D. Terry, Slavery in Microcosm: A Conspiracy Scare in Colonial South Carolina, 
Southern Studies, Summer 1982, pp. 121–46; and Charles B. Dew, Black Ironworkers and the Slave 
Insurrection Panic of 1856, Journal of Southern History, August 1975, pp. 321–38. „By contrast,“ 
Kolchin notes, „Winthrop D. Jordan concludes that a sometimes-questioned conspiracy was real.“ 
Cf. Peter Kolchin, Tumult and Silence at Second Creek: An Inquiry into a Civil War Slave Conspiracy, 
Baton Rouge, LA 1993.

49 Theodore M. Whitfield, review of American Negro Slave Revolts, The Journal of Southern History, 
February 1944, pp. 103–05. 

50 Ibidem, p. 105.
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culminates in a whole-hearted acceptance of one of them and a consequent marshalling of 
evidence to justify his choice.“51 That is, Aptheker doesn’t resolve the tension integrally; he 
ignores it, and landscapes an evidentiary garden path to his favored alternative.

In ANSR’s second through seventh chapters, Whitfield writes, Aptheker „seems to 
be torn between the desire on the one hand to show that the white man’s fear of slave 
rebellion was the result of imagination or of exaggerated reports and the uncritical 
acceptance of hearsay evidence, and thus he did not have adequate grounds for such 
protective or repressive measures as were taken, and on the other hand to show that the 
slaves were not submissive.“52 

In other words, as a thesis’s advocate, Aptheker knew that due diligence precedes 
advocacy, that is, that one must scrupulously try to avoid confirming one’s biases. „Be-
ginning with Chapter VIII, however, the first of these two alternatives seems to drop out of 
the picture, and the remainder of the book is devoted to a narration of“ about 250 alleged 
revolts and conspiracies.53 „On the basis of this collection of evidence,“ Whitfield con-
tinues, „the author arrives at the conclusion ‘that discontent and rebelliousness were not 
only exceedingly common, but, indeed, characteristic of American Negro slaves’ (p. 374), 
although nothing in his discussion throws any light on what proportion of the total 
number of slaves was involved in such activities.“54 Unfortunately for the Aptheker thesis, 
however, ascertaining this ratio is a condition of describing those events as „exceedingly 
common“ or „characteristic.“

For Aptheker, there were conditions an event had to meet to qualify as an insur-
rection or conspiracy: it involved at least ten persons seeking their own freedom, and 
contemporaries labeled the events uprisings or revolts. These were stringent require-
ments, Whitfield grants, „but in following his [Aptheker’s] use of the information which 
he furnishes we are forced to the conclusion that he neither limited himself as rigorously 
as his definition promised nor escaped altogether the temptation [of bias confirmation] 
… a too sympathetic evaluation of the data available… . too prone … to accept reports 
found in papers far removed from the scene or known to be openly antagonistic to slav-
ery, without securing a confirming report from a local source.“55

Whitfield cites two of Aptheker’s examples from Virginia: 1820, Petersburg: the 
New York Evening Post printed letters allegedly written in that city; and 1862,  Culpeper 
County, the hanging of 17 slaves. Aptheker referred to „the greatest consternation 
imaginable“ affecting the white population due to the reportage of the Washington 

51 Ibidem, p. 103.
52 Ibidem. 
53 Ibidem. Emphasis added.
54 Ibidem, p. 103. Emphasis added.
55 Ibidem, p. 104.
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Republican and Liberator – both published in sections of the country at war with the 
Confederacy. Aptheker gave no local source for this report. Newspaper silence about 
such events would not be credible – unless they did not occur. By comparison, the Rich-
mond papers carried news of Nat Turner’s insurrection within days. 

Whitfield’s criticisms pertain to method. Did the departmental committeemen who 
probed Aptheker’s thesis raise questions like Whitfield’s? If so, what were Aptheker’s 
answers? Advisors often know less than the candidate but, again, no specialized know-
ledge is needed to raise a question of method. Perhaps the archives of Columbia’s history 
department hold the answer.56 It is not enough to opine that Aptheker „exaggerated“ the 
number of slave revolts: one must also ask (a) why a white American in the late 1930s 
and early 1940s would do such a thing and (b) whether an ideologically informed pre-
disposition to exaggerate was symptomatic of a bias that rendered him unfit to teach.

Conclusion
From beginning to end this paper has been about the methodology of Herbert Apthek-
er, a writer whose view of his ethical duty rendered suspect his evaluation of evidence. 
The nexus of academic, political, and personal influences, formed in the Red Decade, 
was fateful, but not fated. The ethical spirit that made Aptheker an enemy of Jim Crow 
in 1931 could have inspired a champion of the victims of the Stalinist regime with 
which he willfully aligned himself. Five years later, however, he was protesting Rome’s 
assault on Ethiopia while ignoring Moscow’s aid to Rome. He was free to resist the 
Party’s gravitational pull in the few years before he formally joined it, but that would 
have meant caring at least as much about the contemporary defendants in Moscow in 
1936–1938 as about a slave’s testimony in Southampton County, Virginia in 1831. The 
Molotov-Ribbentrop Pact may have been the occasion of Aptheker’s joining the Party, 
but it was also symbolic of his future service to it.

If I may end on a personal note: no self-righteousness motivated the severe judgment 
I’ve rendered against my former comrade and „boss“: my culpable failure to ask the right 
questions replicated Aptheker’s analogous dereliction of ethical duty. A half-century 
later, it remains a source of shame.57 The revolutionary intellectual, which R. Palme 

56 For a comprehensive survey of reviews of American Negro Slave Revolts, see H. Shapiro, The 
Impact of the Aptheker Thesis, pp. 52–73. After Shapiro wrote this, debate over the nature and extent 
of slave rebellions was renewed when William and Mary Quarterly published Michael P. Johnson’s 
review of books on the alleged Denmark Vesey conspiracy of 1822, which Johnson regards as a mere 
projection of white fear. Michael P. Johnson, Denmark Vesey and His Co-Conspirators, William and 
Mary Quarterly, October 2001, pp. 913–976. For a discussion of this controversy, see David Brion 
Davis, Inhuman Bondage: The Rise and Fall of Slavery in the New World, New York 2006, pp. 222 and 
385. I owe my awareness of this dispute to Ivo Cerman. 

57 For the present writer’s relationship to Aptheker, 1969–1975, see A. Flood, Herbert Aptheker, pp. 
1–7 (Introduction).
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Dutt had embodied for Aptheker in 1935, Aptheker modeled for me, at about the same 
age, thirty-five years later. By God’s grace I did not (or at least I’m fairly sure I did not) 
lead as many astray as he did. By that same grace, Aptheker could never do more than 
mislead. Here’s what I mean.

„Had that leadership“ of the CPUSA in 1991 „held state power,“ Aptheker noted, 
„past history suggests that those signers“ [of „An Initiative to Unite and Renew the 
Party“] would now be dead,“ and not from natural causes.58 Aptheker was one of the 
signatories. History also suggests that, had the shoe been on the other foot, Aptheker 
would have exercised state power against them. 

Aptheker’s ideological progeny, many of whom have never heard of him, are guilty 
of the same kind of willful blindness he eventually owned. Unlike he and his com-
rades, however, they occupy the executive offices of academia, media, and government. 
His rehabilitation is no less real for being indirect and implicit. The history of Herbert 
Aptheker is therefore not a topic of merely antiquarian interest.

58 Note, December 14, 1991, cited in G. Murrell, The Most Dangerous Communist in the United 
States, p. 335. For an account of that „initiative“ and its denouement, see Jaiveer Kohli, The Last 
American Communists: The Story of the Fall of the Communist Party USA, The Journalist as Historian, 
May 22, 2019 (http://www.journalist-historian.com, June 15, 2021). 
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ANTHONY FLOOD 
The History of Herbert Aptheker: Partisanship’s Threat to Truth-telling
Abstract 
Communist theoretician Herbert Aptheker (1915–2003) was the rare American writer 
whose history books were approved for mass consumption in the Communist bloc. A Co-
lumbia University Ph.D., he wrote or edited more than fifty books and lectured widely, 
but never held a professorship, due solely to his Communist politics. This paper explores 
the convergence of his academic interests and revolutionary commitment and argues that 
it justified the decades-long exclusion of Aptheker from the profession. His idiosyncratic 
view of truth as a function of „partisanship with the oppressed“ ironically condemns de-
fenders of Stalinist regimes such as he was. Its methodological implications should inform 
the evaluation of his historical writings, no matter how much some of them may have 
inspired generations of African Americans. 

KEYWORDS: 
Herbert Aptheker; historiography; American Communism; Marxism; slave revolts; propaganda.
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Science, Revolution, and Monarchy 
in Two Letters of Joseph Donath 
to František Antonín Steinský
JONATHAN SINGERTON

A surviving collection of letters addressed to the Bohemian academic František An-
tonín Steinský (1752–1816) contains a number of interesting correspondents.1 Among 
twenty-two letters, one finds a diverse array of important intellectuals of the eighteenth 
century. These include Father Antonio Piaggio, the Vatican’s conservator of ancient 
manuscripts who was among the first to study the papyri discovered in the ruins of Her-
culaneum near Naples; Karl Heinrich Seibt, one of the leading academics and Catholic 
theologians in Prague; and Karel Rafael Ungar, the Premonstratensian antiquarian and 
librarian.2 It is fitting, after all, since Steinský took great pride in corresponding and 
meeting many of the luminaries of his day. The most famous author within this collec-
tion is the polymath American revolutionary Benjamin Franklin, whom Steinský met 
during a trip to Paris in 1781.3 Franklin was well-known in Europe as the inventor of 
the lightening rod and his role as a representative of the revolutionary American repub-
lic increased his celebrity at this time.4 Franklin’s two letters contained in the collection 
gained attention as early as 1905 when Steinský’s own letters to Franklin became known 
among American scholars. Subsequent investigations between American, Austrian, and 
Czech academics led to the realization of the transatlantic connection between Prague 
and Philadelphia in the late eighteenth century.5 

1 Literární archiv Památníku národního písemnictví (LA PNP), Fr. S. A. Steinský (1760–1811). 
For this collection, see Alena Petráňová, Z korespondence Františka Steinského, prvního profesora 
pomocných věd historických na Karlově universitě, Acta Universitatis Carolinae 2, 1958, pp. 101–112; 
František Baťha, Fragment literární pozůstalosti Fr. Ant. Steinského, Praha 1960, pp. 1–2.

2 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Seibt to Steinsky, 27 April 1780 and 3 August 1781.
3 Barbara B. Oberg, The Papers of Benjamin Franklin 34, New Haven–London 1998, p. 316.
4 Rudolf Kolomý, Benjamin Franklin (1706–1790) a jeho přínos k nauce o elektřině, Pokroky matema-

tiky, fyziky a astronomie 48, 2003, pp. 129–142; Josef Polišenský, Benjamin Franklin, američtí Mo-
ravané a čeští čtenáři, Praha 1972, pp. 315–322; idem, Benjamin Franklin a první americká revoluce, 
Praha 1956.

5 The first scholar to note Steinsky’s correspondence contained within the Franklin papers was Albert 
Smith who contacted Julius Wiesner, professor of botany at the University of Vienna in 1905. Wie-
sner, who championed the figure of Jan Ingenhousz (1730–1799) and knew of Ingenhousz’s close 
contacts with Franklin, entrusted the further investigation of Steinsky’s connection with Franklin 
to Albín Bráf and Čeněk Zíbrt. The pair correctly identified Steinsky as the author and receipt of 
Franklin’s correspondence in Philadelphia but failed to find the Franklin correspondence contained 



146 OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

/ EDITIONS AND DOCUMENTS/ 

Yet one correspondent within this collection who is little acknowledged and about 
whom relatively little has been revealed is the Bohemian merchant Joseph Donath 
(1751–1829).6 Donath shared a deep friendship with Steinský stemming from his 
education at the Charles University in Prague where he likely met Steinský for the first 
time in the mid-1770s.7 After Donath relocated to Philadelphia in the early 1780s, the 
pair continued their friendship and Donath visited Steinský during his only return visit 
to Prague in 1789.8

The five existing letters sent from Donath to Steinský from the United States are ex-
tremely valuable and unique sources of contrasting opinions on politics between Central 
Europe and North America as well as revealing evidence of the international collabo-
ration over scientific inquiry in the late eighteenth century. Moreover, the contents of 
two particular letters are striking examples of the altered opinion of Donath about his 
former homeland and its system of government once he had settled in the United States. 
His letters of 19 April 1790 and 20 July 1792 make clear his thoughts on monarchy 
and how it contrasted the spirit of republicanism experienced by the inhabitants of the 
United States. Donath’s frankness and cheeky indirect tone with Steinský underline his 
serious critique of the Habsburg regime from an emigrant’s point of view. It forms an 
interesting but unnoticed connection between the Czech lands and the United States.9 
These letters, presented in an edited form for the first time below, also reveal the web of 
social and commercial transatlantic ties in Central Europe at the end of the eighteenth 
century. Before clarifying the contents of the letters and presenting the short edition, 
it is necessary to detail the biographies of both the author and recipient and to explain 
why and how Donath found himself in the United States and writing to his friend in 
the 1790s.

in the Literary Archive in Prague. This collection only came to light in 1921 and the importance of 
the Franklin letters appeared in national and international newspapers. A cutting can be found in 
the collection today. 

6 The most detailed previous assessment of the correspondence between Donath and Steinský is 
A. Petráňová, Z korespondence Františka Steinského, pp. 103–105. Petráňová also posits that the 
collection came to the LA PNP from Josef Karel Burde (1779–1848), son of the engraver Jan Karl 
Burde (1744–1815) whom Steinský knew personally.

7 Three items relating to Donath’s study at the Charles University in Prague are found in the 
University of Pennsylvania Archives, Kislak Center for Special Collections, Misc. Manuscripts, 
Joseph Donath Manuscripts, Documents related to Donath’s attendance of the University of Prague 
1772–1777. See also Ivan Hlaváček, Přehledné dějiny pomocných věd historických v českých zemích ze 
zvláštním zřetelem ke stolici oboru na filozofické fakultě Univerzity Karlovy, in: 200 let pomocných věd 
historických na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Praha 1988, p. 29.

8 Library of the American Philosophical Society (APS), Franklin Papers, Mss.B.F85, Part 9, XXXVI, 
p. 142, Steinský to Franklin, 17 June 1789.

9 Marek Vlha, „What is the Bohemian nation?“ Geneze povědomí o českém národu ve Spojených státech 
amerických do počátku 20. století, Český časopis historický 113, 2015, pp. 381–414.
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František Antonín Steinský
The character and career of František Antonín Steinský is not widely known outside 
of a few select studies.10 In spite of this, Steinský is an important figure within the 
Bohemian Enlightenment and the wider network of eighteenth-century intellectu-
als known as the Republic of Letters.11 Steinský’s life revolved around the intellectual 
circles of Prague. After his upbringing in Litoměřice, he became a skilled draughtsman 
and semi-professional painter. He began teaching technical drawing at the Imperial 
and Royal Normal School in Prague’s Malá Strana district from 1775.12 The Normal 
School grew out of the Theresan education reforms to enable compulsory schooling for 
all children in the Habsburg Monarchy between the ages of six and thirteen.13 Steinský 
remained at this school until 1810 when he became the dean of the philosophical faculty 
at the Charles University where he had lectured on an interim basis from 1784. Whilst 
his university career was dogged by complaints from his peers and accusations of tedious 
lectures from his students, his time at the Normal School was much better spent.14

At the Normal School, Steinský instructed four levels of pupils in drawing and 
calligraphy but also devoted himself to publishing pedagogical texts.15 Publications by 
educational staff provided a steady revenue stream for eighteenth-century schools in the 
Habsburg Monarchy. The Normal School at Prague was one of nine normal schools to 
receive a printing license during this period.16 Steinský published a large array of various 
texts during his lifetime. He prepared several handbooks for pupils on illustration and 
calligraphy.17 His wider oeuvre ranged from his editions of devotional music such as 

10 František Baťha, František Antonín Steinský (1752–1816), in: Heribert Sturm (ed.), Biographis-
ches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, vol. 4. Lieferung 4, München 2011, p. 285 
and entry „Steinsky, Franz Anton“ in Constantin von Wurzbach (ed.), Biographisches Lexikon des 
Kaiserthums Österreich 38, Wien 1879, p. 167.

11 For recent accounts of the Bohemian Enlightenment and the Republic of Letters, see Ivo Cer-
man – Rita Krueger – Susan Reynolds (edd.), The Enlightenment in Bohemia: Religion, Morality, 
and Multiculturalism, Oxford 2011; Howard Hotson – Thomas Wallnig (edd.), Reassembling the 
Republic of Letters in the Digital Age: Standards, Systems, Scholarship, Göttingen 2019, pp. 315–342.

12 Aleš Vincenc Pařízek, Ausführliche Beschreibung der am 15. November 1800 gehaltenen Jubelfeyer der k.k. 
Normalschule in Prag, nebst einer kurzen 25jährigen Geschichte dieser Schule, Prague 1801, pp. 57–58.

13 James van Horn Melton, Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in 
Prussia and Austria, Cambridge 1988, pp. 200–204, 214–217.

14 A. Petráňová, Z korespondence Františka Steinského, p. 108.
15 Anton Weiss, Geschichte der theresianischen Schulreform in Böhmen, Wien 1906, xviii and 4. 
16 J. van Horn Melton, Absolutism and Compulsory Schooling, p. 219.
17 A. Weiss, Geschichte, p. 185. Steinský’s calligraphic models contrasted the prevailing norms of the 

Viennese school of instruction, see Ivan Hlaváček – Jaroslav Kašpar, – Rostislav Nový, Vademe-
cum pomocných věd historických, Jinočany 2002, p. 87; Angelika Plank, Akademischer und schulischer 
Elementarzeichenunterricht im 18. Jahrhundert, Wien 1999, pp. 172–179; Gerhard Pichler, Das 
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the Lieder zur öffentlichen und häuslichen Andacht (1783) to works on natural history and 
geography textbooks designed for general school use.18 His songbook aimed to instill 
the practice of religious worship and Christian praise among the pupils of the Normal 
School.19 His tireless energy exercised by publishing and compiling the hymns earned 
him a 100fl reward by the school directorate.20 

Steinsky’s literary output reflected his standing among the intellectual circles of 
eighteenth-century Bohemia. He knew personally the mineralogist Ignaz von Born 
who pioneered the new method of extracting precious metals by amalgamation.21 
In the 1770s, Born founded an informal society of Bohemian thinkers and noblemen 
called the Böhmische Gelehrte Privatgesellschaft, the forerunner of the Royal Bohemi-
an Society of Sciences and the Czech Academy of Sciences today.22 Steinsky claimed 
membership of this association and contributed an essay to the society’s journal on an 
ancient coin enclosed in stone thirty feet deep and discovered during the construction of 
a fortress in Terezín. He used this example to demonstrate his ideas about the formation 
of the Earth’s mantle through a process of sedimentation.23 Steinský also contribut-
ed an article on the development of the Normal School to Isaak Iselin’s (1728–1782) 
Ephemeriden der Menschheit.24 At the same time, he contributed to the growing literary 
activities in the Bohemian Enlightenment. As editor of twelve volumes of the periodical 
Monatliche Beyträge zur Bildung und Unterhaltung des Bürgers und Landmannes, Steinský 

Studienwesen des Erzherzogtums unter der Enns (Wien und Niederösterreich) 1740–1870 II, Frankfurt 
am Main 1981, p. 532; Renate Seebauer, Lehrerbildung in Porträts: Von der Normalschule bis zur 
Gegenwart, Berlin–Wien 2011, pp. 23–24.

18 [F. A. Steinsky] – die k.k. Normalschuldirektion, Lieder zur öffentlichen und häuslichen Andacht 
mit Melodien größtentheils von den besten vaterländischen Meistern, Prag 1783; [F. A. Steinsky], An-
leitung zur richtigen Erkenntniß der merkwürdigsten natürlichen Dinge, Wien 1780; idem, Erdbeschrei-
bung für österreichische Schulen, Wien 1783.

19 V. Pařízek, Ausführliche Beschreibung, p. 61; Joseph Alexander von Helfert, Die österreichische 
Volksschule: Geschichte, System, Statistik I. Die Gründung der österreichischen Volksschule durch Maria 
Theresia, Wien 1860, p. 416; A. Weiss, Geschichte, p. 17.

20 A. Weiss, Geschichte, p. 65.
21 Mikuláš Teich, Born’s amalgamation process and the international metallurgic gathering at Skleno in 

1786, Annals of Science 32, 1975, pp. 305–340. 
22 Josef Haubelt, Born und Böhmen, in: Helmut Reinalter (ed.), Die Aufklärung in Österreich: Ignaz 

von Born und seine Zeit, Frankfurt am Main 1991, pp. 99–116.
23 František Antonín Steinský, Schreiben an den Herrn Hofrath von Born über eine in Stein gefundene 

Münze, nebst einigen dadurch veranlaßten Gedanken über die Entstehung der gegenwärtigen Oberfläche 
der Erde, Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, zur Aufnahme der Mathematik, der 
Vaterländischen Geschichte, und der Naturgeschichte 7, 1784, pp. 377–397.

24 Idem, Von dem Fortgange des Normalschulwesens in Böhmen, in: Ephemeriden der Menschheit oder 
Bibliothek der Sittenlehre, der Politik und der Gesetzgebung II, Leipzig 1784, pp. 231–236.
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was at the forefront of knowledge production in the Bohemian capital and aimed to 
disseminate new learning beyond the non-aristocratic classes.25

Steinský also affiliated himself with powerful people in Bohemia. His celebratory 
address of the consecration of Ferdinand Kindermann von Schulstein as the Bishop of 
Litoměřice in 1790 – of which a manuscript copy exists in the Steinský collection at the 
Literary Archive of the National Museum of Literature – came about as a result of their 
close friendship and collaboration on education matters.26 Kindermann was the head of 
the Bohemian educational commission as part of the Theresan reforms and responsible 
for overseeing the compulsory schooling agenda in the region. It was thanks to Bish-
op Kindermann’s support that Steinský successfully applied for a royal grant to travel 
to western Europe in 1780.27 Steinský’s tour of England, the Dutch Republic, France, 
Switzerland, and the Italian peninsula took place between mid-1780 and mid-1781. 
His reason for travelling through Europe was to examine the models of female educa-
tion for the founding of a new institution in Prague.28 He gained temporary leave of 
his duties at the Normal School and Father Aleš Vincenc Pařízek assumed his teaching 
for the academic year.29 When Steinský returned to Prague, he compiled a report on his 
observations of female education throughout his tour of western Europe and recom-
mended a universal state education for girls in history, geography, crafts, and the arts.30 
His contacts abroad welcomed his enquiries and the friendships formed during his visits 
to major centres of European learning lasted throughout his lifetime. It is these con-
tacts such as Antonio Piaggio in Naples and Gabriel Brunelli (1728–1797), professor of 
botany in Bologna, who appear in Steinský’s epistolary collection in the Literary Archive 
of the National Museum today. Steinský’s most notable acquaintance in this period was 

25 Idem, Monatliche Beyträge zur Bildung und Unterhaltung des Bürgers und Landmanns I-II, Prag 
1784–1789; Norbert Angermann, Die erste böhmische Zeitschrift für den Landmann, in: Dan Be-
rindei – Heinz Ischreyt (edd.), Der Bauer Mittel- und Osteuropas im sozioökonomischen Wandel 
des 18. und 19. Jahrhunderts: Beiträge zu seiner Lage und deren Widerspiegelung in der zeit-
genössischen Publizistik und Literatur, Wien–Köln 1973, pp. 275–280.

26 František Antonín Steinský, Inauguratio domini Ferdinandi equitis a Schulstein, dei et apostolica sedis 
gratia Episcopi Litomericensis, Prague 1791.

27 A. Petráňová, Z korespondence Františka Steinského, p. 107.
28 R. Kolomý, Benjamin Franklin (1706–1790) a jeho přínos k nauce o elektřině, p. 132.
29 A. Weiss, Geschichte, p. 28; Aleš Vincenc Pařízek, Ausführliche Beschreibung der am 15. November 

1800 gehaltenen Jubelfeyer der k.k. Normalschule in Prag, nebst einer kurzen 25jährigen Geschichte dieser 
Schule, Prag 1801, p. 62.

30 František Antonín Steinský, Allgemeine Beobachtungen über das Erziehungswesen des weiblichen 
Geschlechts bei Gelegenheit einer Reise durch die Schweiz, Holland, England, Frankreich und Italien, auf 
Befehl wailand Ihrer Majestät Maria Theresia niedergeschrieben [1784?]. Steinský announced the text 
but no copy seems to have survived, see A. Weiss, Geschichte, p. 157; A. Petráňová, Z koresponden-
ce, pp. 107–108.
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Franklin, whom he sent various scientific books and presented a Bohemian textile as 
a gift after he returned home to Prague.31 Steinský’s international correspondence and 
familiarity with leading intellectuals across Europe created a wider dynamic within the 
Bohemian Enlightenment.

In October 1784 Steinský became the first professor of auxiliary historical sciences 
at Charles University in Prague. He lectured on the basics of diplomacy and heraldry 
for the first-year students of the law and philosophy faculties and on antiquity, which 
included chronology, mythology, geography and numismatics, for second-year pupils. 
Students decried the tedium of his lectures and, perhaps needing a diversion, Steinský 
encouraged travel among his students and took them to explore the ruins of castles 
near Prague.32 Steinský struggled with the unpopularity of his lectures throughout and 
returned to teaching calligraphy and history at the Normal School at the same time.33 
Despite his poor reputation, Steinský continued as a professor at the university until his 
death in 1816 when he was succeeded by Jan Helbling of Hirzenfeld. 

The Merchant Joseph Donath
Joseph Donath is less well known than Steinský. As a merchant he did not leave behind 
a trail of literary works. He has not been the subject of a thorough historical investi-
gation before now. Donath died in Philadelphia, but he was born in St. Georgenthal 
(nowadays Jiřetín pod Jedlovou) in northern Bohemia in early 1751. His parents Anton 
Donath and Anna Catharina Hübner were of modest means. One of his four brothers 
became a local church painter. In the early 1770s, he studied at the Charles University in 
Prague.34 It is during this period that he likely met Steinský for the first time. Little else 
is known about his early years until his relocation to Vienna by the early 1780s. Around 
this time, Donath joined the freemason lodge Zur wahren Eintracht, which ingratiated 
him into the intellectual circles of Mozart and Born who also attended this lodge.35 This 
social milieu in Vienna eventually made Donath well-placed for his mercantile career in 
the United States. 

31 Steinský to Franklin, 12 September 1781 in: Barbara B. Oberg (ed.), The Papers of Benjamin 
Franklin (PBF), 35, New Haven 1999, pp. 468–470 and 3 August 1783 in: Ellen R. Cohn, PBF 40, 
New Haven 2011, pp. 429–433.

32 Marcela Kalašová, Fenomén putování po hradních zříceninách v první polovině 19. století. Edice 
a obsahový rozbor tří cestovních deníků Karla Krameria, Praha 2009 (Dissertation), p. 9.

33 A. Petráňová, Z korespondence, p. 110.
34 University of Pennsylvania Archives, Kislak Center for Special Collections, Misc. Manuscripts, 

Joseph Donath Manuscripts.
35 Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien, Kabinettsarchiv, Vertrauliche Akten, K. 70, Nos. 4 & 5, 8 and 

13 July 1783, fol. 52–57.
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Central to Donath’s relocation to the United States were the effects of the American 
Revolution upon the Bohemian lands. The revolutionary upheaval in the thirteen main-
land British North American colonies precipitated new economic opportunities among 
European merchants. American independence broke the British monopoly on colonial 
goods from the former thirteen colonies. Proponents of the self-proclaimed United 
States of America declared their ports open for international commerce. Merchants 
in the Habsburg Monarchy were as assiduous to this change as other observers were 
across Europe. In August 1776 – one month after the publication of the Declaration of 
American Independence – the captain of a local infantry regiment in Trieste noted how 
the independence of the United States merited „considerable attention“ as it offered local 
merchants there a chance to become „rich and respectable.“36 The clamour for American 
commerce defined in many ways the earliest reactions to American independence within 
the Habsburg Monarchy.

In 1783, a peaceful conclusion to the War of American Independence became a po-
litical reality. British and American negotiators agreed to preliminary articles of peace 
at the end of 1782, paving the way for a formal peace settlement. In anticipation of 
the end of hostilities, merchants and governments across Europe began manoeuvres to 
ensure the continuation or expansion of economic interests within the Atlantic markets. 
Some nations, like the French and Dutch, held a significant head start with treaties of 
commerce with the Americans allowing their traders an advantage over others through 
the reduction of tariffs and mutually favourable conditions. Merchants in the Habsburg 
Monarchy, especially in the ports of Ostend and Trieste, were well positioned at first 
to compete for a share in American profits. During the American Revolution, Ostend 
had become an entrepôt of Atlantic trade thanks to the neutrality of the Austrian naval 
ensign and the same neutrality had allowed Triestine merchants to conduct the first 
tentative direct voyages to North American ports from 1782 onwards.37 

Habsburg officials in Vienna agreed to establish a representative in the United States 
in early 1783. The new representative would not carry any official diplomatic creden-
tials, however, due to the ongoing peace talks and out of a strict adherence to the norms 
of diplomatic precedence. Instead, the Habsburg Monarchy’s representative in Phila-
delphia would act in a purely private and commercial manner. Handling mercantile 
matters related to imperial commerce in America as well as reporting on new economic 

36 Finanz- und Hofkammerarchiv, Neue Hofkammer, Kommerz Abteilung, Noten, K. 616, Christoph 
Beller to the Aulic Chamber (Hofkammer), 7 August 1776, fol. 365–367.

37 Jonathan Singerton, New World, New Market: A Merchant’s Mission to Trade between Philadelphia 
and Trieste in 1783, Yearbook of the Society for 18th Century Studies on South-eastern Europe 1, 
2018, pp. 65–72.
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opportunities in the Atlantic were the two major occupations for this position.38 The 
insistence for such an individual had come from the regional administration in Brus-
sels in the Austrian Netherlands since American commerce mattered greatly to the 
mercantile community centred around Ostend. Initial instructions and designs for this 
mission came from the commercial council in Brussels with the recommendation of 
the Minister Plenipotentiary Prince Georg Adam von Starhemberg who had supported 
transatlantic ventures throughout the War of American Independence.39 Starhemberg 
and his advisors even proffered a candidate for the mission to their Viennese superiors: 
Baron Frederick Eugene de Beelen-Bertholff, an experienced bureaucrat in the Brus-
sels administration who had served as secretary in the Council of Finance.40 Viennese 
officials such as the State Chancellor Prince Wenzel Anton von Kaunitz-Rietberg were 
uneasy with the selection of Beelen as the emperor’s official representative in the United 
States, however. Concerns focused on his background in the Austrian Netherlands and 
questions arose over his loyalty to represent the whole of the Habsburg Monarchy’s 
interests. Although Kaunitz harboured these doubts, he nevertheless acquiesced to the 
nomination of Beelen as the ‘Imperial Counsellor of Commerce and Navigation in the 
United States’ following the emperor’s approval in March 1783. After further negotia-
tions between the constituent parts of the Monarchy and preparation in Brussels, Beelen 
subsequently arrived in Philadelphia in September 1783 along with his family and secre-
tary. He would serve in this capacity until 1789 when the failure to achieve a treaty of 
commerce with the Americans and the outbreak of the French Revolution undermined 
any reason for the Habsburgs to compete for American commerce.

Misgivings about Beelen’s official status were common among the merchant commu-
nity in the Habsburg lands. Company directors resorted to sending their own trusted 
and appointed representatives instead who would act as a point of connection in the 
United States. By 1785, at least three private representatives acting on behalf of firms in 
the Habsburg Monarchy were active in the United States in order to overcome problems 
of distance, reliability, and the perceived lack of information or trustworthy contacts in 

38 This episode is discussed in my forthcoming book idem, The American Revolution and the Habsburg 
Monarchy, Charlottesville–London 2021. See also idem, A Story of Benign Neglect? Die Grün-
dungsgeschichte Amerikas und die Habsburgermonarchie 1776–1783, Opera historica 17, 2016, pp. 
56–68.

39 The British envoy in Brussels, William Gordon accused Starhemberg of being a „well-wisher“ to 
the American rebels, see Gordon to the Earl of Suffolk, 27 April 1776, The National Archives at 
Kew, State Papers 77/108.

40 Edward A. Mallon, Frederick Eugene, Baron de Beelen-Bertholff, Records of the American Catholic 
Historical Society of Philadelphia 59, 1948, pp. 148–152; Jonathan Singerton, 175 Years or 235 
Years of Austrian-American Relations? Reflections and Repercussions for the Modern Day, in: Joshua 
Parker – Ralph Poole (edd.), Austria and America: 20th-Century Cross-Cultural Connections, 
Zurich 2017, pp. 13–30.
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American markets (including Beelen).41 Joseph Donath acted as one of these represent-
atives. His employer was Joseph Paul von Weinbrenner, an enterprising man who ran 
a large warehousing business in Vienna and had ideas for the expansion and improve-
ment of Austrian trade.42 Weinbrenner sought to export Austrian products via Trieste 
to the United States in exchange for furs, tobacco, and sugar.43 He enlisted the support 
of Kaunitz as well as Jan Ingenhousz, the Dutch scientist and court physician who was 
a close friend of Benjamin Franklin’s in Vienna, to realise his goal and to obtain letters 
of introduction for American merchants.44 Determined to make a success of his venture, 
Weinbrenner chose Donath as his private representative in the United States. Donath 
left Vienna in early August and arrived in Philadelphia a few months after the Beelen 
family in December 1783.

Donath’s initial responsibilities in the United States centred around testing the sale 
of certain wares and procuring American products. He carried with him samples of 
Weinbrenner’s stock consisting of various types of shoes, hats, fabrics, and Bohemian 
glassware. He intended to either sell these for profit or exchange them direct for furs, the 
main product desired by Weinbrenner. North American furs enjoyed a certain popularity 
in Vienna stretching back to the seventeenth century. Coveted as a mark of luxury, these 
furs had come only indirectly to Austrian customers who paid a high premium.45 The 
opportunity to acquire furs directly in North America was a lucrative prospect. Con-
fident of the task before him, Donath quickly established a business on the corner of 
Chestnut Street to showcase and offer his array of Central European goods. 

Donath failed to strike up a cordial relationship with Beelen who felt spurned by 
his presence in the city as it eroded his authority as the representative of all imperial 
subjects in the United States. The two men met in person sometime before April 1784. 
Beelen described him as an „intelligent man“ but thought Donath would not succeed in 
business in Philadelphia. He noted the paltry payment Donath received from Wein-
brenner who expected that Donath would also travel to New York and Boston within 

41 Pierre Cailleau arrived in Philadelphia from Antwerp on behalf of the Flemish firm Werbrouck & 
Mellerio. John Paterson represented the Ostend firm Herries, Keith & Co. in Charleston. Filippo 
Filicchi supervised the interests of the Livornese firm Salucci & Figlio in New York, Philadelphia, 
Boston and Providence.

42 Karl Pribram, Geschichte der österreichischen Gewerbepolitik von 1740 bis 1860, Leipzig 1907, p. 79, 
205; Herbert Matis, Die Schwarzenberg-Bank. Kapitalbildung und Industriefinanzierung in den 
habsburgischen Erblanden 1787–1830, Wien 2005, pp. 24–25.

43 Quoted in PBF 39, Ingenhousz to Franklin, 26 February 1783, pp. 188–189.
44 Ingenhousz to Franklin, 8 April 1783, PBF 39, pp. 444–446.
45 Veronika Hyden-Hanscho, Invisible Globalization: French Hats in Habsburg Vienna, 1650–1750, 

Journal of European Economic History 43, 2016, no. 3, pp. 11–54.
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a two-year period.46 Beelen, however, did his best to advise Donath, especially concern-
ing the prospects for obtaining furs from Native Americans in upper New York State. 
Donath reciprocated by sharing with Beelen his prospectus of samples from Wein-
brenner’s inventory. He even gifted him a catalogue of fabrics stocked by Weinbrenner 
which Beelen dutifully forwarded to his superiors in Brussels, noting how „our Flemish 
fabric merchants might find them useful when deciding their cargoes for America.“47 Donath 
absorbed Beelen’s observations on the Oneida nation in particular and planned an expe-
dition to their lands for the summer of 1784. Little information remains about Donath’s 
travels in the United States or his dealings with the Native Americans. Yet his trip must 
have had some success as he later planned further commercial journeys to Fort Pitt and 
Fort Detroit in the American Midwest.

Donath’s mission on behalf of Weinbrenner’s firm in the United States ended 
in 1785. Facing the prospect of returning to the Habsburg Monarchy, Donath balked. 
It is uncertain exactly how he refused to return, but looking at his situation it is clear to 
see why Donath chose to remain in the United States. For the last two years, he invested 
considerable energy into forming a new and lucrative business, namely procuring dis-
count furs by selling fashionable Bohemian goods. It is unlikely Donath wanted to give 
up this hard-earned business or his freer life in the United States. 

Instead of returning to the Habsburg lands, Donath settled in Philadelphia perma-
nently. Around 1786 he founded his own commercial business in Philadelphia, Donath 
& Co., which specialized in Bohemian goods such as textiles and glassware. Over the 
next few decades, Donath’s new business thrived and he formed many long-lasting 
contacts among the elite of American society. He provided both Franklin and Thomas 
Jefferson with Hungarian wines.48 Jefferson also relied on Donath to procure the best 
Bohemian window-glass for the large cupola of his home at Monticello.49 Donath 
also dabbled in producing honey, purchasing twenty-four beehives in March 1787 and 
setting up an amateur apiary at Spring Mill outside Philadelphia.50 Although his honey 

46 Beelen’s report dated 25 April 1784, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Belgien, DDB Rot, K. 182a, 
Add. P, fol. 65–66.

47 Ibidem, fol. 65.
48 APS, Franklin Papers, Mss.B.F85, Part 8, XXXIV, p. 161, Joseph Donath to Franklin, 27 October 

1786; Csaba Lévai, „The Tokay is Much More Superior to What You Sent Me Last Year Under That 
Name“ – Thomas Jefferson and his Hungarian Wines, Hungarian Review 6, 2002, no. 6, pp. 74–84.

49 Jefferson preferred Bohemian glass for its „stout“ quality which suited the exposed hill-top location 
of Monticello, see Jefferson to Donath, 4 December 1796, in Barbara B. Oberg (ed.), The Papers of 
Thomas Jefferson 29, Princeton 2002, pp. 212–213.

50 Donath’s Journal of Beekeeping at Spring Mill is preserved at at the Library of the American Philoso-
phical Society, see Jonathan Singerton, The APS and Central Europe: A Bumbling Beekeeper from 
Bohemia, 25 May 2018 via https://www.amphilsoc.org/blog/aps-and-central-europe-bumbling-
-beekeeper-bohemia [last accessed 28/05/ 2021].
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scheme failed within a few years, Donath proved to be a remarkably successful merchant 
in Philadelphia. His business Donath & Co. continued trading between Central Europe 
and North America for decades to come.

Donath’s new life in the United States did not dislocate him from his former home-
land, however. He made a return visit in around 1789, for example, when he met with 
Steinský and collected a number of papers and books to deliver on his behalf to Frank-
lin.51 He also maintained many contacts in Bohemia in addition to Steinský, and it ap-
pears that Donath’s marriage formed part of these transatlantic bonds. His betrothal to 
Maria Rosalia Janke (1772–1850) strengthened his economic ties with the Janke family 
of Skalica (Langenau) near Nový Bor (Haida).52 The Janke family were key exporters 
of Bohemian glassware for decades and the region around Nový Bor was an important 
centre for glass production.53 Maria Rosalina Janke’s uncle was Jan Vaclav Janke whom 
Donath referred to in his letters to Steinský as his provider of Bohemian goblets.54 In 
other letters, Donath requested Steinský to help arrange some of their transactions and 
help with information on shipments between Nový Bor and Philadelphia. It is also clear 
Donath intended to return to Bohemia in 1794 but instead awaited the arrival of his 
wife and a chaperone in the United States.55 A paper fan gifted to Maria Rosalia either 
from her brother or father in 1809 reveals the painful separation still felt many years 
later between her and her family.56 It was, however, a happy marriage between Joseph 
and Rosalia Donath. „It is sweet, not to be alone in the world,“ Donath informed Steinský 
after telling of his loving new bride.57 Together they had two children: Joseph Donath 
Jr. (1797–1816) and Maria Madelaine Catharine Louisa Donath (1799–1840), who 
married into the Koecker family of Philadelphia. There exists a sumptuous painting of 
her upon marriage to Leonard Koecker. Donath’s first grandson, Joseph Donath Koeck-
er (1820–1889) became one of the leading architects in the city. Donath himself died 

51 APS, Franklin Papers, Part 9, XXXVI, Steinský to Franklin, 17 June 1789, p. 142.
52 Confirmation by Johann Wenzel Helzel that he held a marriage contract back in Bohemia in 1796 

appears as part of the Donath papers at the University of Pennsylvania. Helzel built a chapel, the 
Helzelkapelle, near Chotovice south of Nový Bor and owned a spa at Chotovice.

53 Leopold Janke et Cie was one of the most important Bohemian glass producers selling wares in the 
Atlantic world, see Klaus Weber, Deutsche Kaufleute im Atlantikhandel, 1680–1830: Unternehmen 
und Familien in Hamburg, Cádiz und Bordeaux, München 2004, p. 136; Josef Sieber, Zur Geschichte 
der Haidaer Glasindustrie: Was Geschäftsbücher erzählen, 1775–1825, Mitteilungen des Nordböhmi-
schen Exkursions-Klubs 37, 1914, no. 4, p. 216–225.

54 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 10 December 1794.
55 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 10 December 1794 and 5 February 1795.
56 Free Library of Philadelphia, „Love Letter (Liebesbrief) for M. R. Donath,“ Item no. frk01064. 

Available online via https://libwww.freelibrary.org/digital/item/6523 [last accessed 28/05/2021]
57 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 5 February 1795.
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in 1829 after many years of a successful business and as the patriarch of a new American 
dynasty. The Donaths, along with members of the Koecker family, are buried today at 
the churchyard of Saint Mary’s Church, a few blocks distant from Donath’s original 
business in Philadelphia.

The Donath-Steinský Correspondence 1790–1795
Donath and Steinský exchanged at least eight letters between 1790 and 1795. This is 
clear from the mentions of other correspondence in existing letters. However, the total 
surviving correspondence between them amounts to five letters during this period. It is 
unlikely a trace of further letters survives given the scattering of Steinský’s archive and 
the poor record keeping on his behalf. As Donath once chided him, „you keep no account 
of your letters as we merchants mechanically do.“58 All existing letters stem from Don-
ath’s hand. Four are contained within the Steinský collection at the Literary Archive 
in Prague and the remaining (earliest) letter from 1790 is found in the Archive of the 
National Museum in Prague.59 Donath wrote three letters in English and two in French. 
All letters reflect the intimacy of their friendship given the presence of jocular insults 
and the shared interests of both men. It is also clear both men did favours for each 
other. Steinský monitored the interests of Donath’s commercial connections in Bohemia 
such as the Janke family in Nový Bor. Donath, meanwhile, facilitated Steinský’s con-
tacts with North America. His letter of 1790 mentioned an additional, but lost letter to 
Franklin likely written by Steinský at some point in 1789 which may not have reached 
Franklin before his death in April 1790.60 Taken as a corpus, the letters demonstrate the 
deep-rooted connections within the relatively small circle of individuals in Bohemia and 
Pennsylvania at the end of the eighteenth century. 

Table 1 – Total Letters Exchanged between Donath and Steinský, 1790–95

No. Date Author Recipient Origin Date Received Location
1 19/04/1790 Donath Donath Philadelphia ANM
2 17/06/1791 Donath Steinský Philadelphia 26/07/1791 LA PNP
3 12/09/1791 Steinský Donath [Prague] s.d./03/1792 Lost
4 20/07/1792 Donath Steinský Philadelphia LA PNP
5 Ca. 07/1793 Donath Steinský [Philadelphia] Lost
6 10/12/1794 Donath Steinský Philadelphia 20/07/1794 LA PNP
7 03/06/1794 Steinský Donath [Prague] 26/09/1794 Lost

58 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 20 July 1792.
59 A. Petráňová, Z korespondence, p. 112.
60 Archiv Národního muzea Praha (ANM), Fond Steinský, Donath to Steinský, 19 April 1790.
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8 05/02/1795 Donath Steinský Philadelphia 20/07/1795 LA PNP
ANM = Archives of the National Museum, Prague / LA PNP = Literary Archives of the National 
Museum of Literature, Prague 

The the correspondence of Donath and Steinský also has much to say about atti-
tudes towards the pursuit of natural enquiry during the Enlightenment and the political 
divergences between America and Europe in the Age of Revolutions. This is reflected in 
the two predominant themes within the Donath-Steinský correspondence: science and 
politics. 

Natural observations and scientific experiments were a continual feature of Stein-
ský’s letters. In many ways, it seems Donath took over from Franklin as Steinský’s chief 
scientific correspondent in the United States. Questions about the temperature of the 
world’s oceans preoccupied eighteenth-century minds, especially Franklin. In the 1760s, 
he attempted to chart the Gulf Stream for the first time with the help of New England 
whaling captains. During his multiple crossings of the Atlantic in later years, Franklin 
dropped thermometers into the ocean to record the temperature at different depths and 
at different longitudes when passing through the Stream’s known location.61 Franklin’s 
experiments at sea resonated with the emerging study of hydrography in the Habsburg 
Monarchy. The Jesuit Tobias Gruber (1744–1806), a close friend of both Steinský and 
Donath as well as member of the Bohemian Society of Sciences, led the field with 
explorations of cave water systems in Slovenia leading him to first postulate the concept 
of groundwater.62 His career as an architectural advisor for the construction of canals 
in Bohemia and in the Banat of Temeswar as well as navigation improvements on the 
Danube stimulated his research into the effects of temperature upon the qualities of wa-
ter in terms of refraction and evaporation. He also devised better tools for measuring the 
surface temperature of water. Steinský informed both Donath and Franklin about his 
progress and through Donath forwarded Franklin copies of Gruber’s scientific treatises 
on water in 1789.63 By this time Gruber had also become aware of Franklin’s observation 

61 Louis De Vorsey, Pioneer Charting of the Gulf Stream: The Contributions of Benjamin Franklin and 
William Gerard De Brahm, Imago Mundi 28, 1976, pp. 105–20; Ellen R. Cohn, Benjamin Franklin, 
Georges-Louis Le Rouge and the Franklin/Folger Chart of the Gulf Stream, Imago Mundi 52, 2000, 
pp. 124–142.

62 Trevor Shaw – Alenka Čuk, Slovene Karst and Caves in the Past, Ljubljana 2015, pp. 130–131.
63 Both Gruber’s Physikalische Abhandlung über die Stralenbrechung und Abprellung auf erwärmten 

Flächen, Dresden 1787; idem, Versuche über die Ausdünstung des Wassers im leeren Raume des Barome-
ters, Dresden 1789 appeared in Franklin’s library, see Edwin Wolf – Kevin J. Hayes, The Library of 
Benjamin Franklin, Philadelphia 2006, p. 386.
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on the degree of the sun’s reflection upon seawater and included this in his own work 
a few years later.64 

In Donath’s second short letter to Steinský sent on 17 June 1791 from Philadel-
phia, he reports solely on his experiments at sea during a recent voyage in the northern 
Atlantic. Donath detailed his findings that the temperature remained the same between 
the longitudes of 50˚ to 70˚ W but noted how it increased during his crossing through 
the Gulf Stream.65 A broken thermometer foiled Donath in his experiment, however, 
which caused him to order a replacement from Steinský to be sent to him along with his 
next shipment of glassware from the Janke family.66 In fact, Donath requested specific 
instruments to be commissioned for him by Steinský and he wished to report on his 
findings directly to Gruber himself.67 By utilising his profession as a merchant and as 
a frequent traveller on the seas, Donath upheld the transatlantic Republic of Letters 
which emerged between Prague and Philadelphia in the late eighteenth century. 

Political affairs remained a constant source of discussion within Donath’s letters to 
Steinský. It was a source of friendly lampooning between them. Donath clearly enjoyed 
mocking Steinský in a jovial manner for what he saw as his support for a repressive 
monarchical regime. Already in his first surviving letter of 1790, Donath outlined his 
belief in the backwardness of the European states, especially the Habsburg Monarchy 
compared to the United States. He wanted the „flame of liberty“ to raise among the peo-
ple there and to free them from the decline into „despised slaves.“ He felt France and the 
Low Countries were suitable models for the European reclamation of liberty, which he 
held to be more precious than life itself.68 His passionate appeal for the democratic pro-
gress of humanity was most apparent in the letter of 1792 presented below. In this letter, 
Donath again chastises Steinský for his role within monarchical society. „As a good subject 
and public professor,“ he wrote, „it is your duty to keep out every ray of light, and darken even 
darkness itself.“ But Donath reserved his most inciteful condemnation for the ruling 
classes, the aristocrats and rulers who fritter away their lives „for the gratification of 
a number of fools“ or who „squander away in luxury or prostitution.“ Rulers who did little 
for their people or who use the populace to wage war were the most condemnable in his 
mind. Indeed, though he advocated the general ferment against monarchism, Donath 
disparaged the effects when it resulted in war. He abhorred the outbreak of the French 
Revolutionary Wars in his correspondence with Steinský. There was an obvious motive 

64 Tobias Gruber, Physikalische und oryktologische aus dem Riesengebirge gesammelte Bemerkungen, in: 
Johann Jirásek – Tobias Gruber – Tadeáš Haenke – František Josef Gerstner (edd.), Beobachtungen 
auf Reisen nach dem Riesengebirge, Dresden 1791, p. 267.

65 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 17 June 1791.
66 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 20 July 1792.
67 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 10 December 1794.
68 ANM Praha, Fond Steinský, Donath to Steinský, 19 April 1790.
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for doing so, however; as a businessman trading between Central Europe and North 
America, he was losing money as ships struggled to safely make their crossings.69 

Donath’s harsh criticism of monarchy can be attributed to his new allegiance to the 
United States. His wealth and successful business seemingly turned him into a rabid 
republican. Donath excused his attacks on the aristocracy as the natural byproduct of 
his relocation and adoption of the American ethos. To speak one’s mind freely, he as-
serted, was the „birthright of every American“ in a „happy hemisphere where the first-born 
sons of freedom dwell.“ Noting that Americans were the ‘first’ people to live in freedom, 
Donath advocated their revolutionary principles to extend to Europe as appeared to 
be the case in France. Yet, in espousing such enthusiasm Donath was not alone. In 
the 1790s, it was a normative worldview of the emerging democratic element within 
American society which took shape during the early 1790s.70 In this sense, Donath re-
flected the increasing polarization of American society between ‘democrats’ invested in 
the principles of the French Revolution even as it descended into terror and mayhem 
rather than see a return to oppressive monarchy, and those who supported neutrality 
vis-à-vis the French Revolution and even rapprochement with Great Britain instead. 
Typifying this outlook was Donath’s unremitting assault on the figure of the monarch, 
in this case the heads of the Habsburg dynasty, whom he referred to in one instance as 
the „butcher of men.“ 

Donath’s pointed question to Steinsky of ‘what animal is the emperor?’ encapsulated 
this view further. His suggestion to have the progressive canon scholar Joseph Valentin 
Eybel (1741–1805) answer the question is noteworthy. Eybel published a provocative 
pamphlet entitled What is the Pope? at the time of Pope Pius VI’s visit to Vienna in 1782 
in response to the liberal religious reforms of Emperor Joseph II.71 Eybel’s booklet 
decried the imposition of the pope, refuted the concept of papal primacy, and argued 
that his visit should be no more regarded than that of a simple bishop or clergyman. The 
controversy ignited around such suggestions ensured Eybel’s work became „the most fa-
mous and typical of all journalistic publications of the Josephist decade.“72 Donath was clearly 
aware of Eybel and his work at the time. Indeed, his own questioning ‘what animal is 

69 LA PNP, Fr. S. A. Steinský, Donath to Steinský, 10 December 1794. Donath references his fears for 
the possible loss of a ship to St. Domingo. 

70 Seth Cotlar, Languages of Democracy in America from the Revolution to the Election of 1800, in: 
Joanna Innes – Mark Philp, Re-Imaging Democracy in the Age of Revolutions: America, France, Bri-
tain, Ireland 1750–1850, Oxford 2013, pp. 13–27.

71 Franz A. J. Szabo –Antal Szántay – István György Töth, Politics and Culture in the Age of Joseph II, 
Budapest 2005, pp. 61–62; Derek Beales, Joseph II and the Monasteries of Austria and Hungary, in: 
Nigel Aston (ed.), Religious Change in Europe 1650–1914: Essays for John McManners, Oxford 
1997, pp. 161–184, here p. 178.

72 Manfred Brandl, Der Kanonist Joseph Valentin Eybel (1741–1805): Sein Beitrag zur Aufklärung in 
Österreich. Eine Studie in Ideologie, Steyr 1976, p. 146.
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the emperor?’ echoed of the famous Viennese poet Aloys Blumauer (1755–1798) who 
similarly reformulated Eybel’s question when he published a review defending the 
pamphlet and criticising the scornful journalistic response to Eybel’s important work.73 
Blumauer, as a prominent freemason who moved in the same circles as Donath in 
Vienna, was surely a person who Donath knew and evidently admired.74 It is interesting, 
therefore, that Donath would recall such characters in his own dismantling of authority 
structures in a later point in the Age of Revolutions. The reusability of one context to 
another suggest a more unified approach between the Josephine reforms of the 1780s 
and the democratic march of American and French democrats in the 1790s. Besides 
being a rare example of a Central European reflecting on his former homeland from the 
New World, Donath’s political outlook can reveal much more about the interconnected-
ness of these seemingly two disconnected spaces. 

Edition of the Letters of 19 April 1790 and 20 July 1792
The following edition is a verbatim transcript of the original letters sent by Donath to 
Steinský in 1790 and 1792 from Philadelphia. The original spellings have been retained 
and additional data to the original is provided in [brackets] where necessary. Grammat-
ical syntax has also been preserved as best as possible and errors in spelling or shorthand 
expressions are also explained with the use of sic. Crossed out words in the original are 
presented with a strikethrough. These crossings out by Donath are mostly still legible 
and were certainly readable by Steinský. It is highly probable Donath drew through 
these words to avoid censorship but whilst still conveying his critical remarks on monar-
chy. 

Letter 1:
Archiv Národního muzea Praha, Fond Steinský, Donat Steinskému ze dne 19. 4. 1780.

Mr Francis Steinsky
Prague 
Philadelphia April 19th 1790
Dear friend, 
I wrote you some time ago by the way of London to advise you my arrival in this city the 
beginning of October last, and that from the sickly state of health of Dr. Franklin, I could never 
find a opportunity of delivering the packet to him myself, and therefore had it handed to him 
by Mr. Smith Barton, a particular friend of his – but in all appearance too late to hope for an 
answer here below, for the justly celebrated patriot and Philosopher B. Franklin died last night 

73 Ibidem, pp.174–175.
74 Franz M. Eybl – Johannes Frimmel – Wynfrid Kriegleder (edd.), Aloys Blumauer und seine Zeit, 

Bochum 2007.
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and will be interred after tomorrow, so that the Prague Panegyrist may with more propriety 
say over again his funeral oration, and I do not doubt but reality may make it better. 

I have been too busy to write you more frequently and indeed what should I write to you, 
of Politicks? I question whether you expect this from, for subjects to a despot should be quite 
ignorant as they are deprived of civil liberty, lest they feel the yoke and accustomed chains by 
comparison, and grow more unhappy, than they deserve to be. However I do not mean that my 
countrymen should be forever doomed to be nothing more than despicable vassals, no my friend, 
I sincerely wish that the flame of liberty may spread among them, and restore to them to the 
natural right of man – but I am afraid it is too soon for the common people have been kept too 
long in darkness, and it will require some time before they can be brought to a just sense of their 
right, and a determining desire to assert and hold it dearer than life. In former days, the light 
spread from the east, but of late it shone brighter from the west. France and the A. Netherlands 
have been illumined, and from the happy effects it will produce, it cannot fail of being courted 
successively by all the nations of the globe. 

Our union has been lately strengthened by the accession of North Carolina to the federal 
government, which meets with general approbation from the happy effects resulting from it. 
Rhode island will come in one day or other, and then let the envious English and after them the 
german scriblers [sic] talk of american anarchy as much as they please. 

But to another topic of our frequent conversation – marriage. I hope that by this time your 
indecision has given way to the choice of one of the worthy objects you had in view and from this 
persuasion I wish you as much happiness, as this state is capable of. I must own that I am very 
curious to know, which of them you have made the partner of your life and from my own feelings, 
I am apt to imagine that your affections will have concentered [sic] somewhere not an hundred 
miles from St. Thomas – at least I heartily wish it, for you could not have entered in a more 
respectable and worthy family, whom on joint account I shall hold dear all the days of my life. 

As for poor myself, I have abandoned all Ideas of such a connexion, and I am sure that all 
your persuasive Rhetoric will be ineffectual with me, not from a want of social disposition, but 
from the wandering condition, and the advanced days of my life. For I propose to make another 
trip to Europe next autumn, where I shall have the pleasure of seeing you and your friends 
again. Therefore it will be needless to answer this letter. 

I have not forgot Mr. Abbé Gruber, but a, actually copying at leisure hours the ob meteor-
ological observations of the year 1787, 1788, and part of 1789, where they have been discon-
tinued by my friend, owing to his frequent avocations. I have begun a new from January last, 
and he shall have the whole on my arrival, to which time I recommend him the salutary virtue 
of patience. I hope he will have furnished my brother with instruments, as I requested it, as in 
that quarter there have never been any observations made. 

I was not a little surprised to hear that Messrs. Kohler Kehrn Hg are dissolving partnership 
and give up business; from what motive, I cannot comprehend. It is however lucky, that I left 
them before, or I would have been greatly embarrassed.  
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Recommend me kindly to all our friends particularly where I was mostly charmed, and 
where you did not solely peep at the moon. To the amiable family, corner of St. Nicolas Church 
you may tell besides, that the sarsaparilla growing in this country is of an inferior quality to 
that of the Spanish islands, therefore to send none, as also of the Jesuits bark, which I found too 
dear. 

I cordially embrace you and shall ever be, 
Your affectionate friend, 

    Joseph Donath 
[Cover: a Monsieur // Monsieur François Steinsky // a Prague // En Boheme]

Letter 2:
Literární archiv Památníku národního písemnictví, Fr. S. A. Steinský (1760–1811), 
Donath to Steinský, 20 July 1792.

Philadelphia 20 July 1792
Dear friend, 
I received your friendly letter of the 12th of Sept. sometime in March. I write you in July and 
hope it will come to hand before the expiration of a twelve month, therefore if we go on in this 
manner, neither of us will have much reason to complain of extravagant postage. I perceive 
that you keep no account of your letters, as we merchants mechanically do, undoubtedly because 
you think them of little consequence, and this may perhaps be the very reason of your tardy 
answers, which I cannot but retaliate. I see however with pleasure that you have made up the 
loss, for I was very curious to know the issue of the adventure, I was so unhappily concerned in. 
I am indeed glad it has turned out as it did, for the young man in his wild imagination sharp-
ened by repeated and alternate refusals and hopes had conceived too high and romantic ideas of 
America, and of course would have found himself disappointed both to his mortification, and 
that of his parents, and who would have suffered the blame but myself. Independent of which 
he would at all events have been a heavy charge to me. By the last vessel, I was very much 
surprised to find a letter of his inclosed [sic] in one of my correspondents in Rumburg [now 
Rumburk near Děčín], in which he tells me, that maugre all obstacles opposed to him, he had 
dared to devote himself to commerce, and would have joined me this year yet, if he had not been 
kept back by fair promises of accomplishing his object by a surer tho’ later means. This entirely 
corroborates my above opinion, but engaged as he is now in his new course I warrant he will 
have a fair opportunity of forming his judgement by experience and correct the wild illusions 
of a heated imagination. You may if you chuse [sic], translate these observations to his parents, 
whom I cannot but esteem for their tender concern they took of their child in at least a doubtful 
enterprise. 
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Now to the second part of your letter, which concerns your nearer home. I am fully convinced, 
that by your picking and chusing [sic] and refusing, you will be brought at last to put up with 
a crooked stick, or get none at all to support you with, this I am persuaded is the plain truth, 
and I long to hear you decided one way or the other. As to myself, I am passed the time, and in 
case of need une menagerie will do, you approach very fast the same period, or rather you are 
very near it. Therefore take heed and warning from a friend that sincerely loves and esteems 
you. What you tell of the late E… [Emperor Leopold II], I clearly see, that you did it in all the 
enthusiasm of a heated fancy blinded by pageantry and prejudices and flattered by ambition, 
and in this disposition you would have done exceedingly well for a court mongrel. Pardon me 
this expression, a friend t[a]ught to speak his mind freely, and this is the birthright of every 
American. You lay so much stress upon his addressing you with what d’ye [sic] want. I can see 
nothing improved in this vulgar expression and in the whole I take him to have been rather 
dissembling hippocr. [hypocrite] than a true demoor [demur]. You speak high of his generosity 
in throwing away 200fl mostly the bloody earning of the poor or a daring fool who express his 
life to no purpose in an air balloon, merely for the gratification of a number of fools and then 
populas in pace aegebat [?] after the most informal combination with the K[ing] of P[russia] 
to keep up the detest imposition of sacrum jus regum in horrid defiance of the original rights of 
man, verily may I say of my poor countrymen, what is generally said of horses, that they do not 
know their force or else they would not be riden. Ignorance therefore is the only bulwark of des-
potism, and as a good subject and public professor it is your duty to keep out every ray of light, 
and darken even darkness itself. 

What other enchanting scenes in this happy hemisphere, where the first-born sons of freedom 
dwell, peaceably assembling to consult about their own weal, not to raise millions for one man 
to squander away in luxury or prostitution, or enable him to destroy thousands of his fellow 
creatures and acquire by such heroic deeds, the ever glorious appellation of Conqueror, or in 
plain English, butcher of men. 

But that you may not retaliate and charge me with enthusiasm on the other side of the ques-
tion , I will put a stop to the effusions of my heart patiently waiting for your answer, perhaps 
another coronation may suggest new ideas of the divine rights of kings. 

Pray let me know, whether Mr Eibel [sic: Eybel] is yet alive? He has heretofore so masterly 
handled the question, what is the pope?75 I want to propose to him the question: what animal 
is the emperor, and what is coronation? I am sure there is nobody in all the imperial dominions 
so able as Mr. Eibel [sic] to define and elucidate it. If perchance he should be dead, please to send 
the queries to France, where it is said, the sun has rose form the west. As to my meteorological 
observations, I know no other method of receiving them with any degree of safety, than by your 
sending them with a fair opportunity to Mr. Joh. Wenzel Janke in Langenau near Hayda [sic] 
requesting him to pack them in a case. As I order no goods from Prague, and will have done 

75 Joseph Valentin Eybel, Was ist der Pabst?, Wien 1782 (translated into French as idem, Qu’est-ce que 
le Pape?, s.l. 1783). 
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entirely with Thum’s Heirs [sic]. Pray give my respects to Abbé Gruber, and Blümel, and if you 
write me within a few days after the receipt of this letter per address of Messrs. Vandersmissen 
Sons in Altona, you may be sure of my receiving your answer with the return of the vessel, that 
carries you this. I am sincerely, 

Your affectionate friend 
    Jos. Donath

[Cover: A Monsieur // Monsieur Fr. Steinsky, Prague // per. addris van UE [Dutch honor-
ific] L W Dienaar // Tjalling Visser // per Capt. James Dreijburg // van Philadelphia]
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Jonathan Singerton 
Science, Revolution, and Monarchy in Two Letters of Joseph Donath to František 
Antonín Steinský
Abstract
Two letters from the surviving eighteenth-century correspondence between the polymath 
professor of history František Antonín Steinský in Prague and his friend, the merchant 
Joseph Donath in Philadelphia reveal an interesting episode in the transatlantic connec-
tions between Central Europe and North America. On the one hand, Donath’s scientific 
observations conducted on behalf of Steinský and his associates reveal the shared en-
lightened pursuits between both regions, while on the other hand, Donath’s scorn for the 
perceived political backwardness of his former compatriots reflect the widening divide 
ushered in by the Age of Revolutions. Alongside the first biographical accounts of both 
Donath and Steinský in English, this article presents for the first time a full transcription 
of two letters sent from Philadelphia to Prague in the 1790s. It explores the role of science 
and political discussion within their friendship across the Atlantic and contributes to-
wards unearthing the wider interplay of interpersonal relationships between two different 
socio-political systems, namely a monarchy and republic. 

KEYWORDS: 
Edition; Archival; Letters; Transatlantic; Enlightenment; Age of Revolutions; Early America; Central 
Europe; Habsburg Monarchy.
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VáclaV Černý – Jiří Pelán (edd .), 
Italská renesanční literatura . Antologie, 
I-II, Praha, Karolinum 2020, 456 a 804 s., 
ISBN 978-80-246-4343-4.

Monumentální dvousvazková antologie 
představuje bezpochyby jeden z vrchol-
ných nakladatelských a editorských počinů 
uplynulých desetiletí. Stojí za ní Jiří Pelán, 
osobnost zcela mimořádných intelek-
tuálních a lidských kvalit, přední český 
literární historik, romanista, komparatista 
a překladatel. Přestože se svými odborný-
mi zájmy orientuje zejména na italskou 
a francouzskou literaturu 19. a 20. století, 
publikoval i řadu zásadních příspěvků 
věnovaných středověkému a raně novo-
věkému krásnému písemnictví románské 
provenience. Pelán však není jen učencem 
na poli literární vědy, vysoce ceněna je také 
jeho umělecká tvůrčí činnost uskutečňova-
ná prostřednictvím překladů italské a fran-
couzské prózy a poezie. I jako překladatel 
se dokáže přirozeně pohybovat literárními 
texty napříč staletími. Ve svých četných 
studiích a doslovech věnovaných italské 
moderní i starší literatuře navíc vždy 
překračuje běžné hranice literární vědy 
a důsledně zasazuje svá témata a protago-
nisty do kulturně historického kontextu. 
Všechny výše zmíněné Pelánovy osobnost-
ní a tvůrčí charakteristiky se pak naplno 
odrážejí v jeho recenzované antologii, jež 
představuje projekt, který zdědil po svém 
učiteli Václavu Černém a dokázal jej vzkří-
sit k novému, bohatšímu životu.

Samotné genezi antologie, jež má téměř 
detektivní zápletku, se Pelán podrobně vě-
nuje v edičním komentáři, který je součástí 

druhého svazku knihy. Antologii italské 
renesanční literatury původně začal kon-
cipovat významný český literární historik, 
romanista a komparatista Václav Černý 
(1905–1987) již v roce 1956 na žádost 
nakladatelství Naše vojsko, které ji chtělo 
vydat v rámci beletristické knižnice Svět. 
Černý vybral pro chystaný knižní počin 
překladatele a začalo se pracovat na jeho 
realizaci. O tři roky později byl však 
ukončen s tím, že Naše vojsko přišlo o ges-
ci na vydávání beletrie a další ediční plán 
nakladatelství byl omezen výhradně na li-
teraturu s vojenskou tematikou. Nedokon-
čený rukopis byl po smrti Václava Černého 
umístěn do jeho pozůstalosti v Památníku 
národního písemnictví, kde strojopis 
objevil na počátku nového tisíciletí italský 
historik a bohemista Alessandro Catalano. 
Vzápětí se začalo uvažovat o vydání anto-
logie, jež měla pietně respektovat původní 
Černého koncepci, a Pelánovým úkolem 
mělo být zprvu pouze doplnění dosud 
chybějících překladů. 

Po řadě peripetií souvisejících s právy 
na uveřejnění starších překladů i se složi-
tostí mezilidských vztahů se Pelán rozhodl 
radikálně změnit původní plán, rezigno-
val na pietní přetisk, podrobil torzovitou 
a rozsahem limitovanou Černého koncepci 
závažnější proměně, zrevidoval ji a pod-
statně rozšířil do podoby dvousvazkového 
díla o rozsahu 1260 stran, jež přináší 
biografické medailony a ukázky z literár-
ní tvorby zhruba stovky autorů tvořících 
od italského Trecenta až po první tři dese-
tiletí Seicenta. Do programu antologie Pe-
lán nově zařadil témata, žánry a představi-
tele nejen z oblasti krásné literatury, nýbrž 
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i reprezentanty vědeckého a filozofického 
myšlení italského humanismu a renesance, 
jejichž literární produkce nebyla v českém 
prostředí dosud dobře známa, tudíž ani 
náležitě doceněna, a jejichž studium je ne-
zbytné k získání hlubšího a plastičtějšího 
kulturně historického vhledu do fenoménu 
italské renesance. Oproti Černého rozvrhu 
byli nově přidáni kupříkladu zástupci 
latinského humanismu 15. století jako 
Marsilio Ficino či Pico della Mirandola. 
V italském Cinquecentu se díky Pelánovi 
dostalo pozornosti v Čechách spíše opo-
míjeným, byť ústředním tématům vrcholné 
italské renesance, tedy jazyku, klasicis-
tickému aristotelismu a platonické lásce. 
Pelánova erudice a jeho poctivý kulturně 
historický přístup k renesanční epoše daly 
vzniknout skvostnému kompendiu ital-
ského renesančního písemnictví i kultury 
v širokém slova smyslu, jež v českém pro-
středí představuje základní pilíř k poznání 
italské renesance, o který se mohou stejně 
dobře opřít literární vědci, historici či další 
humanitně orientovaní badatelé. 

Antologie svým vnitřním uspořádáním 
a celkovým pojetím zdaleka překračuje 
„čítanku úryvků“, tedy formu, s níž bývá 
daný žánr tradičně a někdy i pejorativně 
spojován. Nádherně typograficky vypra-
vená kniha předkládá v diachronii uspo-
řádaný konvolut vybraných literárních 
textů, jimž předcházejí integrální pasáže, 
které uvádějí osobnosti jednotlivých tvůrců 
a jejich životní osudy, a ukotvují tak texty 
do kulturně historického kontextu, aniž 
by však vnucovaly čtenáři nějakou předem 
danou interpretaci následujících literárních 
děl. Antologie tak na jedné straně dává 

čtenáři interpretační volnost, na straně 
druhé čtenářské recepci pomáhá stručný-
mi komentáři ve formě poznámek, jež se 
týkají zpravidla dobových poetik, reálií, 
mentality, filozofických konceptů či speci-
fik prezentovaných žánrů. 

Jedním z největších přínosů antologie 
je jistě skutečnost, že představuje italskou 
renesanci jako dobu, kdy došlo k nesmír-
nému obohacení a rozšíření žánrového 
systému. Právě žánrové pestrosti přiřkl Pe-
lán stěžejní roli při výběru autorů. Sledoval 
zejména dvě klíčová hlediska: Chtěl zvolit 
skutečně jedinečné osobnosti a zároveň 
dát slovo význačným zástupcům starých 
i nových žánrů. Antologie je tak velmi 
poučnou rekonstrukcí žánrového systému 
italské renesanční literatury, neboť zahrnu-
je všechny žánry prózy, poezie a dramatu 
v polohách epických, lyrických, novelistic-
kých, moralistních, komických, milostných 
stejně jako filozofických, náboženských, 
politických, utopických, historických 
a vědeckých. Zmíněná rekonstrukce může 
přesněji ukázat, do jaké míry renesance 
vyrůstala z kořenů pozdního středověku, 
či v čem se naopak inovativně se středově-
kými formami rozcházela. Právě pestrost 
a různorodost renesančního žánrového 
systému může být podle Pelána dobrým 
východiskem pro formulaci samotného 
konceptu renesance jako stylové epochy. 
Jeho antologie pak díky své žánrové roz-
manitosti nabízí dosud nevídaně bohatý 
a plastický pohled na italskou renesanci. 

S Pelánovým velkorysým tematic-
kým a žánrovým rozšířením i celkovou 
restrukturací původního rukopisu sou-
visela potřeba zajistit značné množství 
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dosud chybějících českých překladů, neboť 
zhruba osmdesát procent prezentovaných 
textů nebylo až dosud v češtině k dispo-
zici. Jde o texty mimořádných básníků 
a prozaiků, jimž by měla být věnována 
individuální překladatelská pozornost. To 
se však týká i v Čechách dobře známých 
a překládaných autorů, u nichž dosud po-
strádáme české překlady některých jejich 
zásadních děl. V antologii je tak možné 
se poprvé seznámit s vybranými partiemi 
z Dantovy Hostiny, Petrarkových Trium-
fů, Ariostových Satir či Tassova Amynty. 
Jako dosavadní „nejkřiklavější manka“ 
sám Pelán uvedl díla předního italského 
historika Francesca Guicciardiniho, lékaře, 
matematika a fyzika Girolama Cardana či 
samotného Galilea. 

K již existujícím překladům od plejády 
vynikajících českých překladatelů minu-
lých generací (Václav Čep, Petr Kopta, 
Jan Zábrana nebo Emanuel Frynta) byly 
přidány translace vzniklé v posledních 
desetiletích. Ve většině případů však šlo 
o zcela nové texty, jež byly do češtiny 
převedeny vůbec poprvé. Většiny překladů 
se ujal sám Pelán, s některými latinskými 
filozofickými texty se obrátil na současné 
odborníky mladší generace, jež se zabývají 
filozofií renesanční doby ( Jan Herůfek, 
Lubor Kysučan, David Sanetrník). Celko-
vě se na monumentálním projektu v obou 
fázích jeho vzniku podílely dvě desítky 
překladatelů. Antologie je tedy i skvělou 
přehlídkou či syntézou českých překladů 
starší italské literatury mezi 20. a 21. sto-
letím. 

V neposlední řadě pokládá recenzo-
vaná kniha řadu velkých konceptuálních 

otázek o podstatě renesance, její kontinuitě 
či diskontinuitě se středověkem, o jejím 
počátku a periodizaci, jež Jiří Pelán shrnul 
v pronikavé doprovodné studii Koncept 
renesance a Václav Černý, která by neměla 
zůstat stranou zájmu odborné veřejnosti. 
Resumuje v ní rozličné historiografické 
pohledy na renesanci jako stylovou epo-
chu, kriticky se vyrovnává s úhlem pohledu 
svého učitele, upozorňuje na problematič-
nost běžně přijímaných paradigmat, jakým 
je například vřazování Danta do rané fáze 
renesance. Antologie je i syntézou Pelá-
nova a Černého myšlení o písemnictví 
Apeninského poloostrova, vzdáním holdu 
italské literatuře a kultuře, svého druhu 
živým a inspirujícím pomníkem, spanilým 
jako renesance sama, pestrobarevnou fres-
kou či tkaninou, do níž je vetkán příběh 
italských kulturních dějin v čase „dlouhé-
ho trvání“ od dob Danta Alighieriho až 
po barokní 17. století. 

Václav Grubhoffer

Jeremy roe – Jean andrews (edd .), 
Representing Women´s Political 
Identity in the Early Modern Iberian 
World, London – New York, Routledge 
2021 (= Early Modern Women), 340 s., 
ISBN 978-1-138-54186-3.

Bádání o dějinách (ne)urozených žen 
na prahu novověku zaznamenalo v ame-
rickém i západoevropském dějepisectví 
v posledních dvou desetiletích nebývalý 
rozmach. Nemalou měrou se na něm 
podepsalo pronikání moderních metodo-
logických podnětů příbuzných vědních 
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disciplin a s tím spojená práce s doposud 
spíše opomíjenými historickými prameny. 
Tyto skutečnosti lze velmi dobře doku-
mentovat na recenzované práci, která 
se pokouší na reprezentativním vzorku 
14 případových studií naznačit politickou 
identitu historických osobností ženského 
pohlaví z různých sociálních prostředí 
původem z Pyrenejského poloostrova. 
Kolektivní monografie se nedotýká pouze 
královen a šlechtičen, ale také neuroze-
ných jeptišek, malířek, případně dalších 
umělkyň. Heuristické východisko všech 
pojednání tvoří kombinace rozličných 
písemností s ikonografickými prameny 
a pozůstatky hmotné kultury jako byly 
například náboženské obrazy a portré-
ty, různé typy oděvů, votivní dary nebo 
(pohřební) plastiky. Právě na vypovídací 
hodnotu posledně zmiňovaných typů 
pramenů autoři jednotlivých kapitol kladli 
zvláštní důraz, neboť jejich prostřednic-
tvím uvedené osoby vizualizovaly své 
politické postavení, moc a v ojedinělých 
případech také vlastní představy o uspořá-
dání soudobé společnosti.

Samotnou práci lze rozčlenit do tří 
tematických bloků, jimž předchází úvodní 
studie obou editorů o tematickém, kon-
cepčním a metodologickém zaměření 
publikace. Společným pojítkem první 
skupiny příspěvků se stala otázka gende-
rově politické role žen při šíření iberské 
kultury do jednotlivých koutů tehdejšího 
světa. Mnohé z nich totiž nepůsobily 
pouze na evropském kontinentě, ale velkou 
část života strávily v zámořských državách, 
jako byly Goa, Mexiko a Peru, především 
v tamních klášterech. Známé mystičky 

jako například Joana de Jesus, Maria de 
Cruz a Joana de Cruz zde sepisovaly svá 
duchovní díla, která se dočkala zveřejně-
ní až dlouho po jejich smrti, věnovaly se 
charitativní činnosti a modlitbě nebo se 
účastnily veřejných rituálů a ceremoniálů, 
kupříkladu bohoslužeb či slavnostních 
vjezdů do měst. Rovněž dochované por-
tréty těchto osob s použitými alegoriemi 
a symboly výmluvně vypovídají o vnímání 
jejich společenského a politického statutu 
v očích jejich i soudobých pozorovatelů, 
stejně jako způsob oblékání, hmotné vyba-
vení prostor za zdmi konventů i architek-
tura staveb, které nechaly vystavět. Stranou 
pozornosti nelze nechat ani kariéru portu-
galské malířky Josefy de Ayala y Cabrera 
(1630–1684) a ikonografickou výzdobu 
farního kostela Panny Marie v Óbidosu 
nedaleko Lisabonu. Pomocí ní vyjádřila 
vlastní osobité názory na uspořádání sou-
dobé společnosti i tehdejší postavení ženy.

Druhá část příspěvků se zaměřila 
na ženský prvek na evropských panovnic-
kých a šlechtických dvorech, zejména pak 
na španělském královském dvoře. Annema-
rie Jordan Gschwend upřela svou pozor-
nost k dceři Karla V. a zakladatelce slavné-
ho madridského kláštera Descalzas Reales 
Johanně Španělské, výzdobě a hmotnému 
vybavení prostor, které ve zmiňovaném 
konventu během svého života obývala. 
Naopak Vanessa de Cruz Medina se za-
bývala vedle životních podmínek dvorních 
dam v královském paláci Alcázaru rovněž 
symbolikou a topografií prostor, do nichž 
měly (ne)každodenní přístup. Osobnost 
španělské šlechtičny a dvorní dámy Any de 
Mendoza y de la Cerda s důrazem na její 
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spory o čest blíže rozebral Trevor J. Dad-
son. Jeremy Roe se pokusil analyzovat 
účast příslušnic portugalského královské-
ho dvora při oslavách spojených s křtem 
pozdějšího krále Petra II. v roce 1648. 
Pohřebním slavnostem za zesnulou Marie 
de Guadalupe de Lencastre y Cárdenas 
Manrique, vévodkyni de Aveiro, a jejich 
alegorickému významu se věnovala Gema 
Rivas Gómez Calcerrada.

Poslední oddíl se zaměřil na interpre-
taci ikonografie a symbolů moci manželek 
a dcer španělských a portugalských panov-
níků. Ana Maria S. A. Rodrigues se zaobí-
rala (ne)každodenním životem a dvorským 
ceremoniálem sester Marie a Eleonory 
Aragonských, které se v první polovině 
15. století staly regentkami v Kastilii 
a Portugalsku. Stranou zájmu neponechala 
ani oděvní zvyklosti obou výše uvedených 
královských dvorů jako zvláštní a kulturně 
podmíněný projev určitého společenského 
postavení. Naopak Immaculada Rodríguez 
Moya se zaměřila na konstrukci obrazu 
Marie Anny Rakouské, manželky Fili-
pa IV., jako ideální nevěsty a zachránkyně 
španělské monarchie v alegorické řeči 
rodových genealogií, svatebních slavností 
a následné cesty nové královny ze střední 
Evropy do Madridu. Ikonografie portrétů 
manželek a dcer Filipa IV. a jejich symbo-
lického významu jako prostředku komu-
nikace se zahraničními panovnickými 
dvory se dotkla Laura Oliván Santaliestra. 
Obdobným směrem zamířila na příkladu 
Kateřiny z Braganzy, manželky Karla II. 
Stuarta, také Susana Varela Flor. Snažila 
se postihnout proměnu symbolů moci uží-
vaných na výše zmiňovaném typu maleb 

v různých životních údobích této urozené 
dámy, jako portugalské infantky, anglické 
královny, královny-vdovy, regentky v Por-
tugalsku.

Recenzovaná práce výmluvně odráží 
směřování současné historické vědy, jehož 
nedílnou součást tvoří interdisciplinární 
přístup k moderně pojímaným politickým 
dějinám. Ty nebyly pouze doménou mužů, 
ale ženy různého sociálního postavení 
mohly sehrát nezanedbatelnou roli také 
v politice na místní, regionální nebo do-
konce mezinárodní úrovni. Studiem tohoto 
fenoménu lze proto poznat zvláštní podobu 
a strukturu politiky předmoderní doby. 
Kolektivní monografie představuje meto-
dologicky zajímavý a inspirativní příspěvek 
mezinárodní skupiny historiček a historiků 
k probíhajícímu evropskému bádání o po-
stavení ženy v raně novověké společnosti. 
V mnoha ohledech také rozšiřuje a součas-
ně nastiňuje vědecky žádoucí orientaci dal-
šího výzkumu. Nezbytným předpokladem 
naplnění zmiňovaných cílů i nadále zůstává 
mezioborový přístup, který využije poznat-
ků a metod dalších vědních disciplín.

 Rostislav Smíšek

María cruz de carlos Varona, Nacer 
en palacio . El ritual del nacimiento en la 
corte de los Austrias, Centro de Estudios 
Europa Hispánica, Madrid, Centro de 
Estudios Europa Hispánica 2018, 296 s., 
ISBN 978-84-15245-76-6.

Španělská historička umění María Cruz de 
Carlos Varona představila ve své odborné 
publikaci dosud neprobádané a opomíjené 
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téma porodů a přechodového rituálu naro-
zení v královském prostředí hispánské mo-
narchie raného novověku. Téma královen 
a jejich role vzbuzuje v posledních letech 
pozornost v západoevropské a americké 
historiografii, která se pod vlivem gende-
rových studií více zaměřuje na úlohu žen 
v historii. Autorka se nesnažila vytvořit 
nové legendy o silných královnách, naopak 
důslednou analýzou přiblížila proces naro-
zení v královské rodině z mnoha pohledů. 
O kvalitě publikace vypovídá již prolog, 
kterého se ujala další významná španělská 
historička María José del Río Barredo. 
María Cruz de Carlos Varona publi-
kovala několik studií na téma narození 
a role královen. V monografii mnohá svá 
dřívější zjištění aktualizovala a doplnila 
o nové informace. Nezaměřila se pouze 
na samotný akt porodu či období bezpro-
středně před ním a po něm, ale mateřství 
ve španělské královské rodině hodlala 
nazírat v širší perspektivě. Podle svých slov 
se snažila představit příchod královského 
potomka z pohledu domácnosti královny 
a zároveň poukázat na prolínání veřejného 
a soukromého prostředí. Již v úvodu zdů-
raznila komplexnost samotného výzkumu 
mateřství, které spojuje termín mateřství 
v biologické, sociální a symbolické rovině. 

Monografie je rozdělena do čtyř 
hlavních kapitol, které čtenáře provádě-
jí celým procesem z pohledu ženských 
aktérek. Po krátkém historiografickém 
shrnutí autorka představila první fáze 
rituálu narození, který podle jejích slov 
započal mnohem dříve, než královna vůbec 
přišla do jiného stavu. Za počátek označila 
proces výběru vhodné nevěsty a budoucí 

matky následníka trůnu. Především 
v dobách, kdy španělský král čekal na ná-
sledníka trůnu, se výběr nevěsty rovnal 
zachování dynastie. Jako příklad vypjaté 
situace španělská historička použila smrt 
následníka trůnu Baltasara Carlose v roce 
1646. Podle dědických práv měl trůn při-
padnout španělské infantce Maríi Tereze. 
Navíc předešlá královna Isabela Bourbon-
ská zemřela již v roce 1644 a Filip IV. by se 
musel znovu oženit, pokud chtěl mužské-
ho potomka. Španělský dvůr se rozhodoval 
mezi několika kandidátkami z rakouské 
linie Habsburků, ze které nakonec vzešla 
vítězně Mariana de Austria (1634–1696). 
Podle textu jezuity Eustaquia Pagana 
byla Mariana vhodnější pro svůj nízký 
věk (12 let) a německý původ, neboť ženy 
z „Německa“ byly velmi plodné (s. 41). 
Mezi atributy náležel také počet dětí 
jejich matek, tělesná stavba a další kritéria 
spojená s fertilitou. Po srovnání několika 
textů vycházel atribut plodnosti královny 
jako nejdůležitější při jejím výběru. María 
Cruz de Carlos Varona navíc svá zjiště-
ní podpořila rozborem obrazů královen 
ve skutečném nebo pouze symbolickém 
těhotenství. Podobně španělská historička 
představila období těhotenství před samot-
ným porodem. Pomocí účtů zrekonstruo-
vala například podobu porodní místnosti. 
Poslední podkapitolu věnovala roli relikvií 
a náboženskému kontextu porodů. 

 Druhá kapitola již přinesla zjištění 
o konkrétním obrazu narození jedné 
z dcer španělského krále Filipa IV., který 
María Cruz de Carlos Varona využila pro 
rekonstrukci samotné porodní místnosti, 
která musela být klidná, tmavá a vyhřátá. 
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Autorka navíc kombinovala písemné 
prameny s velkým množstvím obrazové-
ho materiálu, který dokresloval průběh 
porodu v raném novověku. Stranou zájmu 
neponechala ani přenos vnímání porodu 
z královny na dceru a s tím souvisejí-
cí edukaci budoucích rodiček. Ve třetí 
kapitole španělská historička věnovala 
pozornost roli porodních bab a jejich sym-
bolickému ztvárnění v obrazech. Navázala 
přitom na rozbor několika textů určených 
pro porodní báby, které se zabývaly do-
bovou gynekologií, jež zmínila už v prv-
ní části práce. V předposlední kapitole 
stojí za zmínku především rozbor obrazů, 
které zachycovaly rituál narození, v němž 
ve španělském prostředí hrály hlavní roli 
právě porodní báby. Ze své pozice řídily 
chování rodiček i ostatních žen přítom-
ných porodu, což se promítalo do obrazo-
vých výjevů. 

V poslední kapitole pak María Cruz de 
la Varona představila symbolické vnímání 
rituálu narození z pohledu osobního ora-
toria královny v Alcázaru. V jeho výzdobě 
se zrcadlilo symbolické propojení role krá-
lovny, Panny Marie a mateřství v jednom. 
Prokázala také návaznost tradicí a osobní 
prezentace, které se předávaly z královny 
na královnu.

Monografie Maríi Cruz de la Varona 
představuje velký přínos pro současné bá-
dání o soukromí panovnic v raném novo-
věku. Španělská historička umění dokázala 
využít mnohé dosud neprobádané ikono-
grafické prameny a přiblížit rozdíl mezi 
realitou a symbolickým obrazem královen 
matek. Odborná analýza obrazů královen 
a porodů společně s jejich symbolickou 

prezentací náleží v monografii k nejlep-
ším. Veskrze kladný dojem monografie 
by mohla posílit důkladnější komparace 
se studiemi o královnách rakouských 
Habsburků.

Ondřej Lee Stolička

Marek Vařeka, Lichtenštejnská panství 
na Moravě do Bílé hory, Ostrava, Ostrav-
ská univerzita 2020, 384 s., ISBN 978-80-
7464-928-8.

Výzkum zaměřený na předbělohorskou 
šlechtu má v české historiografii bohatou 
tradici. V jeho rámci badatelé uplatňovali 
rozsáhlou škálu metodologických přístupů, 
které se orientovaly mimo jiné na poli-
tické, hospodářské, společenské, kulturní 
či každodenní aspekty jejího života. Řada 
prací se zaměřovala také na jednotlivé 
urozené rody a jejich výrazné představitele. 
Ovšem i při studiu životních osudů kon-
krétních jednotlivců bylo možné zachytit 
určité vývojové trendy, jež ovlivňovaly 
šlechtickou společnost jako celek. Do této 
kategorie spadá i nejnovější monografie 
Marka Vařeky, v níž se věnoval lichten-
štejnskému moravskému dominiu od stře-
dověku do počátku 17. století.

Lichtenštejnové se v raném novově-
ku zařadili mezi přední rody habsburské 
monarchie, což se odrazilo například 
v získání knížecího titulu. Jejich politický 
a společenský vzestup dosáhl pomyslného 
vrcholu vznikem nezávislého knížectví 
po napoleonských válkách. Ani to však 
neznamenalo jejich rezignaci na středo-
evropský prostor, zejména díky značnému 
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pozemkovému majetku v Dolních Ra-
kousích a na Moravě. Do širšího pově-
domí se bezpochyby zapsal především 
Karel I. z Lichtenštejna, jenž dokázal 
využít bouřlivých zvratů v období českého 
stavovského povstání a začínající třicetile-
té války. Jelikož patřil k podporovatelům 
habsburských panovníků a měl velký podíl 
na prosazování jejich politiky po bitvě 
na Bílé hoře, nezbavil se jeho obraz dodnes 
záporného tónu. Negativní dopad na vní-
mání Lichtenštejnů v českém prostředí 
měly také majetkové spory, jež tento rod 
vedl po pádu komunistického režimu 
s českým státem. 

Marek Vařeka se ve své práci rozhodl 
zmapovat hospodářský vývoj lichtenštejn-
ských panství na Moravě od poloviny 
13. století, kdy zde Lichtenštejnové získali 
první statky, až do konce vlády zmíně-
ného Karla I. z Lichtenštejna. Protože 
v posledních desetiletích vznikly v čes-
kém prostředí o uvedeném šlechtickém 
rodu především dílčí studie a jejich dějiny 
nebyly podchyceny v žádné vědecky pojaté 
syntéze, musel autor zamýšlený časový 
i prostorový rámec překročit. Do své 
práce zařadil i kapitolu věnovanou starší 
historii rodu, jehož původ sahá do pře-
lomu 11. a 12. století. Stejně tak nemohl 
opomenout lichtenštejnský majetek v Ra-
kousích. Ostatně právě budování rodové 
domény na hranici mezi dvěma historicky 
odlišnými zeměmi, které byly dlouhou 
dobu ovládány různými panovníky, a tudíž 
často vyžadovaly složitá politická rozhod-
nutí, patřilo mezi zásadní faktory, které 
určovaly polickou orientaci jednotlivých 
příslušníků rodu.

Z tohoto důvodu se v recenzované pu-
blikaci takřka pravidelně střídají dva druhy 
kapitol. Jeden představují pasáže věnované 
historii od vrcholného středověku až do ra-
ného novověku. Pozornost se zaměřuje 
na jednotlivé Lichtenštejny a jejich vztah 
k momentálním vládcům Dolních Rakous 
a Markrabství moravského. Pozoruhodné 
jsou zejména období bouřlivých konfron-
tací, například mezi Rudolfem I. Habsbur-
ským a Přemyslem Otakarem II. či Matyá-
šem Korvínem a Fridrichem III. Nechybí 
ani statě věnované sňatkovým strategiím 
a samozřejmě konfliktům, ať již v rámci 
vlastní rodiny, nebo s jinými šlechtici, 
církevními institucemi či dokonce s pa-
novníky. Uvedený přístup dává vyniknout 
mimořádným osobnostem, které rodovou 
historii poznamenaly v kladném i zápor-
ném smyslu. Vedle již zmíněného Kar-
la I. z Lichtenštejna si pochvalnou zmínku 
zasloužil například Jan I., který zahájil 
systematické budování rodinného dominia 
na moravsko-rakouském pomezí. Naopak 
řadu problémů zapříčinil Kryštof IV., pro-
slulý nejen svými bouřlivými výstřelky, ale 
rovněž špatným hospodařením. Celkově 
způsobil zchudnutí své rodové linie, jež 
vyvrcholilo nutným prodejem důležitého 
mikulovského panství.

Druhý typ kapitol se věnuje hospodář-
skému aspektu lichtenštejnských panství. 
Časově byly tyto kapitoly vymezeny 
v závislosti na dochovaných pramenech, 
z nichž ty nejzásadnější představují urbáře. 
Kromě nich využíval Marek Vařeka také 
například berní listy a hospodářské účty 
uložené v lichtenštejnském archivu i dal-
ších rakouských, českých a moravských 
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archivech. Na základě těchto písemností 
usiloval o zmapování skladby obyvatel-
stva a postižení hospodářského profilu 
jednotlivých panství. Získané poznatky 
mu v případě panství, která se nacházela 
v držení Lichtenštejnů delší dobu, umož-
nily postihnout vývoj, jímž daná území 
v průběhu času prošla. 

Zvolená struktura práce však s se-
bou nese i určitá úskalí. Rozdělení textu 
na kapitoly věnované dějinám rodu, 
významným osobnostem a důležitým 
událostem na straně jedné, a kapitoly čistě 
hospodářské na straně druhé, se projevilo 
mimo jiné různou mírou čtivosti. Zatímco 
první skupina slibuje poutavé vyprávění, 
druhá představuje poměrně suchý soubor 
tabulkových přehledů a z nich plynoucích 
vývodů. Na základě vybraných mezníků 
rovněž dochází někdy k narušení chrono-
logické linie výkladu. 

Marek Vařeka věnoval místy až pře-
hnanou pozornost rozboru jednotlivých 
pramenů. Šlo zejména o písemnosti zachy-
cující konflikty, v nichž figurovali poddaní 
knížat z Lichtenštejna. Autor zde zacházel 
až do takových detailů, jako byl kupří-
kladu výčet jmen jednotlivých sedláků či 
měšťanů, aniž by však tyto informace dále 
vytěžil; nepřistoupil například k definová-
ní konfliktních osob, jejichž dlouhodobě 
neakceptovatelné chování by představovalo 
pro chod panství problém. Z hlediska 
soudních sporů pak může čtenáři vadit, 
že se ve valné většině případů nedočte 
o jejich ukončení, přičemž není jasné, zda 
je to způsobeno absencí pramenů, nebo jde 
o autorský záměr, jehož podstata však není 
ani při bližším zkoumání zřejmá.

V některých případech vyvolává nejas-
nosti i struktura zpřístupněných informací. 
To je případ zejména kapitol o hospodář-
ských poměrech, kde jsou pasáže věnované 
vybrané problematice náhle přerušeny 
jiným tématem, aniž by byla patrná jejich 
vnitřní souvislost. Z hlediska vyznění prá-
ce mohou čtenáře překvapit některé silně 
citově zabarvené pasáže, v nichž autor 
vyjadřuje důrazně svůj postoj, který ovšem 
nemusí mít obecnou platnost. Nepříjemný 
je též častý výskyt překlepů. Ještě rušivěji 
působí části knihy, které nejsou ze stylis-
tického hlediska dostatečně obratně konci-
pované. Objevují se tu totiž věty, v nichž 
jsou nevhodně zvolené pádové vazby či 
ve kterých zjevně chybí některá slova.

Marek Vařeka se vzhledem k součas-
nému stavu bádání o Lichtenštejnech 
i s ohledem na širší čtenářskou veřejnost 
nechtěl omezit pouze na úzce vymezené 
hospodářské dějiny jejich moravské domé-
ny. Aby danou problematiku zasadil do šir-
šího rámce, rozhodl se je zakomponovat 
do dějin celého rodu. Otázkou zůstává, 
zda zvolené schéma bylo vybráno vhodně 
a jestli by se více nevyplatilo zmiňované 
tematické úseky těsněji provázat. 

Autor ve své práci, k níž by bylo možné 
vznést některé metodické a koncepční 
připomínky, předkládá plastický ob-
raz rodového dominia, které prodělalo 
během zkoumaného časového období éry 
vzestupu, stagnace i úpadku, na což měly 
vedle vnějších okolností vliv především 
osobnosti a strategie vládnoucích členů 
rodu. Z hlediska ekonomické struktury 
bylo lichtenštejnské dominium slože-
né převážně z panství, která si po celou 
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sledovanou dobu udržela rentově-režijní 
ráz. Dávky odváděné poddanými přitom 
činily nejméně polovinu generovaného 
příjmu. Výši tohoto příjmu a celkovou 
situaci daného správního celku ovlivňovala 
majetková struktura poddaných stejně 
jako zeměpisná poloha, díky níž byly 
zvýhodněny zejména lokality nacházející 
se v blízkosti obchodních tras nebo oblasti 
vhodné k pěstování vinné révy. Vrchnos-
tenské hospodaření ve vlastní režii, ať už 
šlo o hospodářské dvory, pivovary či ryb-
níky, se v porovnání s jinými významnými 
rody dané doby u Lichtenštejnů opožďo-
valo a začínalo se výrazněji projevovat až 
na konci sledovaného období. Toto zjištění 
a s ním spjatý model vrchnostenského 
hospodaření rozšiřuje stávající poznatky 
o ekonomických řešeních oblíbených 
u raně novověké šlechty. 

Václav Pražák

Hana JordánkoVá – Ludmila sulitko-
Vá, Předbělohorské Brno . Hospodářský 
potenciál města a sociální situace jeho 
obyvatel, Brno, Statutární město Brno 
a Archiv města Brna 2020 (= Brno v mi-
nulosti a dnes, suplementum č. 28), 358 s., 
ISBN 978-80-86736-63-1. 

Raně novověkým dějinám Brna věnu-
je moderní historiografie soustředěnou 
a dlouhodobou pozornost. Největší záslu-
hu na tom mají obě autorky nejnovější pu-
blikace, jež v ní předkládají shrnutí svých 
mnohaletých výzkumů zejména k hospo-
dářským a sociálním dějinám moravského 
zeměpanského města v předbělohorském 

období. Spolu se svými četnými publikač-
ními výstupy se opírají rovněž o mimořád-
nou znalost bohatých pramenů dochova-
ných zejména v Archivu města Brna.

 Knihu otevírá obsáhlý úvod, v jehož 
počátku autorky definovaly předmět 
svého výzkumu, jímž je analýza materiální 
situace jednotlivých obyvatel města a jejich 
sociálního postavení v městské komunitě 
stejně jako jejich širokých obchodních 
kontaktů a v neposlední řadě rovněž eko-
nomické podnikání města jako celku (s. 9). 
Když poukázaly na to, jaké postavení mají 
hospodářské a sociální dějiny v soudobých 
výzkumech měst ve středoevropských 
historiografiích, následně se detailněji 
věnovaly situaci v českém dějepisectví. 

Na úvodní pojednání dokládající široký 
rozhled autorek po předmětu jejich studia 
navázaly tři kapitoly. Výklad první z nich 
je věnován prostoru města a jeho obyva-
telům. Po představení městské topografie 
se dostalo pozornosti řekám obtékajícím 
město, jednotlivým předměstím či cha-
rakteru vegetace ve městě a okolí, a to 
včetně vinic a viničných tratí nebo dalších 
zemědělských plodin. Naznačená téma-
ta přitom autorky sledovaly v kontextu 
zvoleného tématu, tedy zejména s ohledem 
na hospodářské využití a možnosti pod-
nikání města i jeho obyvatel. Právě na ně 
obrátily pozornost v závěru kapitoly, když 
představily demografické a národnostní 
poměry v předbělohorském Brně stejně 
jako základní právně vymezené skupiny, 
jako byli měšťané, osoby bez městského 
práva či městská obec. Na to navázalo 
zamyšlení nad sociální mobilitou a měst-
skými elitami. 
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V následné nejobsáhlejší kapitole se do-
stalo pozornosti hospodářskému postavení 
brněnských měšťanů v předbělohorském 
období. Autorky nejprve sledovaly profesní 
strukturu obyvatel města, kterou jim 
dochované prameny umožnily určit pro tři 
čtvrtiny osob žijících uvnitř hradeb či dvě 
třetiny z celého města včetně předměstí. 
V návaznosti na potvrzení silného posta-
vení potravinářských, oděvních, textilních, 
kovodělných a kožedělných řemesel (s. 79) 
se dostalo pozornosti brněnským cechov-
ním organizacím. Autorky se věnovaly 
jejich zakládání a schvalování činnosti 
městskou radou (méně často panovníkem), 
vnitřní organizaci a v samostatné podkapi-
tole rovněž cechovním statutům a dalším 
písemnostem dokládajícím jejich existenci. 
Hana Jordánková a Ludmila Sulitková 
následně upřely pozornost na městské trhy 
a některé souvislosti doprovázející jejich 
konání, jako byl výběr mýta a tržních po-
platků či obchodování v zemském domě. 
Samostatné pozornosti se dostalo napojení 
Brna na zahraniční obchod. Spolu s klíčo-
vými komoditami byli stručně představeni 
také někteří brněnští obchodníci, kteří se 
na něm podíleli, i různé peněžní jednotky, 
v nichž se uskutečňoval. 

Po řemeslnících a obchodnících se 
do zorného pole obou badatelek dosta-
la početná a pestrá množina osob, které 
se pohybovaly ve službách města. Spolu 
s náplní práce je zajímalo jejich plato-
vé ohodnocení, které se následně – a to 
i v kontextu s cenami řemeslníků – poku-
sily využít pro stanovení reálné hodnoty 
mzdy v předbělohorském Brně. Pracně zís-
kané poznatky z oblasti dějin cen a mezd 

autorky ještě doplnily detailním vhledem 
do sféry koupí a prodejů domů. Spolu se 
stanovením cen domů v různých částech 
města i jejich splácením je zajímal zejména 
vztah kupní sumy k ohodnocení nemo-
vitostí pro daňové účely. Další pramen, 
který autorkám umožnil poznat majetkové 
zázemí jednotlivých měšťanů, představo-
valy poslední vůle. Zaměřily se především 
na vysoké testamentární odkazy pohybující 
se v tisících zlatých, které patřily boha-
tým měšťanům či měšťankám. Někteří 
z nich ve svých kšaftech pamatovali rovněž 
na udržování paměti prostřednictvím epi-
tafů, jimž byl věnován závěr kapitoly.

Zatímco druhá část knihy se koncen-
trovala na jednotlivé brněnské měšťany, 
třetí oddíl se zabýval hospodařením 
města jako celku. Jeho prolog tvoří výklad 
o genezi pozemkového majetku, jehož 
majitelem bylo Brno v předbělohorském 
období. Spolu s panstvím Deblín a Kuřim 
i pozemky náležející hradu Špilberk se 
dostalo pozornosti některým zástavám. 
Autorky dále zajímala výnosnost majet-
ku. Po podrobné analýze jednotlivých 
hospodářských úřadů a jejich písemností 
následovalo zhodnocení celkové výše 
příjmů města a na druhé straně výdajů. 
Z nich byla samostatná pozornost věno-
vána berním povinnostem, kterou autorky 
sledovaly v kontextu hospodářské politiky 
panovnického dvora.

Spolu se závěrem shrnujícím poznatky 
o sociální struktuře Brna v předbělo-
horském období obsahuje svazek rovněž 
obsáhlou ediční přílohu zpřístupňující 
v úplnosti či výběrově pět pramenů. 
Součástí publikace je rovněž množství 
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reprodukcí písemných, obrazových i hmot-
ných pramenů. Kniha je díky nim kvalitně 
vypravená, současně ale také dokládají 
široký přehled autorek po dochované 
pramenné základně. 

Dvouslovný název knihy může ve čte-
náři vzbuzovat očekávání, že stoleté dějiny 
významného moravského zeměpanského 
města bude kniha sledovat v širším tema-
tickém záběru. Mnohem více její zaměření 
prozrazuje podtitul, který odkazuje na úsilí 
autorek o podrobné postižení hospodář-
ského a sociálního vývoje Brna v dynamic-
kém předbělohorském období. Kniha ob-
sahuje detailní výklad věnující pozornost 
jednotlivým měšťanům, ať již šlo o řeme-
slníky, obchodníky či zaměstnance města, 
i městu jako celku. Obdobnou analýzou 
v takto širokém pojetí v současné době 
nedisponuje žádné jiné české či moravské 
město. Další stránky života předbělohorské 
Brna si ale na své zpracování musí počkat, 
patrně v aktuálně vydávaných monumen-
tálních sedmisvazkových dějinách města. 

Josef Hrdlička 

Tomáš Černušák – Pavel Marek, 
Gesandte und Klienten . Päpstliche 
und spanische Diplomaten im Umfeld 
von Kaiser Rudolf II ., Berlin – Boston, 
De Gruyter – Oldenbourg 2020, 300 s., 
ISBN 978-3-11-061383-4.

Bylo otázkou času, kdy Tomáš Černušák 
a Pavel Marek shrnou výsledky svého 

1 Srov. obdobné pojetí v monografii Ulricha Nagela, Zwischen Dynastie und Staatsräson. Die 
habsburgischen Botschafter in Wien und Madrid am Beginn des Dreißigjährigen Krieges, Göttingen 

dlouhodobého badatelského úsilí věnova-
ného papežským nunciům a španělským 
vyslancům na dvoře Rudolfa II., které 
dosud publikovali většinou časopisecky 
nebo jako kapitoly v kolektivních dílech, 
do ucelené cizojazyčné monografie vydané 
v prestižním zahraničním nakladatelství. 
Oba autoři střední badatelské generace 
patří v současnosti mezi českými historič-
kami a historiky k nejlepším znalcům zvo-
leného tématu, jehož výzkumy uskutečňují 
s hlubokou znalostí pramenů uložených 
především v zahraničních archivech, zvláš-
tě italských, španělských a vatikánských. 

Spolu s důkladným heuristickým 
ukotvením představuje nepřehlédnutelný 
klad recenzované práce její metodologic-
ké uchopení. Autoři se oprávněně hlásí 
ke kulturnímu pojetí dějin raně novověké 
diplomacie. Zvolené historickoantropo-
logické přístupy jim umožnily podrobně 
interpretovat chování a jednání hlavních 
aktérů, ať šlo o papežské nuncie nebo 
španělské vyslance působící v rudolfínské 
Praze. Černušákova a Markova metodolo-
gická optika pracuje především s katego-
riemi vztahových sítí a sociálních prostorů 
císařského dvora i jeho okolí, představující 
interpretačně nosné východisko k odhalení 
strategií, obsahu a prostředků politické 
komunikace diplomatů. Zvolené přístu-
py směřující ke každodennímu jednání 
vyslanců zásadním způsobem přispívají 
k metodologicky žádoucímu obratu při vý-
zkumu politických dějin raného novověku, 
k nimž přináleží rovněž diplomacie.1
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Vedle úvodu a závěru se autoři rozhodli 
rozdělit svou monografii do tří hlavních 
kapitol. V první kapitole podali jmenný 
přehled papežských a španělských vyslanců 
na císařském dvoře Rudolfa II., včetně 
jejich stručných biografických charakte-
ristik. Počáteční napětí vystřídaly snahy 
o jejich vzájemnou spolupráci při společ-
ném prosazování náboženských a mocen-
ských zájmů Svatého stolce a španělských 
králů za Rudolfovy vlády. Autoři právem 
zdůraznili zprostředkovatelskou úlohu 
císařovny Marie, jež patřila k pilířům 
španělské politiky na dvoře středoevrop-
ských Habsburků. Když Tomáš Černušák 
a Pavel Marek sledovali roli papežských 
a španělských vyslanců v procesu katolické 
obnovy, při personální rekonstrukci nejvyš-
ších zemských úřadů v Království českém 
i během dynastické krize mezi Rudol-
fem II. a Matyášem, představili mocenské 
opory Svatého stolce a španělských králů 
mezi politicky vlivnými českými šlechtici 
a císařskými dvořany. Badatelské perspek-
tivy k prohloubení jejich výkladu nabízejí 
prameny uložené v Mnichově a Vídni, 
dokládající další roviny politické komu-
nikace císařských dvořanů podporujících 
papežské a španělské zájmy na Rudolfově 
dvoře (zvláště v případě Johanna Antona 

2018 (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Univer-
salgeschichte 247).

2 K Johannu Antonu Barvitiovi a Andreasi Hannewaldtovi z Eckersdorfu blíže Bayerisches Haupt-
staatsarchiv München, Kasten schwarz, sign. 8682, 8778, 9275, Kurbayern Äusseres Archiv, sign. 
4345 a další; k Filipu Langovi z Langenfelsu Václav Bůžek, Handlungsspielräume des Oberkammer-
dieners Philipp Lang von Langenfels am Kaiserhof zu Beginn des 17. Jahrhunderts, in: Anna Fundárko-
vá – István Fazekas et alii (edd.), Die weltliche und kirchliche Elite aus dem Königreich Böhmen 
und Königreich Ungarn am Wiener Kaiserhof im 16. – 17. Jahrhundert, Wien 2013 (= Publi-
kationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Band 8), s. 369–384; Jürgen Zimmer, 
Zeitungsmeldungen: vom Ende des kaiserlichen Kammerdieners Philipp Lang von Langenfels, Studia 
Rudolphina 15, 2015, s. 159–167.

Barvitia, Andrease Hannewaldta z Eckers-
dorfu a Filipa Langa z Langenfelsu).2

Za metodologicky ukázkové a obsahově 
nejpřínosnější považuji v recenzované mo-
nografii druhou a třetí kapitolu, v nichž se 
autoři zabývali způsoby vytváření vztaho-
vých sítí kolem papežských a španělských 
vyslanců, jejich rozšiřováním a udržo-
váním. S vynikající znalosti hierarchie 
použitých pramenů a historické sémantiky 
dokázali téměř detektivně vylíčit postupné 
kroky nunciů a španělských ambasadorů, 
když po příchodu do rudolfínské Prahy 
hledali opory pro naplňování nábožen-
ských a mocenských cílů svých diploma-
tických misí. Černušákovi a Markovi se 
podařilo rekonstruovat klientelské sítě 
Svatého stolce a španělského krále na Ru-
dolfově dvoře a mezi nejvyššími zemskými 
hodnostáři zprostředkované vyslanci, 
jejich hierarchii a proměnu po roce 1600. 
S velmi dobrou oporou v teoretické 
literatuře autoři bezpečně prokázali, že 
hlavní podporovatelé papežské a španělské 
politiky ve střední Evropě si utvářeli kolem 
sebe další dílčí sítě svých vlivných přízniv-
ců, vůči nimž zaujímali postavení jakýchsi 
makléřů moci (brokers). Taková zjištění 
přivedla Černušáka a Marka k logickému 
závěru, že na pražském dvoře působila 



/ ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE /

179OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

sociálně, politicky a mocensky heterogenní 
síť důvěrníků španělského krále, pro něž 
nebylo vhodné používat dříve rozšířené 
jednotné označení strana či frakce. Jejich 
politická komunikace byla založena 
na oboustranně výhodných vztazích mezi 
patronem a klientem.

V první části třetí kapitoly upřeli autoři 
svou interpretační pozornost k osobním 
strategiím papežských a španělských 
vyslanců, jejichž prvořadým úkolem bylo 
po příchodu do rudolfinské Prahy získat 
politicky vlivné a katolicky přesvědčené 
osoby ke spolupráci. Na tomto místě je 
třeba znovu vysoce ocenit schopnost obou 
historiků porozumět symbolické řeči 
použitých pramenů, které jim umožnily, 
aby poznali prostory, v nichž docháze-
lo k politickým kontaktům vyslanců, ať 
šlo o audienční sály na císařském dvoře, 
rezidence diplomatů a paláce šlechticů 
v hlavním městě Království českého, jejich 
sídla na venkově nebo sakrální objekty. 
Tomáš Černušák a Pavel Marek se zajímali 
rovněž o události společenského významu 
odehrávající se v těchto komunikačních 
prostorech, jichž se papežští a španělští 
vyslanci zúčastňovali. Při takových příle-
žitostech potkávali známé podporovatele 
papežských a španělských zájmů ve střed-
ní Evropě. Podle svého uvážení nebo 
na doporučení svých důvěrníků současně 
navazovali kontakty s dalšími vlivnými 
osobami, které svou činností přispívaly 
k rozšiřování jejich komunikačních sítí 
na císařském dvoře. 

Autoři zdůraznili, že španělští vyslanci 
hojně přijímali pozvání k účasti na osla-
vě křtin dětí a svateb nižších služebníků 

a dvořanů působících v blízkosti panovní-
ka. Na jejich slavnosti přicházeli s dvěma 
druhy darů, které přinášeli za svou vlastní 
osobu, nebo hostiteli předávali pozor-
nosti přímo od španělského krále. Nižší 
služebníci a dvořani měli při každoden-
ním výkonu svých povinností usnadněný 
přístup k panovníkovi, proto mu mohli 
předávat informace, které jim vyslanci sdě-
lili. Zevrubný výzkum této roviny politické 
komunikace považuji za neobyčejně per-
spektivní. Jeho uskutečnění může prohlou-
bit poznatky nejen o předávání zpráv mezi 
vyslanci a nižšími rudolfínskými dvořany, 
ale nepochybně přispěje k poznání trans-
feru uměleckých a vědeckých předmětů 
v sociálním okolí císařského dvora, jemuž 
moderní bádání věnovalo dosud spíše 
okrajovou pozornost.

Ve druhé části třetí kapitoly se autoři 
zaměřili na hierarchii odměn, které do-
stávali především španělští klienti na Ru-
dolfově dvoře za své služby od patronů. 
Šlo nejen o jednorázové finanční pobídky 
korupčního charakteru nebo vyplácení 
pravidelných penzí, ale důležitou formou 
odměn byly rozmanité druhy darů, zvláště 
přepychového oblečení, jídla a uměleckých 
předmětů, které se touto cestou dostávaly 
do domácností španělských klientů. Vedle 
hmotného ocenění měly takové pozor-
nosti ryze symbolický rozměr, protože 
vyjadřovaly příslušnost jedince ke skupině 
obdobně oceněných osob, od nichž španěl-
ští vyslanci očekávali jistý druh smluvního 
chování a jednání. Poněkud překvapivé se 
zdá zjištění autorů, že v prostředí nunciů 
byly zprávy o udělování darů klientům 
spíše vzácné. Takové tvrzení by vyžadovalo 
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bližší interpretaci. K vrcholnému stup-
ni odměn klientů španělských králů 
patřilo jejich přijetí do rytířských řádů 
Santiago, Alcántara, Calatrava a udělení 
Řádu zlatého rouna. Nunciové mohli 
zprostředkovat podporovatelům politiky 
Svatého stolce různá beneficia a duchovní 
pocty. S autory však nemohu souhlasit, že 
Jáchym z Hradce, Vratislav z Pernštejna 
a Vilém z Rožmberka obdrželi zlaté rouno 
navzdory tomu, že působili pouze mezi 
nejvyššími zemskými úředníky a nezastá-
vali žádné dvorské hodnosti (s. 242–243). 
Všichni uvedení velmoži patřili do tajné 
rady panovníka nebo měli přístup k jedná-
ním tohoto nejvlivnějšího vládního kolegia 
v habsburské monarchii.3

Tomáš Černušák a Pavel Marek svými 
výzkumy zaměřenými na poznání každo-
denní činnosti papežských a španělských 
vyslanců na dvoře Rudolfa II. v Praze 
prokázali, že kulturní pojetí dějin raně 
novověké diplomacie přináší svým histo-
rickoantropologicky zaměřeným úhlem 
pohledu na chování a jednání aktérů 
originální poznatky o zákulisním dění 
v císařské rezidenci a jejím okolí, kam ba-
datelé nedokázali metodologickou výbavou 
tradičních politických dějin dříve dohléd-
nout. Vztahové sítě vyslanců odkrývají 
prostřednictvím klientů a dalších makléřů 
převodní mechanismy ovlivňující prosa-
zování moci na císařském dvoře a nabízejí 
cesty k poznání kulturního transferu v jeho 
bližším i vzdáleném okolí. Svým pojetím, 

3 Maximilian Lanzinner, Geheime Räte und Berater Kaiser Maximilians II. (1564–1576), Mitteilun-
gen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 102, 1994, s. 296–315, zde s. 297; Jaro-
slav Pánek, Vilém z Rožmberka – politik smíru, Praha 2011, s. 299; Jaroslava Hausenblasová (ed.), 
Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576–1612, Praha 2002 (= Fontes 
historiae artium 9), s. 205

heuristickým i metodologickým ukotve-
ním a dosaženými výsledky představuje 
recenzovaná monografie dílo zásadního 
vědeckého významu, jež podstatně oboha-
cuje nejen poznání politických a nábožen-
ských dějin rudolfínské doby, ale současně 
nastiňuje žádoucí badatelské perspektivy 
historičkám a historikům, kteří se zabývají 
hmotnou a duchovní kulturou této pozo-
ruhodné epochy evropských dějin.

 Václav Bůžek

klaus deinet, Christian I . von Anhalt -
-Bernburg (1568–1630) . Eine Biographie 
des Scheiterns, Stuttgart, W. Kohl-
hammer 2020, 320 s.,  
ISBN 978-3-17-038316-6.

Přestože Kristián I. z Anhaltu-Bernbur-
ku patřil na přelomu 16. a 17. století 
k významným politikům, diplomatům 
a válečníkům, kteří ovlivňovali mocenské 
a náboženské zápasy v Římsko-německé 
říši, s výjimkou stručných životopisných 
črt zůstávaly pokusy o celistvé uchope-
ní jeho životních osudů stranou zájmu 
historiků a historiček. Aby Klaus Dei-
net mohl nastínit jednotlivé etapy jeho 
života, obrátil svou heuristickou pozornost 
především k Anhaltově torzovitě docho-
vané korespondenci, uložené v Zemském 
archivu Sasko-Anhaltska v Dessau. Její 
výpověď doplňoval o faktografické údaje, 
které získal studiem několika edičních řad 
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písemností pojednávajících o příčinách, 
průběhu a důsledcích třicetileté války. 
Ačkoli další poznatky čerpal z vydané 
literatury, stranou svého heuristické-
ho záběru ponechal naprostou většinu 
novějších studií českých badatelů, kteří 
přinesli na základě výzkumů v českých 
šlechtických archivech nové poznatky 
o spolupráci Kristiána I. z Anhaltu-Bern-
burku s nekatolickými stavy z Království 
českého v prvním desetiletí 17. století. 
Jejich absenci v soupisu literatury nemůže 
omluvit autorova předpokládaná neznalost 
českého jazyka, neboť některé z nich byly 
publikovány německy v knihách vydaných 
německými nakladatelstvími.

Autor rozčlenil Anhaltův životopis 
do deseti kapitol, přičemž první a poslední 
z nich mu posloužily jako velmi stručný 
úvod a závěr knihy. Při líčení životních 
osudů aktéra postupoval Klaus Deinet 
důsledně chronologicky. Ve všech výkla-
dových kapitolách sledoval Anhaltovu 
politickou, diplomatickou a vojenskou 
kariéru ve službách falckých kurfiřtů 
a protestantské Unie. Přestože se stručně 
zmínil o jeho původu, majetku, výchově 
a kalvínském náboženském přesvědčení, 
podrobněji popsal až první Anhaltovy 
vojenské kroky na francouzském bojišti 
počátkem devadesátých let 16. století, kde 
vrcholily náboženské války mezi katolíky 
a hugenoty, během nichž navázal osobní 
styky s Jindřichem IV.

Vzhledem k jednostrannému zaujetí 
autora pro dějiny politiky, diplomacie 
a vojenství nezbyl v knize prostor pro 
podrobnější výklad o Anhaltově svatbě 
s Annou z Bentheimu-Tecklenburku, jež 

se konala na zámku ve Steinfurtu kon-
cem roku 1594. Čtenář se může dočíst, že 
v jejich manželství se narodilo 16 dětí, ale 
pojednání o rodinném životě v Deinetově 
monografii zcela chybí. Autor rezignoval 
na přiblížení dvorského života v Amberku, 
kam se Kristián I. z Anhaltu-Bernbur-
ku přestěhoval v roce 1595, kdy převzal 
hodnost místodržitele v Horní Falci, kde 
se mu podařilo urovnat náboženské napětí 
mezi luterány a kalvinisty. Ačkoli autor 
zdůraznil, že Anhalt byl milovníkem dvor-
ských zábav a vyhledával rytířské turnaje, 
nic bližšího k těmto tématům na stránkách 
své knihy neuvedl. Naopak přesvědčivě 
doložil, že si Anhalt již během prvních 
let v Amberku začal systematicky budo-
vat síť důvěrníků, jejichž vyjednávacích 
schopností využíval v pozdější době, kdy se 
jeho hornofalcká rezidence stala klíčo-
vým místem diplomacie nekatolických 
knížat Římsko-německé říše. Mezi jeho 
nejvýznamnější důvěrníky patřili Ludvík 
Camerarius či Achác a Kryštof z Donína, 
které spojoval evropský politický rozhled 
a kalvínské náboženské přesvědčení. Klaus 
Deinet s oporou v Anhaltově korespon-
denci usoudil, že v devadesátých letech 
16. století byl hornofalcký místodržitel ne-
jen hluboce věřící kalvinista, ale vystupoval 
jako velmi prchlivý a spíše emocionálně 
založený muž, jenž měl tehdy ještě daleko 
k politickým kompromisům, s nimiž při-
cházel k jednacím stolům v pozdější době.

Ke kladům Deinetovy monografie patří 
autorův zasvěcený pohled na dlouhodobé 
politické cíle nekatolických říšských kní-
žat, které směřovaly k ustanovení protes-
tantské Unie v roce 1608. Jejich jednání 
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vysvětloval nejen v souvislostech křehké 
náboženské a mocenské jednoty v Řím-
sko-německé říši (s důrazem na vpád 
bavorského vévody do Donauwörthu), ale 
také sílícího napětí uvnitř habsburské dy-
nastie a pokračujících sporů o nástupnictví 
na císařském trůnu po Rudolfovi II. Když 
líčil Anhaltovo diplomatické úsilí v Praze 
a Paříži, kladl důraz na objasnění jeho role 
při hledání zahraniční podpory pro vznik 
Unie. Jelikož Deinetovy velmi stručné 
zmínky o jeho osobních vazbách k čes-
kým a rakouským nekatolíkům vycházejí 
ze staré práce Hanse Georga Uflackera 
a nepřihlížejí k novějším výzkumům 
českých historiček a historiků, autor ne-
dokázal kriticky objasnit kulturní a nábo-
ženský rozměr osy Heidelberk, Amberk, 
Praha a Třeboň, ba ani zprostředkující 
roli Oswalda Crolla a Theobalda Hocka 
z Zweibrückenu v sítích Anhaltových 
důvěrníků s vazbami k Václavu Budovco-
vi z Budova, Petru Vokovi z Rožmberka 
a Karlu staršímu ze Žerotína. Se znalostí 
výsledků novějších českých výzkumů by 
zřejmě Klaus Deinet nehodnotil posled-
ního rožmberského vladaře pouze jako 
vlivnou osobu v Království českém ze 
starobylého rodu, jež měla při schůzkách 
v Třeboni hornofalckému místodržiteli 
zprostředkovat vazby k Jiřímu Erasmovi 
Tschernemblovi a dalším hornorakouským 
nekatolickým stavům.

Kristián I. z Anhaltu-Bernburku se 
zapojil do diplomatické hry o nástupnictví 
v dolnorýnských biskupstvích Jülich, Kleve 
a Berk, v níž navenek hájil zájmy protes-
tantské Unie a Falce, ale ze zřetele nepouš-
těl politické kroky Rudolfa II. Během 

let 1609–1611 jednal o této záležitosti 
v Praze, Paříži a Drážďanech. Navíc na-
vštívil v říjnu 1610 Londýn, kde se zajímal 
o názory anglického krále Jakuba I. na si-
tuaci v Římsko-německé říši a hovořil 
o perspektivách sňatku jeho dcery Alž-
běty s falckým kurfiřtem Fridrichem V., 
k němuž došlo o tři roky později. Zatímco 
Rudolf II. představoval pro hornofalcké-
ho místodržitele dílčí jistotu pro udržení 
náboženské a politické jednoty Římsko-
-německé říše, o niž svou diplomatickou 
činností usiloval, kroky nově zvoleného 
Matyáše nedokázal předpovídat. To byl 
jeden z hlavních důvodů, proč se od roku 
1614 snažil prohloubit osobní vazby 
s katolicky smýšlejícím bavorským vévo-
dou Maxmiliánem I., jehož po krátkém 
váhání a po souhlasném vyjádření falckého 
kurfiřta považoval za možného garanta 
náboženské rovnováhy Římsko-německé 
říše a její vnitřní jednoty. Na rozdíl od ra-
dikálního katolíka Ferdinanda Štýrského, 
zvoleného roku 1617 českým králem, 
oceňoval Anhalt na bavorském vévodovi 
způsob jeho racionálního myšlení, politic-
kou prozíravost a především úsilí o udrže-
ní „deutsche Libertät“, potvrzující říšským 
stavům samostatný výkon starobylých práv 
na teritoriu jejich moci bez souhlasu císaře, 
včetně svobodného rozhodování o víře.

Falcko-bavorská jednání skončila 
na jaře 1618 bez výsledku. Jejich pokračo-
vání oddálila pražská defenestrace a pro-
puknutí českého stavovského povstání. 
Při líčení jeho příčin, průběhu a následků 
nepřinesl Klaus Deinet ve své monografii 
nic nového. Pouze velmi stručně zopakoval 
běžně známá fakta z odborné literatury. 



/ ZPRÁVY O NOVÉ LITERATUŘE /

183OPERA HISTORICA    • ROČNÍK 22 • 2021 • č. 1

Zřetelněji osvětlil roli Kristiána I. z An-
haltu-Bernburku na sněmu protestantské 
Unie v Rotenburku na podzim 1618 a při-
blížil jeho podíl na přesvědčování falckého 
kurfiřta, aby se ucházel o svatováclavskou 
korunu. Větší pozornost mohl autor 
věnovat diplomatické činnosti Acháce 
a Kryštofa z Donína mezi podzimem 1618 
a létem 1619, kdy byl falcký kurfiřt zvolen 
českým králem. Naopak za zdařilou část 
práce lze považovat autorovy úvahy o pod-
statné roli hornofalckého místodržitele při 
cíleném nátlaku na zvoleného českého krá-
le, aby přijal korunu a vypravil se do Prahy. 
Při následném popisu vojenského tažení 
Kristiána I. z Anhaltu-Bernburku na Bí-
lou horu a ve výkladu o průběhu bitvy se 
Klaus Deinet opíral především o známé 
poznatky uvedené do odborné literatury 
Olivierem Chalinem.

Porážka nekatolíků v bitvě na Bílé hoře 
znamenala pro Kristiána I. z Anhaltu-
-Bernburku definitivní ztroskotání jeho 
mocenských nadějí založených na prag-
matických kompromisech a naprosté 
vyloučení tohoto činorodého velmože ze 
středoevropské politiky. Roku 1624 odešel 
z Amberku do ústraní svého rodového 
sídla v Bernburku, kde vlastnil početnou 
knihovnu, jejímuž obsahu se autor blíže 
nevěnoval. Na sklonku svého života zápasil 
s nemocemi a dluhy, těžko se vyrovnával 
se smrtí dětí a manželky. Anhaltův pohřeb 
na jaře 1630 a jeho druhý život však zůsta-
ly stranou autorova zájmu.

Klaus Deinet vylíčil v životopise Kristi-
ána I. z Anhaltu-Bernburku jeho politic-
kou, diplomatickou a vojenskou kariéru 
ve službách falckých kurfiřtů. Její vrchol 

položil do prvního desetiletí 17. století, kdy 
hornofalcký místodržitel hledal na vybra-
ných panovnických a velmožských dvorech 
v Evropě podporu pro vznik protestant-
ské Unie a pro její následnou spolupráci 
s nekatolickými stavy. Autor představil 
Anhaltovu pragmatickou flexibilitu v době, 
kdy názorově dozrál a pokoušel se zpro-
středkovat jednání mezi falckým kurfiř-
tem a bavorským vévodou o nástupnictví 
v Římsko-německé říši. Svůj výklad o jeho 
politické a diplomatické kariéře dovedl 
k jejímu ztroskotání po bělohorské bitvě. 
K tomu Klaus Deinet využíval metod 
tradičních dějin diplomacie, založených 
na shromáždění značného faktografického 
bohatství a jeho základní interpretaci podle 
jednoduché otázky, proč došlo k určité udá-
losti. Se znalostí představených diploma-
tických kroků Kristiána I. z Anhaltu-Bern-
burku však zcela postrádám pokus o nástin 
základních rysů jeho politického myšlení. 
Více pozornosti mohl autor věnovat 
komunikačním sítím hornofalckého mís-
todržitele, které se během jeho aktivního 
politického života podstatně proměňovaly 
a rozpadaly. Ocenění si naopak zaslouží 
interpretační kontext diplomatických 
činností Kristiána I. z Anhaltu-Bernbur-
ku, pokud se týkaly událostí Římsko-ně-
mecké říše, Francie, Nizozemí a Anglie. 
S ohledem na již uvedenou neznalost 
současných českých výzkumů zůstala 
Deinetova interpretace Anhaltovy diplo-
matické činnosti v Praze a Třeboni daleko 
za aktuálním stavem nových poznatků. 
K moderní biografii pozdně renesančního 
středoevropského velmože vedle politické, 
diplomatické a vojenské činnosti patří 
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rovněž standardní kapitoly o jeho původu, 
urozenosti, víře, výchově a vzdělání, sídlech, 
rodině, majetkovém zázemí a každoden-
ních i slavnostních rituálech mezi životem 
a smrtí, včetně druhého života. To jsou té-
mata, která čtenář v životopisné monografii 
Klause Deineta, jež vznikala od roku 1998 
(s. 9), najde pouze v povrchních náznacích, 
nebo je hledá marně. 

 Václav Bůžek

Ivana ČorneJoVá – Jiří M . HaVlík – 
Josef HrdliČka a kol ., Telč a jezuité . 
Řád a jeho mecenáši, Praha, Historický 
ústav Akademie věd České republiky – 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky 
Akademie věd České republiky – Národní 
památkový ústav 2020, 353 s., ISBN 978-
80-7286-363-1; Kateřina BoBkoVá-Va-
lentoVá – Petra HnilicoVá (edd .), Telč 
a jezuité . Řád a jeho mecenáši . Katalog 
výstavy, Telč, Historický ústav Akademie 
věd České republiky – Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky Akademie věd 
České republiky – Národní památkový 
ústav 2020, 439 s., ISBN 978-80-907357-
3-6; Kateřina BoBkoVá-ValentoVá – 
Jarmila HlaVáČkoVá – Hedvika kucHa-
řoVá (edd .), Knihovna jezuitské koleje 
v Telči . Katalog výstavy, Praha, Historic-
ký ústav Akademie věd České republiky – 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky 
Akademie věd České republiky – Národní 
památkový ústav 2020, 171 s., ISBN 978-
80-7286-359-4.

Trojice publikací dotýkajících se působe-
ní jezuitského řádu v Telči je výsledkem 

unikátního projektu, který alespoň zčásti 
propojil humanitní vědy s informatikou 
a aplikovanou mechanikou. Spoluprá-
ce Historického ústavu Akademie věd 
České republiky, Národního památkového 
ústavu a Ústavu teoretické a aplikované 
mechaniky Akademie věd České republiky 
přinesla zajímavé inovace, byť se tak stalo 
jen v několika segmentech a prezentované 
výsledky mají význam primárně pro his-
torické obory. Takřka dvě desítky autorů, 
kteří se na knihách podíleli, však garantují 
multioborovou perspektivu v rámci histo-
rickovědního poznávání, které je zastou-
peno historií, dějinami umění, hudební 
vědou i památkovou péčí.

První svazek, jenž je sborníkem studií, 
byl koncipován jako mapování aktivit 
jezuitského řádu v prostoru města. Ve-
doucím metodologickým východiskem se 
přitom stala analýza interakce sledované 
z pohledu řádu zvnějšku (řád a město, 
vztah měšťanů k řádu) i zevnitř jezuit-
ské komunity. To je nesporně zajímavá 
a v české historiografii do značné míry 
inovativní perspektiva, odklánějící se 
od dříve preferované organizační stránky 
věci. Sborník zahrnuje nejprve struč-
né uvedení do dějin jezuitského řádu 
a následně pak dvě obecněji zaměřené 
kapitoly, které jsou však pro pochopení 
zkoumané látky zásadně důležité, totiž 
o formálních aspektech jezuitské archi-
tektury a o spektru pramenů referujících 
o činnosti jezuitů. Čtenářům jsou tak 
představeny principy výstavby kolejí 
a kostelů, organizace stavební činnosti, 
architektonická struktura kolejí, pro-
fesních domů, rezidencí a dalších sídel 
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řádu, a samozřejmě také kostelů a kaplí. 
Téma rozhodně stojí za pozornost, neboť 
recentní uměleckohistorické bádání 
provedlo změny ve způsobu interpretace 
jezuitského umění, a to nejen v oblasti 
architektury. Navazující text, týkající se 
širokého spektra historických pramenů 
spojených s telčskými jezuity, poskytuje 
velice užitečnou orientaci v písemnostech 
řádu i jiných původců. Poté se již odvíjejí 
kapitoly zaměřené na lokální kontext. 
Rozsáhlá část byla věnována majitelům 
panství, tedy zakladatelům, mecenášům 
a podporovatelům řádu. Příběhy nejdů-
ležitějších osobností, nezřídka zbožných 
aristokratek, ukazují mimo jiné zásad-
ní roli těchto iniciátorů při vytváření 
náboženské krajiny a kultury v regionech. 
Celou řadu inovativních podnětů přináší 
text zaměřený na sledování vztahu mezi 
městem a řádovým domem, jemuž coby 
sídlu třetí probace náleželo v rámci české 
provincie poměrně ojedinělé postavení. 
Založení a fungování instituce je zde 
sledováno v kontextu náboženských a pro-
storových poměrů v Telči 16. až 18. stole-
tí, pozornosti neunikne ani vztah k jiným 
sakrálním stavbám ve městě nebo dispozi-
ce samotného jezuitského kostela a koleje, 
která je prezentována prostřednictvím 
3D modelů umožňujících důkladnější 
vhled do každodenní praxe v klášteře. 
V rámci české historiografie jde o vzácně 
využitou perspektivu, jež nabízí vhodnou 
inspiraci pro další výzkumy, propojující 
historické, uměleckohistorické i archeolo-
gické hledisko. Následná kapitola posouvá 
optiku směrem k aktivitám měšťanů 
v souvislosti s působením jezuitského řádu 

ve městě. Sleduje zejména dobročinnou 
oblast, finanční i hmotné donace, mapuje 
síť měšťanských podporovatelů a předsta-
vuje nejvýznamnější dárce, nakonec i členy 
koleje, kteří pocházeli z Telče. Zjevně 
kvůli chybějícím pramenům zůstaly 
stranou pozornosti konfliktní interakce 
mezi řádem a měšťany, což platí rovněž 
o tématu účasti měšťanů na nábožen-
ských aktivitách řádu (procesí, slavnosti, 
bratrstva), kde zřejmě zůstal prostor pro 
další výzkum. Zajímavou literárně vyprá-
věcí formu dostala sonda do vnitřního 
fungování řádové komunity k roku 1682. 
Na jejím základě se odhaluje typická 
kariéra v řádu, průchod jeho hierarchií, 
aspekty každodenního života, významné 
osobnosti a činnost jezuitů, včetně misií. 
Sborník uzavírá kapitola o rušení řádu 
v Telči během josefinských reforem.

Další svazek, katalog výstavy Telč 
a jezuité, je s výše uvedenou knihou úzce 
svázán a sleduje obdobnou tematickou 
strukturu – jezuity a jejich stopy v Telči, 
řádovou komunitu, řád a jeho činnost 
ve městě. Jde o standardní katalogovou pu-
blikaci složenou ze studií (sond) a tematic-
ky korespondujícího katalogu opatřeného 
podrobnějšími texty. Byť se některé infor-
mace opakují, například dějiny probačního 
domu, uplatňuje se v celku spíše umělec-
kohistorické a kulturně historické hledis-
ko. Důkladná pozornost byla věnována 
architektuře a stavebním aktivitám řádu 
ve městě, s využitím 3D modelace byly 
důkladně popsány jednotlivé budovy a je-
jich části, stranou zájmu autorů nezůstal 
ani mobiliář. Katalog odhaluje principy 
vytváření lokální sakrální krajiny i povahu 
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vztahů s jinými církevními subjekty v re-
gionu. Řádová komunita je představena 
z hlediska počtu členů, rozsahu misijního 
působení, hospodářského zázemí (účty, 
kapitály, zbožné dary) i personální struk-
tury. Vztah řádu a obyvatel Telče mapují 
kapitoly o osobnostech kazatelů a zpověd-
níků, liturgii a hmotném vybavení kostela, 
hudebním provozu, slavnostech, nábožen-
ských bratrstvech, mariánské úctě a také 
o výchově a vzdělávání mládeže prostřed-
nictvím školy, hudebního semináře a škol-
ského divadla. Sborníkovou část uzavírají 
pojednání o vybavení jezuitské lékárny, 
lékárnících, magicko léčebných prakti-
kách a formách i prostředcích devoce. 
Katalogová sekce zahrnuje hesla, opatřená 
soupisem pramenů a literatury, a kon-
centrovaná na různé typy „médií“, totiž 
objekty, obrazy, plány, písemnosti a další 
artefakty. Zejména v případě architektury 
a výtvarného umění dominuje ve struktu-
ře hesel perspektiva uměleckohistorické 
topografie. Objekty a umělecká díla se zde 
však představují v širším lokálním kontex-
tu a ukazuje se rozsáhlejší okruh místního 
mecenátu. Oddíl zaměřený na různoro-
dou psanou kulturu svázanou s telčskými 
jezuity představuje nejen bohatou tištěnou 
produkci, ale také rukopisy různých žánrů 
včetně klasických narativních pramenů 
typu litterae annuae nebo diárií. Závěrečná 
část katalogu se soustředí na obrazovou 
a hmotnou kulturu. Zastoupeny jsou 
závěsné a jiné obrazy, grafiky, výtvory 
uměleckého řemesla včetně těch spojených 
s technikami zbožnosti a liturgickou praxí, 
dále školní příručky a učebnice pro jezuit-
ské žáky a nakonec i vybavení lékárny.

Poslední z trojlístku publikací, jenž je 
nejméně obsáhlá, avšak stejně závažná, 
představuje knihovnu telčské koleje, a to 
opět formou kombinace souboru studií 
a výstavního katalogu. Po obsahově tema-
tické stránce je kniha v podstatě vyčerpá-
vající, uvážíme-li badatelské možnosti, jež 
nabízejí dochované prameny. V úvodu se 
lze dočíst o normativních aspektech fun-
gování jezuitských knihoven a o regulích 
vyhrazených osobám knihovníků. Dále 
výklad již pokračuje v lokálním rámci, 
tedy historií telčské knihovny a upozorně-
ním na významné donátory, kteří zásad-
ně ovlivnili velikost fondu. Po několika 
významných akvizicích se počet knih roz-
rostl z asi 1400 titulů na počátku 18. sto-
letí až na 6000 knih v době zrušení řádu. 
Pozornosti se následně dostalo osobám 
knihovníků, způsobu katalogizace a ob-
sahu knihovního fondu z hlediska jeho 
účelu, jímž bylo studium třetí probace. 
Stranou zájmu autorů nezůstala ani velmi 
cenná prostorová organizace knihov-
ny a jejího vybavení nebo rekonstrukce 
původního fondu v současnosti, kdy je již 
rozmístěn ve více knihovnách. Katalogová 
část publikace zahrnuje vybrané svaz-
ky z telčské řádové knihovny a dokládá 
velkou tematickou šíři jezuitských akvizic, 
v nichž se vyskytovaly spisy morálně 
meditativní, historické, teologické, právní 
a samozřejmě i učební výbory z filozofie 
nebo poezie. Mezi autory evidovaných 
knih se objevují významné evropské osob-
nosti, ale také osoby v našich končinách 
jen málo známé (Diego de Baeza, Johann 
Adam Schall, Andrés Mendo). Koneč-
ně katalog obsahuje i některé rukopisy, 
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například katalogy knihovny, účty, plány 
nebo přepisy tištěných děl.

Tři prezentované svazky představu-
jí důležitý publikační počin. Nejenže 
přinášejí řadu původních poznatků, jež 
doplňují znalosti o jezuitském řádu v ra-
ném novověku, ale navíc tyto poznatky 
předkládají v úzkém provázání historické 
a uměleckohistorické perspektivy. Jako 
nanejvýš plodná se tato spolupráce ukáza-
la při popisech budov a jejich účelu, které 
jsou nutným východiskem pro případnou 
budoucí socio-prostorovou analýzu aktivit 
jezuitů i obyvatel a návštěvníků města. 
K tomu přispěly i cenné 3D modelace 
historických budov řádu, které prošly 
zásadními úpravami v 19. století, a jejich 
raně novověkou podobu je třeba nároč-
ným způsobem rekonstruovat. Tento 
úkol se autorům podařil a výsledek patří 
k nejvýznamnějším inovacím celého pro-
jektu. Publikace jsou přínosné i v dalších 
oblastech. Ukazují například kontury 
zbožnosti v lokálním kontextu (kulty, 
praktiky), stejně jako umělce a řemeslníky, 
kteří se na vytváření různých kulturních 
forem podíleli. Bezprecedentní je vytěže-
ní velké šíře pramenů, které se v katalo-
zích prezentují i v obrazové formě a které 
v textech procházejí důkladnou kritickou 
reflexí. Pokud mohu soudit, v knihách se 
vyskytují jen občasné, drobnější fakto-
grafické chyby, například v katalogových 
heslech k uměleckému řemeslu. To ale 
nic nemění na skutečnosti, že soubor 
publikací má význam nejen pro poznání 
lokální kultury (a samozřejmě jezuitské-
ho řádu), ale i z hlediska metodologic-
kého, neboť se zásadně dotýká otázky 

komunikace, a to jak ve vztahu k jednání 
historických aktérů, tak i k možnostem 
jeho poznávání prostřednictvím specific-
kých historických pramenů.

Tomáš Malý

Marek BrČák – Jiří wolf (edd .), Pax et 
Bonum . Kapucíni v Čechách a na Mora-
vě v raném novověku, Praha, Scriptorium 
2020, 272 s., ISBN 978-80-7649-004-8. 

Výstavu o činnosti kapucínů v českých 
zemích nazvanou Pax et Bonum. Kapu-
cíni v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 
(1618‒2018) realizovanou od jara 2018 
v pražské Loretě doprovodila kolektiv-
ní monografie. Pod vedením editorské 
dvojice, která do knihy značně přispěla, 
shromáždilo pět dalších badatelů celkem 
12 příspěvků. Od šířeji zaměřené výstavy 
se editoři vymezili časově i prostorově. 
Kniha se totiž věnuje pouze období raného 
novověku a příspěvky se netýkají slezských 
kapucínských domů. Třebaže toto zúže-
ní bylo, jak přiznali sami editoři, vlastně 
vynucené absencí historika novějších dějin 
v badatelském týmu i obtížným studiem 
dějin slezských domů, v celkovém pohledu 
je ku prospěchu věci. 

Při odhlédnutí od subjektivně laděného 
díla Vavřince Rabase Řád kapucínský a jeho 
působení v Čechách v 17. století z roku 1937 
drží čtenář v ruce první monografii o raně 
novověkých dějinách řádu v našem pro-
storu. Toto období je navíc zpracováno sa-
mostatně bez přesahů do dalších dějinných 
etap a umožňuje lépe hodnotit kapucínský 
řád v tomto pro něj významném období. 
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Téma knihy vychází z koncepce vý-
stavy. Jejím cílem bylo představit některé 
z velkého množství rolí, v nichž kapucíni 
v minulosti vystupovali. Autoři jednot-
livých příspěvků se toho chopili hned 
dvěma způsoby. Věnovali se detailně 
životopisu významného kapucína, který 
byl výrazně činný v určité funkci, nebo po-
pisovali určitý úřad a jeho držitele v prů-
běhu času. Těmto příspěvkům předchází 
výborně napsaný a informacemi nabytý 
úvod zpracovaný editory knih, týkající se 
obecných informací o řádu a současném 
stavu bádání. 

Téma rolí, jež zastávali kapucíni, oteví-
rají kapitoly věnované působení kapucínů 
v diplomatických misích od Alessandra 
Catalana. Fenomén řeholníků diplomatů 
jednajících ve prospěch katolické refor-
my ve střední Evropě popsal na život-
ních příbězích tří kapucínů významně 
spojených s českými zeměmi a zdejší 
kapucínskou provincií. Catalanovy studie 
vystihují význam Vavřince z Brindisi, 
Valeriána Magniho a Basilia z Aire pro 
katolickou náboženskou reformu stejně 
jako meze zvoleného způsobu vyjednává-
ní. Dalším kapucínem působícím mimo 
jiné v habsburské monarchii a ve službách 
Leopolda I., jímž byl Marek z Aviana, se 
formou detailně zpracovaného životopisu 
zabýval Pacifik Matějka.

Po čtyřech životopisných příspěvcích 
otevírajících knihu přišly na řadu kapitoly 
informující o některých úřadech či služ-
bách kapucínů v raném novověku. O řá-
dových kazatelích referoval Marek Brčák, 
který věnoval pozornost především farním 
kazatelnám propůjčeným kapucínům, 

které jim dávaly možnost významně 
ovlivňovat společnost a zároveň se mohly 
stávat předmětem sporů s farním klérem. 
Příspěvek o kapucínech misionářích, 
v němž představili místa, kam na mi-
sie odcházeli čeští členové řádu, sepsal 
Marek Brčák společně s Jiřím Wolfem. 
Flagelantskou konfraternitou působící 
při hradčanském kapucínském kostele 
Panny Marie Andělské se zabýval Zdeněk 
Orlita. Marek Brčák s Jiřím Wolfem jsou 
autory příspěvku o kapucínech pečujících 
o nakažené morem. Na ně navázal Karel 
Nesměrák s kapitolou o řádových lékární-
cích a lékárnách, které zpravidla sloužily 
pouze pro obyvatele klášterů. Celou knihu 
ukončil Matyáš Franciszek Bajger referují-
cí o kapucínských knihovnících a konvent-
ních knihovnách.

Kniha o různých úřadech a službách 
zastávaných kapucíny je srozumitel-
ná a vnitřně provázaná. Do jisté míry 
rozkolísaná je pouze stylistická stránka. 
Vedle excelentních a přitom srozumi-
telných příspěvků se v ní nalézají také 
komplikovanější texty, jež usilují o vyšší 
styl. Diskutabilní je rovněž rozhodnutí 
editorů nesjednotit způsob psaní řádových 
jmen. V každém případě však z anonymity 
řádového společenství vystoupila řada zají-
mavých osobností, a proto by byla škoda je 
zamknout mezi řádky této knihy. V ideál-
ním případě by tito pro historiografii nově 
objevení kapucíni mohli dostat prostor 
v Bio-bibliografické databázi řeholníků 
v českých zemích v raném novověku, kte-
rou provozuje Historický ústav Akademie 
věd České republiky. 

Jarmila Hlaváčková
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Ondřej JakuBec – Pavel sucHánek 
a kolektiv, Mariánský sloup na Staro-
městském náměstí v Praze . Počátky re-
katolizace v Čechách v 17 . století, Praha, 
Nakladatelství Lidové noviny 2020, 315 s., 
ISBN 978-80-7422-706-6. 

Sloup korunovaný sochou Panny Ma-
rie postavený roku 1650 na připomínku 
osvobození Prahy v závěru třicetileté války 
a začátkem listopadu 1918 zbořený jako 
symbol pobělohorské tragédie „českého 
národa“ autoři publikace nevnímají úzce 
jako umělecké dílo, které se již stalo objek-
tem historického či uměleckohistorického 
výzkumu. Mnohem více pro ně představu-
je monument ztělesňující v sobě představy, 
postoje a reakce, jež se vážou k pobělo-
horské rekatolizaci, která je v obecném 
historickém povědomí vytrvale vnímána 
jako problematické či přímo traumatizující 
období českých dějin. Mariánský sloup je 
v knize nazírán jako památka, jež nesla 
již v době svého vzniku několik vzájemně 
propojených symbolických významů, které 
se okolo ní kupily také v dalším období 
a nevymizely, ani když byl sloup násilně 
zlikvidován. Některé z nich jsou ostatně 
patrné i z nedávných diskusí v souvislosti 
se snahou o obnovu památky. Jediný objekt 
tak umožnil autorům věnovat pozornost 
širokému spektru historických, nábožen-
ských, uměleckohistorických či kulturně 
sociálních témat, která s mariánským 
sloupem souvisela či nadále souvisí. Snaha 
o jejich tematizaci a interpretaci si vyžáda-
la spolupráci historiků a historiků umění, 
kteří se podíleli na vzniku interdisciplinár-
ně pojaté a inspirativní publikace.

Již letmý pohled do obsahu prozradí, že 
většina přizvaných autorů se věnovala star-
ším dějinám mariánského sloupu a okol-
nostem jeho vzniku v polovině 17. století. 
Publikaci otevírá stručné pojednání z pera 
obou hlavních autorů, kteří v ní představili 
její metodické zaměření i hlavní cíl, totiž 
sledovat skrze jediný monument téma 
rekatolizace 17. století (s. 6). Přestože 
následné pojednání Víta Vlnase se podle 
svého titulu mělo věnovat staroměstskému 
náměstí jako místu paměti, symbolické 
komunikace i konfrontace, jeho větší část 
je věnována švédskému obležení Prahy 
na sklonku třicetileté války. V zajímavé 
studii se Alessandro Catalano věnoval 
utváření programu rekatolizace českých 
zemí v první půli 17. století, na němž 
sledoval vztahy mezi panovníkem, z jehož 
podnětu sloup vznikl, a katolickou církví 
v čele s arcibiskupem. Následně se s ohle-
dem na zasvěcení sloupu věnoval marián-
skému kultu ve střední Evropě, především 
tématu Neposkvrněného početí Panny 
Marie a jeho využití jako „nového symbo-
lického kódu“ (s. 55) v rámci rekatolizace 
a sociální disciplinace. Zatímco Catalano-
vy postřehy překračovaly geografický ho-
rizont českých zemí a dění v nich nazíraly 
v kontextu soudobých mocenských center, 
zejména Říma a Vídně, Olga Fejtová 
se v následné rozpravě koncentrovala 
na pražská města a sledovala průběh jejich 
katolické obnovy v pobělohorské době. 
Z mnoha metod a prostředků rekatolizační 
politiky se zaměřila hlavně na její světskou 
linii, ztělesňovanou v městském prostředí 
místodržitelskými normami a discipli-
načními snahami městských rad, a dále 
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na působení rekatolizačních („reformač-
ních“) komisí. Stranou výkladu naopak zů-
stalo kupříkladu působení církevních řádů 
či proměny laické zbožnosti. Přednostní 
pozornost přitom autorka věnovala druhé 
čtvrtině 17. věku. Její soudy o rekatolizaci 
jako „koordinované a oficiální akci světské 
a církevní moci“ (s. 81) či „jednotné 
zeměpanské a církevní politice“ (s. 92) se 
zcela neshodují s Catalanovým postře-
hem, že „římská kurie (úplně stejně jako 
vídeňský dvůr) nebyla jediný monolit, ale 
velmi složitý konglomerát názorů a mo-
cenských center, které často prosazovaly 
[při rekatolizaci] různé (pokud ne rovnou 
protichůdné) názory“ (s. 54). Je samozřej-
mě otázkou, nakolik se na formulaci těchto 
závěrů podílí odlišná výpověď různých 
typů pramenů, o něž se zmiňovaní autoři 
primárně opírají.

Následují dva texty historiků umění. 
V prvním se Ondřej Jakubec soustředil 
na roli umění v nábožensky rozdělené 
střední Evropě počátkem novověku. Právě 
konfesní spory 16. a 17. století přiměly 
jednotlivé tábory definovat vztah k umění, 
ať již šlo o poměr ke starším středověkým 
formám, jeho přítomnost v sakrálním 
prostoru, úctu k obrazům v náboženské 
praxi či jeho využívání v mezikonfesních 
střetech. Autor v textu prokázal důkladnou 
znalost tematiky, jíž se nejprve zabýval 
obecně na příkladu nekatolických věrouk 
i římské církve, aby následně upřel pozor-
nost na Čechy a Moravu, kde se před-
nostně věnoval právě katolické produkci. 
Na funkci obrazů a soch v době rané 
protireformace se zaměřil Michal Šroněk. 
Dokázal přitom velmi dobře propojit 

výpověď klíčových normativních textů, 
které ovlivňovaly vizualitu potridentského 
katolictví, s českou literární produkcí i ob-
jednavatelským prostředím, v němž spolu 
s panovníkem hrály důležitou roli církevní 
řády a šlechta. V souvislosti s nárůstem 
autority náboženského tématu po roce 
1620 (s. 148) věnoval pozornost oltář-
ním obrazům, sochařské výzdobě oltářů 
či programu výzdoby kostelních průčelí. 
Do souvislosti s novou monumentalitou 
soch položil i mariánský sloup, který byl 
ve své době nejvyšším sousoším v českých 
zemích.

Po představení vícestranných kontex-
tů, které souvisely se vznikem sloupu, se 
Jiří Mikulec v jedné z nejlepších studií 
zabýval rolí monumentu jako významného 
místa náboženského života barokní Prahy. 
Soustředil se na fundace Ferdinanda III. 
a Leopolda I. určené na konání proce-
sí, stranou ale neponechal ani pořádání 
pravidelných pobožností u Panny Marie 
či velké poutě konané za účasti panovní-
ků. Zmínil také aktivity jezuitů a jejich 
marián ských družin. Cenný vhled do ka-
ždodennosti kultovního místa přinášejí 
zprávy o potížích, které věřícím způsobo-
val běžný provoz na významné komuni-
kační ploše, jíž Staroměstské náměstí bylo, 
nebo někteří trhovci. K textu věnovanému 
mariánskému sloupu autor připojil spíše 
obecnější pojednání o projevech osobní 
zbožnosti i jejích kolektivních formách. 

K tématu knihy se v následující studii 
vrátil Michal Šroněk, který důkladně sle-
doval důvody vzniku sloupu, výběr místa 
i vztah k jeho předchůdcům v Mnichově 
a Vídni. Stranou neponechal ani pojednání 
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o ikonografickém pojetí památky, zejména 
s důrazem Neposkvrněného početí Boho-
rodičky i andělů umístěných u podstavce 
sloupu, symbolizujících ochránce Panny 
Marie i katolické víry. Mariánské sloupy, 
které v druhé půli 17. věku a v 18. století 
obohatily prostor řady českých měst, se 
staly tématem studie Pavla Suchánka. 
Autor sledoval jejich šíření v kontextu 
různých forem barokní zbožnosti. Při 
analýze významové roviny barokních 
sloupů se dotkl důvodů jejich stavby, volby 
světců zastoupených v sochařské výzdobě 
nebo vztahů mezi umělcem a stavebníkem. 
Sledované artefakty vnímal rovněž jako 
místa zbožnosti a lokálních slavností. Stra-
nou neponechal ani zprávy o ničení jejich 
výzdoby v barokním období. 

Závěrečné pojednání od Barbory Jiřin-
cové se sice mělo věnovat staroměstskému 
sloupu jako nositeli pobělohorského mýtu, 
namísto toho ale pojednává o místě po-
bělohorské doby ve sporu o smysl českých 
dějin. Všímá si přitom klíčových součástí 
mýtu, jimiž byla germanizace a rekatoli-
zace. Pro seznámení s novějšími dějinami 
monumentu je tak nutné využít spíše 
paralelně vydanou a objemnější publikaci 
nazírající mariánský sloup jako duchovní 
střed Evropy, která spolu s dějinami věnuje 
pozornost rovněž úsilí o jeho obnovu, jež 
bylo završeno roku 2020.1 

Recenzovaná publikace představu-
je inspirativní pojednání pro historiky 
i historiky umění zabývající se rolí umění 
a uměleckých artefaktů v době mezikon-
fesního napětí a náboženských střetů 

1 Petr Blažek – Vojtěch Pokorný, Duchovní střed Evropy. Dějiny mariánského sloupu na Staroměstském 
náměstí v Praze 1650–2020, Praha 2020. 

v 16. a 17. století. Je dokladem užitečnosti 
mezioborového přístupu k mimořád-
ně zajímavému tématu. Projevuje se to 
nejen přítomností různých přístupů, které 
odhalují a analyzují jednotlivé symboly 
spjaté se zkoumaným monumentem, ale 
třeba i různým přístupem některých au-
torů k terminologii a označení zkoumané 
dějinné epochy. 

Publikace sestavená z textů různých 
autorů se pochopitelně nemohla vyvaro-
vat opakování stejných skutečností, jak 
je tomu například u pobělohorské očisty 
staroměstského náměstí a Týnského chrá-
mu (s. 13–14, 68–70, 204–205). Některé 
důležité zmínky z úvodních pasáží knihy, 
zejména týkající se výběru místa pro sloup 
(s. 33), jsou podrobně objasněny až o mno-
ho desítek stran dále (s. 202–203). Zcela 
legitimní jsou rozdílná hodnocení někte-
rých analyzovaných dějů. Spolu s vnitřní 
soudržností subjektů protireformačních 
snah je možné zmínit také účast na ma-
riánských pobožnostech u mariánského 
sloupu. Zatímco Jiří Mikulec byl nucen 
přiznat, že „příliš nevíme, jaké návštěvnos-
ti se tyto pobožnosti […] vlastně těšily“ 
(s. 170), Pavel Suchánek ve spíše obecném 
konstatování hovořil o „aktivní participaci 
široké veřejnosti“ (s. 245). 

Jestliže autoři knihy chtěli na pozadí 
vzniku staroměstského mariánského slou-
pu zkoumat téma rekatolizace 17. století, 
tak tento cíl bohatě naplnili, byť s jednou 
podstatnou připomínkou. Přestože podle 
titulu chtěli obsáhnout celé Čechy, všem 
pojednáním o rekatolizaci dominuje Praha. 
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Již v úvodu ale publikace deklarovala ještě 
jednu snahu, totiž analyzovat „celé spekt-
rum představ, reakcí a postojů, které tento 
objekt ztělesňuje či které s ním souvisejí“ 
(s. 9). V tomto ohledu se kniha velmi 
zdařile zaměřila na jeho nejstarší dějiny. 
Naopak místo sloupu v náboženském 
životě Prahy po roce 1773 (s. 191) nebo 
diskuse o jeho přemístění či odstranění 
ze sklonku 19. věku (s. 9) zůstaly pouze 
naznačeny. Rovněž odpověď na otázku jak 
se z „památníku hrdinské udatnosti Praža-
nů“ roku 1648 stala „památka vítězství 
bělohorského“ (s. 9), či na to, jaké reakce 
vyvolalo násilné zničení sloupu, hledá 
čtenář marně.2 

Josef Hrdlička

Ondřej JakuBec (ed .), Karel z Lichten-
steinu-Castelcorna (1624–1695) . Olo-
moucký biskup a kníže střední Evropy, 
Olomouc, Muzeum umění Olomouc 
2019, 395 s., ISBN 978-80-88103-49-3; 
Rostislav šVácHa – Martina PotůČko-
Vá – Jiří krouPa (edd .), Karel z Lichten-
steinu-Castelcorna (1624–1695) . Místa 
biskupovy paměti, Olomouc, Muzeum 
umění Olomouc 2019, 531 s.,  
ISBN 978-80-88103-55-4.

Interdisciplinární přístup ke konkrétním 
tématům tvoří v současnosti nedílnou 
součást moderně pojímaných výzkumů 
napříč jednotlivými vědními obory, historii 
nevyjímaje. Využití různých metodologic-
kých konceptů a přesahy do dalších oblastí 
totiž často poskytují mnohdy opomíjené 

2 Zdeněk Hojda – Jiří Pokorný, Pomníky a zapomníky, Praha – Litomyšl 1996, s. 28–32.

a nové pohledy na studovanou proble-
matiku. Tuto skutečnost také zdůraznil 
v úvodu k prvnímu svazku recenzovaných 
publikací Ondřej Jakubec. Předložené 
dvoudílné pojednání, na jehož koncipo-
vání se podílel autorský kolektiv čítající 
více než tři desítky osob, má představovat 
první český syntetizující interdisciplinární 
pohled na olomouckého biskupa Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna, jednu z nej-
významnějších historických a kulturních 
osobností barokní Moravy. Ne náhodou se 
do dějin českých zemí v pobělohorském 
období nesmazatelně zapsal především 
jako kultivovaný a vzdělaný duchovní, 
vlivný politik, schopný hospodář a přede-
vším štědrý mecenáš, jehož četné umělecké 
podniky se dochovaly až do současnosti. 
I proto šlo o postavu, která se doposud tě-
šila nemalému badatelskému zájmu napříč 
jednotlivými vědními obory, ať šlo o dějiny 
architektury a umění, historii, muzeologii, 
muzikologii nebo teatrologii.

Syntetizujícímu zaměření také odpo-
vídá koncepce obou publikací. Již letmý 
pohled do jejich obsahu naznačuje, že 
v žádném případě nejde o klasickou 
deskriptivně pojatou a po informativ-
ní stránce téměř vyčerpávající biografii 
konkrétní historické osobnosti. Charak-
teristickým rysem obou svazků je výraz-
né upozadění genealogických aspektů 
i chronologického vývoje života Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna a upřed-
nostnění konkrétních problémových 
okruhů spjatých s osobností olomoucké-
ho biskupa. Autoři se je pokusili zasadit 
do širších, přinejmenším středoevropských 
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souvislostí. Zatímco texty v první pu-
blikaci nahlížejí na osobnost olomouc-
kého biskupa z perspektivy politických, 
hospodářských, kulturních, sociálních, 
správních a náboženských dějin, druhý 
svazek se zevrubně zabývá architektonic-
kými a uměleckými památkami, jejichž 
vznik urozený jedinec inicioval a které se 
dochovaly až do současnosti.

První díl přirozeně začíná zevrubným 
kulturně historickým pohledem na životní 
dráhu Karla z Lichtensteinu-Castelcor-
na jako politicky vlivného duchovního 
a štědrého mecenáše, který započal svou 
duchovní dráhu v Salcburku. Právě 
ve zdejším arcibiskupském paláci nalezl 
tolik potřebnou inspiraci pro své pozděj-
ší umělecké aktivity a rozsáhlé stavební 
projekty v úřadě olomouckého biskupa. 
Stranou pozornosti nelze nechat ani 
instrumentalizaci obrazu této historic-
ké osobnosti ve funerálních artefaktech, 
dějepisectví a literárních památkách 
od 18. do 20. století. Další část textů se 
na základě hlubokého a časově náročné-
ho archivního výzkumu postupně věnuje 
otázkám spjatým s výkonem a správou 
biskupského úřadu. Jejich autoři postupně 
odhalují rozsáhlou komunikační síť vlivné-
ho hodnostáře katolické církve a současně 
příslušníka šlechtického rodu, zamýšlejí 
se nad rozličnými aspekty církevní správy 
na Moravě v 17. věku, každodenním živo-
tem a hmotnou kulturou biskupských sídel 
ve sledovaném období. 

Společným pojítkem zbývajících 
kapitol jsou umělecké aktivity Karla 
z Lichtensteinu-Castelcorna a přede-
vším osoby umělců, které v jeho službách 

působily. Jednotliví autoři se neomezují 
pouze na nejvýznamnější umělce, jako 
byli kupříkladu Filiberto Luchese nebo 
Giovanni Pietro Tencala, ale zaměřují 
se také na méně významné architekty, 
zahradní architekty, stavitele, kameníky, 
malíře, sochaře, štukatéry, hudebníky, rytce 
a mnohé další řemeslníky. Na tomto místě 
je třeba upozornit, že podobně konci-
pované kapitoly představují mimořádně 
cenný prozopografický materiál k dějinám 
umělců a řemeslníků ve středoevropském 
prostředí druhé poloviny 17. století. První 
svazek pak symbolicky zakončuje text 
z pera Radky Nokkala Miltové, která 
se na příkladu ikonografické výzdoby 
biskupské rezidence v Kroměříži zabývá 
reprezentačními strategiemi a konstrukcí 
obrazu Karla z Lichtensteinu-Castelcorna 
jako vlivného hodnostáře katolické církve 
a současně urozeného jedince.

Druhý díl se zevrubně věnuje kon-
krétním architektonickým a uměleckým 
dílům, o jejichž vznik se olomoucký 
biskup zasadil, a jeho sběratelské činnosti. 
Samotná publikace je rozdělena do čtyř 
oddílů. V první části se objevuje zamyšlení 
nad dochovanými hmotnými památkami – 
kostely, paláci, zahradami, zámky – jako 
nositelkami určité památky či paměti 
na konkrétní historickou osobnost, v tom-
to případě na Karla z Lichtensteinu-Cas-
telcorna. Ne náhodou jsou mnohé z nich 
signovány erby a nápisy, které výslovně 
odkazují na zmiňovaného duchovního. 
Stranou pozornosti však zde nezůstává ani 
analýza „druhého života“ biskupa ve vzta-
hu k dochovaným historickým památkám, 
historiografická proměna v jejich nazírání 
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v 19. a 20. století a paměťové funkce 
architektury v době baroka. 

Následující bloky se postupně zaobírají 
jednotlivými typy hmotných artefaktů. 
Nejrozsáhlejší část tvoří rekonstrukce 
rezidenční sítě olomouckého biskupa a ná-
stin symbolického významu jednotlivých 
staveb v očích urozeného duchovního. 
Samostatné kapitoly autoři věnují nejdůle-
žitějším sídlům, tedy rezidencím v Olo-
mouci a Kroměříži (včetně biskupských 
domů na zdejším náměstí), Biskupskému 
dvoru v Brně, zámku ve Vyškově a hra-
du Mírovu. Tyto texty nepředstavují jen 
hutný kulturně historický popis stavebních 
dějin, výzdoby a hmotného vybavení výše 
uvedených objektů. Autoři jdou ve svém 
výkladu mnohem dále, neboť se mnohdy 
snaží blíže ozřejmit složitý proces jejich 
vzniku nebo přestavby od vypracování 
architektonického návrhu až po dokončení 
objektu a zasadit ho tak do kontextu stře-
doevropského stavitelství druhé poloviny 
17. století. Konečná podoba staveb často 
odrážela vzájemný dialog architektů, 
stavitelů a osob podílejících se na výzdobě 
se zadavatelem, který se leckdy aktivně 
zapojoval do jednotlivých fází geneze sídel. 

Další oddíl se věnuje sběratelské čin-
nosti Karla z Lichtensteinu-Castelcorna 
a s tím spojených souborů obrazů, kreseb, 
rytin, knih, zbraní a pestré škály jiných 
předmětů uměleckého řemesla. Jak autoři 
textů dokládají, zmiňovaná systematická 
činnost tvořila nedílnou součást urozeného 
habitu olomouckého biskupa, který musel 
vyhovět soudobým nárokům na hmotné 
vybavení velmožských sídel. Jeho soubor 
obrazů, knihovna nebo kolekce turcik 

co do počtu i kvality v mnoha ohledech 
dalece přesahovaly podobně koncipované 
sbírky šlechticů ve středoevropském pro-
storu. Do biskupských rezidencí ve druhé 
půli 17. století přirozeně zavítalo množství 
návštěvníků, kteří v jejich architekto-
nické či umělecké výzdobě i v hmotném 
vybavení exteriérů a interiérů nacházeli 
vhodnou inspiraci pro vlastní stavební 
počiny. Pro mnohé z nich duchovní sloužil 
jako poučený rádce, zprostředkovatel 
konkrétních umělců a řemeslníků, případ-
ně se finančně podílel na výstavbě nebo 
opravě svatostánků a klášterů ve svěřené 
diecézi. Tomuto fenoménu se na příkladu 
poutního kostela svatého Jakuba Většího 
a svaté Anny ve Staré Vodě, chrámu svaté 
Markéty na Mírově, kláštera premonstrátů 
v Klášterním Hradisku, piaristické koleje 
v Lipníku nad Bečvou a mnoha dalších 
věnuje poslední blok textů. Samostatnou 
kapitolu obou publikací pak tvoří v českém 
prostředí ojedinělý a mimořádně kvalitní 
obrazový doprovod. Téměř 700 kolorova-
ných vyobrazení navíc může do budoucna 
sloužit jako jeden z pevných odrazo-
vých můstků k dalšímu výzkumu dílčích 
aspektů spojených s osobou Karla z Lich-
tensteinu-Castelcorna, případně s dějinami 
architektury, umění a uměleckého řemesla 
na Moravě nebo dokonce ve středoevrop-
ském prostoru raného novověku.

Recenzované práce početného autor-
ského kolektivu odrážejí některé mo-
derní metodologické trendy, které dalece 
překračují klasický odosobněný umělecko-
historický popis a v posledních několika 
letech se začínají stále více prosazovat také 
v českém dějepisectví. Současně naznačují 
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jednu z možných cest, jak inovativně a me-
zioborově přistupovat ke studiu konkrét-
ních historických postav a jednotlivých 
 aspektů spojených s jejich veřejnou karié-
rou i (ne)každodenním životem. Předlože-
né publikace nabízejí zajímavý myšlenkový 
model, prostřednictvím něhož lze nahlížet 
na osobnost konkrétního urozeného jedin-
ce a vlivného hodnostáře katolické církve 
v jedné osobě. Díky hlubokému ponoření 
do rozličných písemných, ikonografických 
a hmotných pramenů a jejich promyšlené 
interpretaci ukazují, jakým neotřelým způ-
sobem lze k takovému tématu přistupovat.

Rostislav Smíšek

Pavel PUMPR, Nižší klérus na Moravě 
v 18 . století mezi stavem a profesí . Ka-
riéry a sociálně-majetkové poměry kněží 
olomoucké diecéze v letech 1741–1783, 
Brno, Matice moravská 2020, 399 s. + 
8 s. barevné obrazové přílohy, ISBN 978-
80-87709-27-6.

Na podzim roku 2020 obohatila poznání 
nižšího katolického kléru jako svébytné 
součásti společnosti na pomezí období 
pozdního baroka a nastupujícího osví-
cenství obsáhlá studie Pavla Pumpra 
z Filozofické fakulty Ostravské univer-
zity, který rozvíjí zkušenosti jihočeského 
badatelského základu důkladným studiem 
materiálů převážně moravských archivních 
fondů církevní i vrchnostensko-patronát-
ní provenience. Vedle příkladné znalosti 
domácí i zahraniční literatury i dobového 
právního prostředí vytváří využívání pod-
kladů obojího původu důležitý předpoklad 

nezkresleného poznávání a navazujícího 
rozboru zjištěných skutečností i obecně 
přínosnějších závěrů.

Heuristika práce se v rovině patronátní 
opírá o úřednické zprávy o 136 kněžích, 
působících v letech 1764 až 1767 na sedmi 
zvolených severomoravských a slezských 
panstvích knížat z Lichtenštejna. V linii 
církevní autor vycházel ze studia rukopis-
ného soupisu duchovních z let 1745–1746, 
tištěných katalogů kléru olomoucké 
diecéze (od 1777 arcidiecéze), a dále také 
o stovku ucelených pozůstalostních spisů 
duchovních celé diecéze z vymezeného 
období do odnětí civilní jurisdikce biskup-
ským konzistořím a převedení pozůstalost-
ní agendy světským soudům.

Na podkladě zmíněných plošných 
seznamů farního duchovenstva autor 
rekonstruoval profesní dráhu duchovních 
ze zkoumaného vzorku, aby násled-
ně s pomocí statistických metod mohl 
dospět k zobecňujícím souhrnům, jež 
představuje v prvním oddílu nazvaném 
Profese a kariéra. Jak v rámci předmětné 
části lichtenštejnského patronátu, tak 
i v rámci olomoucké diecéze srovnával 
jejich sociální a geografický původ, titul 
svěcení a kariérní postup, a to i s ohledem 
na prostorovou mobilitu duchovních. 
Velký lichtenštejnský patronát nabízel 
široké možnosti uplatnění v duchovní 
správě během prakticky celého profesního 
života kněžím z rozsáhlejšího sociálního 
spektra od synů knížecích zaměstnanců 
a bohatších obyvatel poddanských měst až 
po takřka nemajetné vesničany s předností 
titulistů, zatímco v diecézi se projevovala 
převaha kleriků původem z poddanských 
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měst a městeček. Patronát umožňoval 
výraznější společenský vzestup rovněž 
poddaným z nižších vrstev.

Příslušela mu taktéž nezpochybnitel-
ná motivační role. Při výběru kandidátů 
na beneficia zohledňoval náležité osobní 
vlastnosti a patřičné nasazení, jazykové 
znalosti vzhledem k prostředí působnos-
ti i starostlivost a dobrou péči o kostely 
a svěřený majetek. Tím se nejen upevňova-
ly klientské vazby duchovních na patronát, 
nýbrž se prohluboval také proces profesio-
nalizace farního kléru, který odpovídal 
požadavkům potridentské církve, kla-
deným na dobrého duchovního pastýře. 
Nepotlačovalo se tak ale povědomí o tom, 
že početně dosti omezená skupina farního 
duchovenstva, vynikající ovšem vzděláním 
i vlivem díky poslání duchovní péče o na-
prostou většinu obyvatelstva, je součástí 
svébytného společenského stavu, který se 
vyděloval přijetím příslušných stupňů svá-
tosti svěcení včetně souvisejících závazků 
(celibát) i podřízením zvláštní jurisdikci. 
Autor však upozorňuje také na to, že asi tři 
pětiny duchovních se nesoustředily pouze 
na jediný patronát a že na menších pa-
tronátech se projevovala poněkud odlišná 
situace. Nezapomíná ale ani na to, že ani 
téměř ideální souhra kladných předpokla-
dů nemusela nutně znamenat spokojený 
život jedince naplňujícího své poslání.

Druhý oddíl Profese a sociální pozice 
nejprve na podkladě dobových norem 
i obsahu prostudovaných pozůstalostních 
spisů dokumentuje průběh pozůstalostní-
ho řízení u olomoucké konsistoře v letech 
1745–1783. Poté se podrobně věnuje 
odrazu ekonomických a sociálních poměrů 

farního duchovenstva ve struktuře zane-
chaného majetku s ohledem na zajišťování 
životních potřeb (domácnost a hospo-
daření), profesního vzdělávání (knihy) 
a uspokojování zájmů (umělecké předmě-
ty), nýbrž i na vytváření rezerv a investice 
přebytků (finanční majetek a předměty 
z drahých kovů). Ve zhodnocení majetku 
jako indikátora sociálního postavení kněze 
autor s vědomím složitosti situace nabá-
dá k obezřetnosti před zjednodušujícím 
výkladem typu „chudý pomocný kněz – 
bohatý farář“ přinejmenším vzhledem 
k rozličné výchozí pozici a kvalitě a výnos-
nosti profesního zázemí.

Předkládaná práce, třebaže zachycuje 
o něco mladší období, je vítaným protějš-
kem souboru výzkumů farního ducho-
venstva arcidiecéze pražské pro údobí 
kolem přelomu 17. a 18. století, které 
na podkladě výpovědí pozůstalostních 
spisů započaly už v osmdesátých letech 
20. století. Její předností je využívání obou 
zmíněných pramenných pilířů pro poznání 
průběhu profesního života farního kléru 
diecézní i patronátní provenience. Pojed-
nání je vystavěno přehledně a napsáno 
čtivě, střízlivým jazykem, který dokládá 
autorovo rozvažování nad formulacemi. 
V tištěné výslednici dlouhodobého studia 
a nelehkého zpracovávání údajů neváhá 
upozorňovat na úskalí výzkumu a inter-
pretace jevících se vývodů a nastiňuje další 
možnosti bádání. Práci vhodně doplňují 
uvážlivě využívané grafy a tabulky a kvalit-
ní, třebaže nevelká obrazová příloha. Lze 
ji právem zařadit mezi základní pojednání 
k vytčené tematice.

Pavla Stuchlá
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ladislaV nekVaPil, Čelední služba 
v Čechách v raném novověku . Právní, 
sociální a ekonomické aspekty, Pardubice, 
Univerzita Pardubice 2020, 386 s., ISBN 
978-80-7560-336-4.

Recenzovaná publikace představuje knižní 
vydání Nekvapilovy disertační práce, která 
vznikala pod vedením Eduarda Maura 
na Univerzitě Pardubice a byla obháje-
na v roce 2019. V českém prostředí jde 
o průkopnické dílo. Na problematiku 
čelední služby bylo tradičně nahlíženo 
v kontextu sociálních dějin venkova, avšak 
nikdo se jí nezabýval samostatně. Autor 
v úvodu knihy představil hlavní teoretické 
přístupy, jimiž jsou zejména „European 
marriage pattern“ ( John Hajnal), „life-cyc-
le servants“ (Peter Laslett) nebo „ganzen 
Hauses“ (Otto Brunner). Poznámkový 
aparát svědčí o autorových znalostech 
zahraniční i domácí odborné literatury. 
Konec úvodní části je doplněn o výčet 
použitých pramenů.

Autorova metoda spočívala v kombino-
vání několika výzkumných přístupů, které 
se vzájemně doplňují. V první části knihy 
kladl důraz na komparativní analýzu práv-
ních pramenů se zřetelem k normativům 
pracovního práva. Navazující oddíl věno-
val sociálním a ekonomickým aspektům 
čelední služby, přičemž používal především 
kvantitativní metody uplatňované na zákla-
dě reprezentativního vzorku dat. V přímé 
návaznosti na použitou metodologii byla 
v úvodní části knihy prováděna také séman-
tická analýza slov čeleď a čelední služba. 

Nekvapil následně analyzoval právní 
postavení služebního personálu v rámci 

vývoje českého pracovního práva obdo-
bí raného novověku. Dané téma nahlížel 
v kontextu středoevropského zákono-
dárství, z hlediska městského právního 
systému i soudobých cechovních předpisů 
V knize byla též připomenuta nařízení 
tvořící součást zemského práva. Za zásadní 
mezník ve vývoji právního postavení slou-
žících autor označil čelední řády z let 1547 
a 1549 uzákoněné zemskými sněmy. S od-
kazem na práce Václava Černého a Josefa 
Kalouska následně rekapituloval právní 
úpravy vydané pro potřeby vrchnosten-
ských úředníků i poddaných. Je chvály-
hodné, že na základě edic se Nekvapilovi 
podařilo soustředit pohromadě všechny 
normativy vážící se k problematice služeb-
ního personálu.

Druhá část recenzované knihy byla se-
psána na základě pramenného studia pro-
blematiky služebního personálu v oblasti 
východních Čech během 17. a 18. sto-
letí. Inspirován Mitterauerovým pojetím 
teorie ekotypů si autor pro svůj výzkum 
zvolil takové regiony, které byly rozdílné 
z geograficko-hospodářského hledis-
ka. V oblasti Podkrkonoší byla vybrána 
podhorská panství Jilemnice a Hostinné 
s nižší kvalitou půdy, avšak významným 
dobytkářstvím a protoindustriální vý-
robou. V rámci srovnávací analýzy byla 
čeleď zkoumána i v oblasti úrodného 
Polabí. Místní kvalitní půda v kombinaci 
s příhodnými klimatickými podmínkami 
umožňovala pěstování obilovin a důležitý 
byl i chov koní. Výzkumy současně vznikly 
také pro panství Choltice, jež se nachá-
zelo na pomezí úrodných a podhorských 
oblastí. Posledním zkoumaným regionem 
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bylo panství Rychmburk, kde s ohledem 
na nízkou kvalitu půdy a horší klimatické 
podmínky převažovala živočišná produkce 
v kombinaci s protoindustriální výrobou. 

I přes značnou geograficko-hospodář-
skou diferencovanost zkoumaných oblastí 
se autorovi podařilo nalézt shodné znaky 
čelední služby. Podíl služebního personálu 
ve východočeských lokalitách se pohybo-
val v rozmezí 10 až 20 %, což odpovídá 
výsledkům studia z jiných českých i za-
hraničních lokalit. Obecné charakteristice 
se vymykala situace na panství Choltice, 
neboť vzhledem k úrodné půdě se podni-
katelské aktivity místní vrchnosti orien-
tovaly na obilní produkci. Uvedenému 
zaměření odpovídalo enormní zastoupení 
čeledi v panských dvorech, které přesaho-
valo 33 %. S výjimkou choltického panství 
byl zjištěn vysoký podíl městské, zvláště 
ženské čeledi. V souvislosti se stářím autor 
potvrdil obecné předpoklady, že většina 
čeledi náležela do věkové kategorie 15–24 
let. Naproti tomu ve skupině 10–14 let se 
vyskytovali sirotci umísťovaní do služby 
v rámci sociálního zabezpečení. Horní 
věková hranice sloužících odpovídala 
sňatkovému věku, který se u žen v 17. sto-
letí pohyboval v rozmezí 23 až 24 let. 
Z hlediska rodinného stavu byla většina 
východočeské čeledi svobodná a sňatek 
představoval hlavní důvod odchodu ze 
služby.

Nekvapil prokázal v souladu s Mit-
terauerovou teorií ekotypů ve zvolených 
oblastech vzájemnou provázanost za-
měření lokální ekonomiky se strukturou 
poddanských domácností a konkrétním 
počtem čeledního personálu. Na základě 

prováděného výzkumu dospěl k závěru, že 
s rostoucí nadmořskou výškou a měnícím 
se krajinným rázem docházelo ke snižo-
vání počtu čeledi, a rodinné struktury se 
měnily v závislosti na funkčnosti poddan-
ského hospodářství. V souladu s dřívějšími 
výzkumy autor knihy doložil, že v domác-
ké výrobě zaměřené na zpracování lnu byly 
v rámci rodinné ekonomiky angažovány 
děti chalupníků a domkářů. Jakmile 
překročily práh dospělosti, vstupovaly 
v nízkém sňatkovém věku do manžel-
ství, přičemž nacházely uplatnění v roli 
podruhů.

Naproti tomu v úrodných nížinných 
oblastech (panství Pardubice, Choltice) 
autor prokázal poměrně vysoký podíl 
služebního personálu, který nalezl uplat-
nění u nejvyšších a středních rolnických 
vrstev. Zvláště ve vrchnostenských dvorech 
byl značný počet čeledi, především sirotků, 
jejíž struktura z hlediska pohlaví a věku 
závisela na charakteru prováděných prací. 
V poplužních dvorech využívajících potaž-
ní roboty převažovala ženská čeleď. Měla 
na starost užitkový hovězí dobytek, jenž 
byl pronajímán i poddaným, kteří si ho 
nemohli dovolit. V rámci komparativního 
přístupu se na východě Čech potvrdily 
poznatky z moravského Slavkova. 

V závěru knihy autor analyzoval okol-
nosti čelední služby na panství Choltice. 
Výběr oblasti byl předurčen existencí 
ucelené řady poddanských seznamů z let 
1681–1700 a 1765–1784. V rámci dvace-
tiletých intervalů byly posuzovány dílčí as-
pekty čelední služby, jako byla doba trvání, 
věk při jejím zahájení a ukončení, otázka 
střídání zaměstnavatelů, mzdové poměry 
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sloužících i důvody ukončení pracovního 
poměru. Ve shodě s poznatky z poloviny 
17. století bylo patrné, že většina čeledi 
náležela do věkové skupiny 15–24 let. 
V průběhu 18. století se v panských dvo-
rech podařilo prokázat změnu genderové 
struktury služebního personálu ve pro-
spěch žen. Navíc početní stav čeledi klesl 
oproti druhé polovině 17. století zhruba 
na polovinu. Na panství Choltice tak byla 
prokazatelná ztráta obecného zájmu o če-
leď, její stárnutí i proces feminizace.

Pod vlivem podnikatelských aktivit 
šlechty převyšovala poptávka po čele-
di pracovní nabídku. V zájmu získání 
služebního personálu byly po třicetileté 
válce vypláceny motivující slušné honoráře. 
Feminizaci panské a zejména poddanské 
čelední služby, která byla zjevná během 
18. století, autor dává do souvislosti 
s potřebou snižování finančních nákladů, 
neboť ženy dostávaly o třetinu až polovinu 
nižší mzdu než muži. Kvantitativní analý-
zou se Nekvapilovi podařilo prokázat i vý-
chozí předpoklad o klesajícím zastoupení 
čeledi a větším počtu dětí, které do svatby 
zůstávaly doma. 

Jeden z důležitých faktorů čelední 
služby představovala její délka. V případě 
mužských sloužících se výrazně snižoval 
čas strávený ve službě, a to asi o 2 roky. 
Naproti tomu u ženské čeledi se služební 
doba nepatrně zvýšila. Ukončení služby 
zůstávalo během 17. a 18. století neměn-
né, když v průměru tomu bylo ve věku 
23,2 let. Bylo to dáno tím, že ačkoliv se 
oddaloval nástup mladých lidí do služby, 
zároveň se zkracovala doba v ní stráve-
ná. Největší podíl odchodů ze služby byl 

ovlivněn uzavřením sňatku. V zanedba-
telné míře byly doloženy případy, kdy se 
sloužící vraceli do domů svých rodičů, kde 
ještě několik let pobývali, než vstoupili 
do manželství. Autor neopomněl ani pří-
pady zběhnutí ze služby. Zatímco na konci 
17. věku představovaly téměř 17 %, během 
18. století se jejich počet snížil na mini-
mum. Poněkud překvapivé bylo autorovo 
zjištění, že čelední personál zbíhal čas-
těji od poddanských zaměstnavatelů než 
z panských dvorů.

Geografický horizont čelední služby byl 
prostorově velmi omezený. Nekvapilovy 
výzkumy v této oblasti prokázaly poznatky 
známé z jiných regionů. Pracovní mobilita 
čeledi se uskutečňovala v rámci panství 
jenom na krátké vzdálenosti. Zajímavá 
je kapitola věnovaná analýze mzdových 
poměrů v poddanské, vrchnostenské 
i zámecké službě. Autor knihy v ní ověřil 
své tvrzení, že průměrný výdělek během 
čelední služby představoval slušný základ 
pro pořízení vlastní usedlosti. To platilo 
hlavně v druhé polovině 17. století, kdy byl 
dostatek volných nemovitostí a současně 
chyběli námezdní pracovníci. 

V části nazvané Alternativy čelední 
služby jsou okrajově uváděny případy, kdy 
se poddaný šel vyučit řemeslu. Na venkově, 
zvláště v okolí měst, přitom bylo zastou-
peno velmi málo řemeslnických profesí. 
Naopak problematika rekrutů a vojenské 
služby zůstala na okraji Nekvapilova bada-
telského zájmu. Nad rámec kvantitativních 
výzkumů šla podkapitola nazvaná Nevšední 
volba obyčejné ženy?, která byla věnová-
na životním osudům Veroniky Hálové. 
Na osudech bezmála tří generací členů 
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rodiny Hálových autor představil situace, 
které byly v důsledku úmrtí hlavy rodiny 
obvyklé pro raně novověkou venkovskou 
společnost.

V samotném závěru autor konfrontoval 
život čeledi na Cholticku s normativními 
prameny. Ukázalo se, že tvrdé restrikce 
zaváděné tereziánským čeledním řádem 
z roku 1765 neměly v praxi přímý do-
pad na poddanské obyvatelstvo v čelední 
službě. Nekvapil zjištěné poznatky svého 
výzkumu srovnával s modelem čelední 
služby ve smyslu life-cycle service. Zatímco 
Hejnal předpokládal, že čelední služba 
se dotkla zhruba poloviny mladých lidí 
ve věku 15 až 25 let, autor dokázal, že 
na panství Choltice absolvovalo čelední 
službu v poslední třetině 17. století 71 % 
osob, přičemž o století později klesl podíl 
takových jedinců na 56 %. 

Problematika čelední služby je v Nekva-
pilově přínosné publikaci nahlížena v ro-
vině soudobých norem i s ohledem na její 
jednotlivé aspekty. Přestože recenzované 
knize dominuje zevrubná charakteristika 
„právního postavení sloužících v období 
raného novověku v kontextu vývoje českého 
pracovního práva“, jako velice přínosná se 
jeví i její druhá část nazvaná Sloužící ve vý-
chodních Čechách v 17. a 18. století. Re-
cenzovaná publikace poskytuje přehledné 
shrnutí poznatků k problematice služeb-
ního personálu, ať už pocházejí z odborné 
literatury, edic normativních pramenů 
i prováděného pramenného výzkumu. 
Nekvapilova kniha může poskytnout velmi 
dobrý odrazový můstek pro všechny, kteří 
by se problematikou čelední služby chtěli 
v budoucnu zabývat. 

Josef Grulich
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K vědeckým jednáním naplánovaným 
na rok 2020, která musela být přesunuta 
na pozdější období, patřila mimo jiné kon-
ference Věk konverzí . Konverze a kon-
fese v (dlouhém) raném novověku, jež 
se nakonec uskutečnila v on-line režimu 
20. a 21. května 2021. Setkání pořádané 
Katedrou historie Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci usilovalo 
o představení možných přístupů k tématu, 
které zejména v západních historiografi-
ích představuje nedílnou součást bádání 
o konfesních kulturách v předmoderním 
období. Tomu také odpovídal interdiscip-
linární charakter jednání, kterého se vedle 
historiků účastnili také historici umění 
a literárních historici. Celkem zaznělo 
více 20 sdělení, jež mapovala problema-
tiku konverzí od sklonku středověku až 
do 18. století, přičemž se zaměřovala 
hlavně na české země. Autorky i autoři 
zpravidla věnovaly pozornost změnám 
vyznání mezi než křesťanskými konfesemi, 
zastoupeny však byly i příspěvky o konver-
zích v židovském nebo muslimském pro-
středí. Program konference: https://www.
upol.cz/nc/kalendar/akce/cal/2021/05/20/
event/tx_cal_phpicalendar/3572/
V on-line podobě se ve dnech 
24. – 27. března 2021 uskutečnila také 
pravidelná bienální European Social 
Science History Conference (ESSHC), 
která měla původně proběhnout v loňském 
roce v Leidenu. Stejně jako v minulých 
letech byla v desítkách souběžně probí-
hajících sekcí řešena především témata 
z hospodářských a sociálních dějin. Přitom 
byl značný prostor věnován tématům 
etnicity a genderu. Určitou náhradou 

za osobní setkávání badatelů měla před-
stavovat možnost přehrávat si jednotlivé 
panely ze záznamů, jež byly účastníkům 
přístupné ještě měsíc po skončení konfe-
rence. Webové stránky konference: https://
esshc.iisg.amsterdam/en
Ve dnech 24. a 25. června 2021 se na půdě 
Fakulty humanitních studií Univerzity 
Karlovy uskutečnila mezinárodní konfe-
rence Vojenská služba v interdiscip-
linární perspektivě (organizace – dis-
ciplinace – zkušenost – kultura). Její 
konání zaštítil Ústav pro soudobé dějiny 
Akademie věd České republiky, Etnolo-
gický ústav Akademie věd České republiky 
a Společnost pro výzkum dějin vojenství. 
Celkem zaznělo 17 příspěvků od referentů 
z České republiky, ale také z Rakouska či 
Polska. V první části se zájem soustředil 
na vojenství před rokem 1900. Objas-
něna byla problematika vojenské služby 
prostých obyvatel venkova na přelomu 
18. a 19. století ( Josef Grulich a Václav 
Černý), odvody do rakouské armády v ze-
mích Koruny české (Ilya Berkovich), roz-
dílné osudy důstojníků habsburské armády 
šlechtického původu (Vítězslav Prchal), 
militarizace společnosti v 19. století chá-
paná jako jeden z modernizačních procesů 
(Vojtěch Kessler), nasazení vojáků při 
výstavbě tereziánských pevností ( Jiří Hof-
man) či inovativní zapojení geografického 
přístupu na příkladu dislokace rakouských 
jednotek v 19. a na počátku 20. století 
(Ondřej Král). Druhá skupina příspěvků se 
zabývala různými aspekty vojenské služby 
ve 20. století. Vedle referátu o vlivu sociál-
ního původu na vojenskou službu v Polsku 
( Jarosław Kilias) či představení osobních 
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památníků vojáků (Tomáš Kykal a Marek 
Fišer) vystoupili i přednášející zabývající 
se otázkou volného času vojáků (Václav 
Šmidrkal), vojenské práce po roce 1948 
(Prokop Tomek), předvojenskou přípra-
vou vysokoškoláků (Pavel Mücke a Pavel 
Urbášek), zkušenostmi vojáků Českoslo-
venské lidové armády s disciplinací (Petr 
Wohlmuth) či úlohou vojáků základní 
vojenské služby během jejich nasazení 
v první válce v Zálivu (Petr Janoušek). 
Webové stránky konference: http://www.
usd.cas.cz/aktuality/cfp-vojenska-sluzba-
-v-interdisciplinarni-perspektive/ 
Nedávné výročí bitvy na Bílé hoře při-
pomnělo pražské Národní muzeum 
výstavou, která nesla název 1620 . Cesta 
na Horu a probíhala od 6. listopadu 2020 
do 30. září 2021. Široké veřejnosti byly 
jejím prostřednictvím přiblíženy nejprve 
příčiny a širší souvislosti a následně sa-
motný průběh tohoto vojenského střetnutí. 
Prostor byl vyhrazen také okolnostem 

popravy 27 účastníků stavovského povstá-
ní v červnu 1621 a postupnému utváření 
českého náboženského exilu. Další část 
výstavy poukázala na účelové proměny 
chápání a hodnocení obrazu bitvy na Bílé 
hoře v pozdějších staletích. Pracovala 
přitom s literárními, filmovými, výtvar-
nými i hudebními díly. Z promyšlené 
skladby vystavovaných předmětů vynikaly 
například historické zbraně, originál hlavy 
Panny Marie ze staroměstského Marián-
ského sloupu stejně jako restaurovaný 
prapor císařského vojska. Moderní pojetí 
výstavy dotvářely pokročilé multimediální 
prostředky, které mimo jiné umožňovaly 
zhlédnout rekonstrukci bělohorské bitvy. 
Webové stránky výstavy: https://www.
nm.cz/program/vystavy/1620-cesta-na-
-horu

Václav Černý, Josef Grulich, Josef Hrdlička, 
František Koreš, Kateřina Pražáková,  

Markéta Skořepová
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