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Habsburkové ve světle českých mýtů a stereotypů 
 
Mýty provázejí lidstvo na jeho cestě dějinami od samých počátků a i dnes 
představují jeden z možných přístupů k uchopení světa a k sebedefinici 
každého příslušníka určité komunity, společnosti, státu či národa. Přede-
vším v archaických společnostech mýtus coby nekritizovatelná představa 
skutečnosti (od níž se pochopitelně odlišoval) umožňoval lidem svět kolem 
sebe nejen vnímat a být s ním srozuměn, ale dával jim i možnost intenziv-
něji jej prožívat. Moderní doba je sice v lecčems dále, ale v žádném případě 
ani zde nelze hovořit o definitivním překonání či nepotřebnosti mýtů. I tady 
totiž mají mytologická vyprávění své důležité místo, neboť i dnes si mýty 
(dávné i ty nově vznikající) udržely silnou mobilizační schopnost, která 
významně ovlivňuje myšlení a konání lidí. Významným zdrojem mýtů se 
však může stát politický či ideologický zájem určité mocenské garnitury 
i snaha po absolutně pravdivém výkladu minulých dějů, neboť toto ve své 
podstatě chvályhodné úsilí po demaskování mýtu starého nezřídka končí 
právě konstruováním mýtu nového. Vznik historiografického mýtu byl 
(a stále je) zpravidla spojen s významnými událostmi minulosti, jež ale 
nelze vzhledem k soudobému poznání dané problematiky a doby plně ob-
jasnit na základě relevantních pramenů. Jsou-li tyto mýty pozdějším vý-
zkumem opraveny a vysvětleny, na jedné straně sice přestávají být histori-
ografickými mýty, na straně druhé to vůbec ovšem neznamená definitivní 
konec jejich vlastního života. Nejenže tyto mytologizované výklady minu-
lých dějů setrvačně přežívají v širokém historickém povědomí, jejich život-
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nost dále prodlužují (často ve sporu či otevřeném zápase s dosaženým his-
torickým poznáním) mnozí publicisté, literáti, umělci či politikové. Přípa-
dem sui generis je pak utváření mýtů či jejich umělé udržování při životě 
cestou otevřené manipulace s historickým materiálem či jeho cenzurou pod 
tlakem momentálně vládnoucí ideologie či politické strany. Jelikož každý 
obraz minulosti, tedy i ten přísně vědecký, je konstrukcí vznikající vždy až 
ex post, kde hlavním kritériem se jeví být záměrnost předkládaného obrazu, 
bylo by asi vhodnější hovořit o určitých stupních pravdivosti (či věrohodnos-
ti), respektive mýtičnosti i v případě historiografických obrazů minulosti.  

Vhodným příkladem, který dokládá tyto skutečnosti, může být například 
komplikovaný vztah Čechů k Habsburkům, jenž vyrůstá z minulých i zcela 
nedávných politicky účelových interpretací plných potlačovaných emocí 
a neodčiněných, domnělých či skutečných, křivd. Čtyři sta let trvající přiná-
ležitost zemí Koruny české k habsburskému domu se pochopitelně odrazila 
v obecném historickém povědomí i v odborném diskursu na toto téma. 
Habsburkové zaujímají plným právem pevné a nepřehlédnutelné místo 
v českých dějinách a těší se v české společnosti vcelku dobré známosti, byť 
povětšinou nepříliš lichotivé. Tradiční obraz zaniklého mocnářství a jeho 
vládnoucí dynastie, který v nelehkých historických zkouškách posledních 
dvou staletí v českém prostředí postupně vykrystalizoval, významně ovliv-
nil veřejný život a historiografii. Pevně se zabydlel také v beletrii, filmu, 
publicistice i školních učebnicích, které leckdy i dnes neopomíjejí stará 
klišé, jež stereotypně líčí útrapy Čechů v rakouském „žaláři národů“. Rov-
něž ani školní četba Aloise Jiráska, Karla Havlíčka Borovského či Jaroslava 
Haška coby významná součást ritualizovaného zasvěcování do národních 
mýtů problematický obraz habsburské monarchie a jejích představitelů 
nijak nevylepšuje. Těžko pak mohou překvapit zjištění, podle nichž většina 
české populace nejvíce oceňuje lucemburské období (zejména pak vládu 
Karla IV.), předmnichovskou republiku, husitství a národní obrození, za-
tímco pobělohorská doba spolu s érou Františka Josefa I. zaujímá opačná 
místa tohoto žebříčku. Mezi nejpřednějšími osobnostmi českých národních 
dějin pochopitelně nechybí téměř již obligátní Karel IV., Jan Hus a Tomáš 
Garrigue Masaryk. A třebaže v pořadí dalších osobností nezřídka vybývá 
místo i na některé prominenty předlistopadového režimu, jména příslušníků 
habsburského domu se v popředí zpravidla vůbec neobjevují.1 Kde hledat 
                                                           
1)  Například v televizní soutěži-anketě o Největšího Čecha, probíhající na jaře roku 2005, 

„zvítězil“ opět Karel IV. Vedle něj se do první desítky osobností (kromě Václava Havla, 
Karla Čapka a Jana Wericha) dostali pouze ti, kteří v 19. století formovali nebo symboli-
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kořeny a příčiny tak výrazně odmítavého vztahu k celé jedné éře vlastních 
národních dějin a k dynastii, jež tuto éru ztělesňuje?  

Převážně negativní pojetí habsburské éry v dějinách českého státu je 
nutno nahlížet v rámci jednotlivých interpretací českých dějin a jejich zpra-
vidla vyhrocené ideologizace, opírající se o apriorní odsudky v rámci dané 
filozoficko-historické koncepce. Rozprava o významu habsburského rodu 
pro vývoj novodobého českého státu i národa se tak již po více než dvě 
století odvíjí v neodmyslitelném kontextu tolik oblíbených a neustále se 
opakujících pokusů o „nalezení smyslu českých dějin“, v nichž tíživá histo-
rická traumata vyvažují nezbytné heroické mýty. Jedním z významných 
rysů českého vztahu k dějinám je pocit výjimečnosti či jedinečnosti promí-
tající se i do hodnocení role Habsburků v českých dějinách. Už zakladatel 
novodobé české historiografie František Palacký prohlašoval české země za 
střed a srdce Evropy.2 Tato myšlenka v obecném historickém povědomí 
trvale zdomácněla a stala se tak součástí české identity (v tom však není 
české prostředí nijak výjimečné – postačí připomenout magičnost hledání 
středu Evropy a jeho přitažlivost například pro dnešní Litvu či Slovensko). 
Z tohoto postoje se pak mimo jiné odvíjí i pojetí „výjimečnosti českých 
dějin“ oscilujících mezi shakespearovskou tragédií a homérským hrdin-
ským eposem. V těchto souvislostech lze pak lépe chápat nejen poválečnou 
představu Československa jako mostu mezi Východem a Západem, snahu 
o „zlidštění“ importovaného sovětského socialismu jeho propojením s euro-
atlantickou myšlenkou demokracie a svobody v době Pražského jara, či 
hledání jakési vlastní české cesty při obnově demokracie, občanské společ-
nosti a tržní ekonomiky po roce 1989. Představa, jak se velké evropské či 
dokonce světové dějiny dělají v malé české kotlině, je bezpochyby imponu-
                                                           

zovali českou národní identitu (Božena Němcová, Antonín Dvořák a Tomáš G. Masaryk, 
resp. Jan Hus, Jan Žižka a Jan Amos Komenský). Z Habsburků se na bodovaných mís-
tech umístila pouze Marie Terezie (28.) a Rudolf II. (64.). Nechá-li se stranou otázka 
„českosti“ obou monarchů, zdá se, že jim k tomuto umístění dopomohl rovněž obrozen-
ský úhel pohledu na dobu jejich panování. Melancholický císař s mnoha podivínskými 
zájmy se zřejmě svezl na vlně beletristické, publicistické i filmově idealizace předbělo-
horské doby ve srovnání s temnou dobou barokní. V případě Marie Terezie nejspíš sehrá-
la hlavní roli všeobecná povědomost o jejím reformním díle, které zahájilo éru moderni-
zace podunajské monarchie a umožnilo tak i vznik novodobého českého národa. Ačkoli 
nemá smysl tyto a podobné ankety nějak přeceňovat, nebylo by správné odbýt je mávnu-
tím rukou. Cosi o nás vypovídají, jsou svého druhu reflexí, zpětnou vazbou i naléhavou 
připomínkou nejen starých, ale i nových dluhů české historiografie.  

2)  František PALACKÝ, Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě I, Praha 1939, s. 
17an. 
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jící a posilující, ale také mýtotvorná. Výjimečnost českého údělu našla svůj 
odraz též ve schopnosti a způsobu dosavadního (ne)vypořádání se s tíživý-
mi traumaty vlastní nedávné minulosti a v neposlední řadě se promítá rov-
něž i do tradičního mytologizujícího pojetí českých dějin, které je možno 
redukovat na střet dvou velkých národních mýtů – heroického (či mesianis-
tického) husitského, respektive tragického, a trpitelského pobělohorského, 
pochopitelně neodmyslitelně spjatého s vládnoucí habsburskou dynastií. 
Traumatizující mýtus barokní epochy lze pak označit za hlavní zdroj trpi-
telského vztahu Čechů k dějinám.  

Počátek „habsburských mýtů“ je nutné hledat již v osvícenském racio-
nalismu přelomu 18. a 19. století, v jehož rámci se utvářely základy moder-
ního českého myšlenkového světa. Na národně osvícenskou koncepci čes-
kých dějin navázala liberálně a nacionalisticky orientovaná historiografie, 
publicistika i literatura druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století. Vý-
sledkem jejich společného snažení se stalo dodnes tradiční pojetí Habsbur-
ků jako dynastie cizí, s níž Češi vedli staletý nesmiřitelný zápas o svá prá-
va. Vznik Československa v roce 1918 tento výklad dále prohloubil; obno-
va státní suverenity a náhle probuzená republikánská euforie zaštiťující se 
hesly o třistaleté porobě a historické nevyhnutelnosti odčinění Bílé hory 
definitivně postavila habsburskou dynastii na čelné místo mezi úhlavní 
škůdce českého národa. Despekt vůči Habsburkům v širším povědomí rov-
něž posilovala – často ve velmi zjednodušené až zvulgarizované podobě – 
politická vystoupení, publicistika i umění. Jako příklad lze uvést krásnou li-
teraturu, kde se s největším ohlasem setkala dodnes velmi populární švej-
kovská karikatura zaniklého mocnářství, vykreslující jeho vládnoucí elitu 
jako typy poněkud mdlého rozumu a nevalného charakteru. České historic-
ké vědomí tak vycházelo po většinu 19. a 20. století ze základních schémat, 
která určovaly dobové potřeby emancipující se národní společnosti. Tak na 
základě velmi plodné symbiózy nacionalismu a obrozenského historismu 
postupně vznikl základní koncept velkého příběhu dějin českého národa, 
v němž se pravidelně střídají období velkého rozmachu a období stejně 
velkého (ne-li ještě většího) pádu.3 Tento koncept úspěšně prošel náročnou 
prověrkou času a v podstatě až dodnes odolal všem pokusům o jeho zásadní 
revizi. Nesnadné historické zkoušky, jimž byl český národ a stát vystaven 
v právě uplynulém století, vždy spolehlivě oživily potřebu návratu k osvěd-
čeným starým hodnotám a tradicím, a vyústily tak v odmítnutí všech kriti-
                                                           
3)  O českých dějinných mýtech přehledně pojednal Jiří RAK, Bývali Čechové….České 

historické mýty a stereotypy, Praha 1994. 



 
107 

ků, pochybovačů a novotářů. Kruh se svým způsobem uzavřel po 1948, 
když romantický národně buditelský model českých dějin čistě účelově 
reinterpretoval a dotvořil Zdeněk Nejedlý v duchu komunistické ideologie, 
jež na dějinný vývoj dogmaticky nahlížela zdeformovanou černobílou opti-
kou nesmiřitelného třídního boje. Podnes živý odkaz tohoto pojetí předsta-
vují obecně sdílené stereotypy ve vztahu k jednotlivým složkám společnos-
ti, projevující se adorací nezkaženého prostého lidu a vůbec všeho plebej-
ského i nechutí k elitám, nepřátelstvím k cizácké šlechtě, nedůvěrou k círk-
vi a podobně. Analogicky se nahlíží rovněž na celé úseky českých dějin. 
Slavná vzepětí lucemburské éry či husitské revolty stojí v přísné opozici 
vůči největší katastrofě národních dějin – „temnému“ 17. a 18. století. 
V tomto notně pokřiveném zrcadle je tradičně nahlížena i téměř čtyřsetletá 
habsburská epocha českých dějin.  

Impozantní vzestup Habsburků, tohoto původně bezvýznamného šváb-
ského rodu, k postavení zřejmě nejúspěšnější evropské panovnické dy-
nastie, která díky souhře příznivých okolností a obratné (zejména sňatkové) 
politice postupně ovládla řadu evropských států a území, začal již ve 
13. století. Úspěšná dynastická politika španělských a rakouských Habsbur-
ků, jež usilovala o prosazení dominantního politického a náboženského 
vlivu na kontinentě, vytvořila ve druhé polovině 15. a v 16. století rozsáhlý 
dynastický útvar ovládaný oběma rodovými větvemi, který neměl v soudo-
bé Evropě konkurenci. Definitivní konec smělých plánů na ovládnutí Evro-
py Habsburky, potvrdily mírové smlouvy z let 1648 a 1659, a především 
dynastická krize habsburského domu, která vyvrcholila na počátku 18. sto-
letí válkou o španělské dědictví a jeho rozdělením. Významnou část tohoto 
dědictví pro sebe získala mladší (rakouská) větev habsburského rodu, jež 
díky předchozí zdařilé konsolidaci panovnické moci v dědičných zemích 
a úspěšným válkám na Balkáně přivedla na přelomu 17. a 18. století i své 
středoevropské impérium mezi přední evropské mocnosti. Rakouští Habs-
burkové pak až do počátku 20. století významně spoluurčovali vývoj celého 
evropského kontinentu, s nímž se cítili být spjati též svým mytizovaným 
posláním obránce nejen katolicismu (proti reformaci ve střední a západní 
Evropě), ale i křesťanství (proti osmanské expanzi na jihovýchodě konti-
nentu a ve Středomoří). 

Důležitou součástí tohoto státního celku byly v letech 1526-1918 i země 
Koruny české. Vlastní kořeny české nevraživosti a výčitek vůči Habsbur-
kům jsou však spjaty již s expanzí ctižádostivého Přemysla Otakara II., 
jemuž se podařilo babenberské rakouské dědictví rozšířit až k Jadranu. 
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Obavy sousedů z energického a cílevědomého českého panovníka, který 
pomýšlel i na zisk římsko-německé koruny, přivedly na výsluní velké poli-
tiky nepříliš známého švábského hraběte Rudolfa Habsburského, který 
z otevřeného zápasu s Přemyslem o dominantní postavení v Říši vzešel 
jako překvapivý vítěz. Více než dvě a půl staletí trvající mocenské soupe-
ření Přemyslovců i jejich lucemburských a jagellonských nástupců s Habs-
burky o hegemonii ve střední Evropě definitivně ukončil až habsburský 
zisk českého a uherského trůnu v roce 1526. Rozsáhlý a mnohotvárný 
prostor novověké habsburské středoevropské říše s její národnostní, sociál-
ní, ekonomickou, politickou, kulturní i náboženskou roztříštěností předsta-
voval potenciálně výbušnou směs jen dočasně stmelenou právním řádem 
a nadnárodním univerzalismem panující dynastie. Správa takovéto říše vy-
žadovala značnou politickou zkušenost a diplomatickou obratnost i odvahu 
k prosazení nezbytných rozhodnutí a pochopitelně i schopnost předvídat 
jejich důsledky. A toho se Habsburkům ne vždy dostávalo v potřebné míře, 
ne vždy dokázali včas reagovat na výzvy měnící se doby a potřeby ovláda-
ných území a národů. Vyšší smysl státní existenci habsburské monarchie 
propůjčovala až do 19. století především idea obrany křesťanské Evropy 
před Turky. Neschopnost zformulovat novou moderní koncepci rakouského 
státu, která by byla akceptovatelná všemi národními společnostmi v rámci 
soustátí spolu s prosazením dualismu vedly k posílení odstředivých snah 
Přesto rozpad habsburské říše v roce 1918, který se stal jedním ze symbolů 
konce starého, zdánlivě pevně stabilizovaného, imperiálního světa, nebyl 
něčím zcela samozřejmým či dokonce dlouhodobě očekávaným a připravo-
vaným.  

Ačkoli habsburská éra jako celek se líčila v českých dějinách převážně 
v temných barvách, toto odmítavé hodnocení se neuplatňovalo v plné míře 
ani pro všechny její etapy, ani v případě jednotlivých konkrétních reprezen-
tantů panovnického rodu. V dlouhé řadě Habsburků, kteří se vystřídali na 
českém trůnu, samozřejmě mají zastoupení nejrozličnější osobnostní typy 
a charaktery – trpěliví pragmatici i radikální vizionáři, pedantičtí maloměš-
ťáci i nepraktičtí podivíni, moderní reformátoři i konzervativní fundamen-
talisté. Jen některým z nich se dostalo v české odborné i populární literatuře 
odpovídající pozornosti a pouze nemnohým z nich dokonce i určitého 
uznání. To poslední platí především o v Česku vcelku oblíbených panovní-
cích – Rudolfovi II. či Marii Terezii. Na úplný nezájem si nemohou stěžo-
vat zatím ani předbělohorští Habsburkové – byť vyjma Rudolfa II. se žád-
nému z nich nedostalo monografického zpracování; dále též oba Leopoldo-
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vé či poněkud kontroverzní osvícený filantrop, radikální reformátor a z čes-
kého pohledu i nekompromisní germanizátor v jedné osobě Josef II.4 Na 
druhé straně někteří Habsburkové jako by ani nebyli; jejich jména buďto 
z učebnic i širšího povědomí zcela vymizela, nebo jsou zde v lepším přípa-
dě připomínána v jednoznačně negativních souvislostech. Toto konstatová-
ní platí v prvé řadě téměř o všech panovnících barokního období. Zatímco 
například jména Ferdinanda III., Ferdinanda IV., Josefa I. a Karla VI. stejně 
jako jména středověkých českých králů z habsburského rodu Rudolfa I. 
a Albrechta II. nebo panovníků předbřeznové éry Františka I. a Ferdinanda 
V., bude dnes – vyjma odborníků – asi jen málokdo znát, Ferdinand II. jako 
bělohorský vítěz, hlavní strůjce národní pohromy a fanatický rekatolizátor 
se o svou „popularitu“ v Čechách zatím bát nemusí. Rovněž Habsburkové 
19. století jsou v širším historickém povědomí dodnes navzdory některým 
velmi kvalitním odborným zpracováním o Františku Josefovi I. či Karlovi 
I. často nahlíženi v sice laskavějším, ale stále notně pokřiveném zrcadle již 
dříve zmiňované c. k. karikatury – stejně jako celé toto období.5 

Právě období předlitavského liberálního konstitucionalismu druhé polo-
viny 19. století spolu s dobou pobělohorského barokního absolutismu a ná-
silné rekatolizace představují podnes nejkontroverznější etapy vlády Habs-
                                                           
4)  České dějepisectví Habsburkům na českém trůnu doposud věnovalo, vedle řady dílčích 

studií či pojednání v rámci širších syntéz, pouze dvě souhrnná popularizující zpracování. 
Srov. Jan GALANDAUER – Miroslav HONZÍK, Osud trůnu habsburského, Praha 1982; Iva-
na ČORNEJOVÁ – Jiří RAK – Vít VLNAS, Ve stínu tvých křídel. Habsburkové v českých dě-
jinách, Praha 1995. K tomu též Václav VEBER a kol., Dějiny Rakouska, Praha 2002. 
Rovněž samostatné monografie některých habsburských panovníků z pera českých auto-
rů lze zatím poměrně snadno spočítat: Jan B. NOVÁK, Rudolf II. a jeho pád, Praha 1935; 
Josef JANÁČEK, Rudolf II. a jeho doba, Praha 1987; Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a do-
ba barokního Habsburka, Praha-Litomyšl 1997; Luboš TARABA, Josef II., Praha 1999; 
Valentin URFUS, Císař Josef I. Nekorunovaný Habsburk na českém trůně, Praha 2004; 
Josef PETRÁŇ, Kalendář. Velký stavovský ples v Nosticově národním divadle v Praze dne 
12. září 1791, Praha 1988. Zmínit je třeba i dosud jedinou původní českou, ale značně 
problematickou monografii věnovanou Marii Terezii, jejímiž autory jsou Jana JANUSOVÁ 
– Otakar KÁŇA, Její Veličenstvo Marie Terezie, Praha 1987. 

5)  Bedřich HLAVÁČ, František Josef I. Život, povaha, doba, Praha 1933; Otto URBAN, Fran-
tišek Josef I., Praha 1991; Jan GALANDAUER, Karel I. Poslední český král, Praha-
Litomyšl 1998; Jiří PERNES, Poslední Habsburkové. Karel, Zita, Otto a snahy o záchranu 
císařského trůnu, Brno 1999; TÝŽ, Pod habsburskou orlicí. České země a Rakousko-
Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Praha 2001. Sem lze zařadit též zdařilou monogra-
fii Jana GALANDAUERA, František Ferdinand d´Este, Praha 1993 či práce Jiřího PERNESE, 
Život plný nepřátel. Život a smrt Ferdinanda d´Este, Praha 1994; TÝŽ, Habsburkové bez 
trůnu, Praha 1995 a TÝŽ, Maxmilián I. Mexický císař z rodu Habsburků, Praha 1997. 
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burků v českých zemích, s nimiž se rovněž pojí řada tradičních mýtů a ste-
reotypně uplatňovaných hodnotících klišé. Za fatální datum české historie 
se v rámci tohoto mytizovaného vidění dějin pokládá letopočet 1526 – rok 
nástupu Habsburků na český trůn. Avšak skutečným počátkem českého 
martyria se stala až nečekaně rychlá blamáž české stavovské armády na 
bělohorské pláni západně od Prahy na konci roku 1620. Následující doba, 
která přinesla hlubokou proměnu politické, společenské i duchovní struktu-
ry českých zemí a jejich plné podřízení zájmům podunajské barokní vel-
moci a její dynastie, se tak stala traumatizujícím tématem českého přemýš-
lení o dějinách, z nějž se napájelo tradiční schematické pojetí novodobých 
českých dějin.6 Snaha po odčinění Bílé hory pak nalezla své vyústění také 
v Masarykově reformační filozofii českých dějin, pro niž se pobělohorská 
barokní doba, chápaná jako období hlubokého úpadku české státnosti pro-
vázené trvalým hospodářským zbídačením, tíživou národní porobou a du-
chovní nesvobodou, stala čímsi nepatřičným či cizorodým v českých ději-
nách.7 Problematika Bílé hory a následující doby Temna se stala hojně 
frekventovaným tématem historiografických a dějinně-filozofických prací 
i četných publicistických či uměleckých zpracování. V průběhu dvou po-
sledních staletí se postupně utvořila dlouhá nepřerušená linie tradičního 
pojetí pobělohorského období vedoucí od Františka Palackého a Tomáše 
Garriguea Masaryka až ke Zdeňkovi Nejedlému a jejich žákům či epigo-
nům.8 Dobově nezbytnou „úlitbou bohům“ se po roce 1948 stalo alespoň 
minimální zaklínání se oficiálně přijatým hodnocením pobělohorské éry 
i pro ty badatele o dějinách raného novověku, kteří se díky vlastnímu ne-
předpojatému výzkumu nemohli plně ztotožnit s „jiráskovsko-nejedlovským 
konstruktem pobělohorského Temna“.  
                                                           
6)  K významu Bílé hory zejména Josef PETRÁŇ, Na téma mýtu Bílé hory, in: Zdeňka Hledí-

ková (ed.), Traditio et cultus. Miscellanea historica Bohemica Miloslao Vlk archiepisco-
po Pragensi ab eius collegis amicisque ad annum sexagesimum dedicata, Praha 1993, s. 
141-162; Zdeněk HOJDA, Náboženská perzekuce po Bílé hoře jako součást českého mýtu. 
Příspěvek k poznání výtvarných a literárních zdrojů historického vědomí v 19. století, in: 
Ivan Hlaváček a kol. (edd.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubi-
leu prof. dr. Zdeňky Hledíkové, Praha 1998, s. 181-203. Ze starších prací lze připome-
nout též knihu, kterou však značně ovlivnila doba jejího vzniku, František KAVKA, Bílá 
hora a české dějiny, Praha 1962. 

7)  Tomáš G. MASARYK, Česká otázka, Praha 1895. 
8)  Zdeněk NEJEDLÝ, Bílá hora, Habsburg a český národ, Praha 1918; TÝŽ, Komunisté, 

dědici velkých tradic českého národa, Praha 1946 a TÝŽ, O smysl českých dějin, Praha 
1952. 
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Vedle této hlavní linie výkladu pobělohorské éry, která zdůrazňovala 
„tradiční“ habsburské reakcionářství, národnostní a náboženský útlak, se 
v českém dějepisectví rovněž již od poloviny 19. století postupně prosazo-
val menšinový proud reprezentovaný zejména Václavem Vladivojem Tom-
kem, Antonínem Rezkem, Josefem Pekařem či Zdeňkem Kalistou, nahlíže-
jící na česko-habsburské soužití po roce 1620 prizmatem umožňujícím 
vidět barokní epochu českých dějin navzdory všem nepochybným tíživým 
dopadům v pozitivnějším světle.9 K určité nápravě či korekci mnoha 
dodnes v obecném povědomí silně zakořeněných a stále tradovaných klišé 
o nejhlubší katastrofě českých dějin následující po roce 1620 však význam-
ně přispěla především odborná produkce posledních dvou desetiletí. Ta 
připomínají, že nástup Habsburků na český trůn znamenal v prvé řadě pro-
lomení dosavadní politické, duchovní a kulturní izolace, v níž se český stát 
nacházel již od počátku husitství. Toto otevření českého prostoru novým 
duchovním, ekonomickým i politickým impulsům, které přicházely přede-
vším z jihu a západu evropského kontinentu, získalo na intenzitě právě 
v 17. a 18. století. K důsledkům pobělohorského vývoje rovněž patří i u-
chování státoprávní celistvosti jádra korunních zemí, podněty pro rozvoj 
moderního státu a společnosti, katolický patriotismus, bez nějž by se obro-
zenecké vlastenectví utvářelo zcela jistě pomaleji a komplikovaněji, či jen 
těžko zpochybnitelné umělecké hodnoty české barokní kultury. Právě baro-
ko mělo svým způsobem vlastně smůlu, neboť celkové pojetí barokní éry 
českých dějin se stalo do značné míry zástupnou „obětí“ nekončících sporů 
o výklad smyslu českých dějin, a to již od doby nástupu osvícenského raci-
onalismu, jenž zdůrazňoval duchovní tmářství, nesvobodu, teatrálnost 
a sentimentálnost baroka. Po roce 1948 se v odborné i populárně zaměřené 
literatuře našel prostor pro pozitivní hodnocení pouze v případě umělec-
kých výtvorů barokní éry, které prostě nebylo možné přehlédnout a vypustit 
z historických přehledů. Naproti tomu poznání obecných kulturně historic-
kých podmínek, za nichž toto umění vznikalo, bylo nadále pojímáno tra-
diční zjednodušenou černobílou optikou, doplněnou o nezbytný marxistic-
ký akcent třídního hlediska. Změnu tak přinesla až devadesátá léta uplynu-
lého století, která snad vůbec poprvé umožnila plnohodnotný a ničím 
(zvnějšku) neomezovaný výzkum baroka sine ira et studio, jehož zdařilým 
                                                           
9)  Srov. např. Antonín REZEK, Zvolení a korunování Ferdinanda I. za krále Českého, Praha 

1877; TÝŽ, Děje Čech a Moravy za Ferdinanda III., Praha 1890; dále též Josef PEKAŘ, 
Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921. Zde lze připomenout i práci Bohdana 
CHUDOBY, Španělé na Bílé hoře. Tři kapitoly z evropských politických dějin, Praha 1945.  
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vyvrcholením se stal rok českého baroka, který bilancoval v roce 2001 
dosavadní znalosti o habsburské barokní době, tomto chtěném i nechtěném 
dítku české historiografie.10 Na potřebu formulování nového pobělohorské-
ho paradigmatu při výkladu českých dějin 17. a 18. století a na problémy 
spojené s jeho utvářením upozornila ve zmiňovaném „barokním“ roce Sva-
tava Raková, která svůj přehled směřování českého bádání o pobělohorské 
době po roce 1989 uzavřela výstižným konstatováním, že „…do Bílé hory 
a jejího dědictví se nikomu příliš nechce. Pro žádoucí odideologizování 
zřejmě dosud nenastal čas a historické vědomí rehabilitovaného českého 
státu, nejistého svým novým místem v západoevropském společenství, se 
s trvajícím symbolem národního ponížení nedokáže (či nechce) vyrov-
nat.“11  

S pojetím Bílé hory a jejích důsledků úzce souvisí rovněž další trauma-
tizující a problematické místo dějin českého státu pod vládou Habsburků, 
jimiž jsou poslední desetiletí existence starého Rakouska, první světová 
válka a vznik samostatného Československa. V širším historickém pově-
domí je pevně zafixována především představa o cílevědomém a dlouhodo-
bém zápase národa a jeho nově zrozené politické reprezentace za obnovu 
české státní suverenity. Historická fakta však hovoří o něčem jiném. Větši-
na českých politiků sice stála pevně na stanovisku českého historického 
státního práva, ovšem o jeho konkrétním naplnění až do roku 1917 uvažo-
vala vždy jen v rámci Rakouska v čele s habsburskou dynastií. Reálnější 
představy o samostatném českém státě postupně vykrystalizovaly až v prů-
běhu války. Osmadvacátý říjen 1918 je pak nutno chápat v prvé řadě jako 
důsledek zahraničně politických událostí (zejména Wilsonových čtrnácti 
bodů či plné podřízenosti rakouské politiky vilémovskému Německu v zá-
věru války) a teprve pak jako výsledek (jakkoli významných) aktivit před-
stavitelů československého zahraničního i domácího odboje a vojenského 
vystoupení československých legií na bojištích první světové války. Vznik 
Československé republiky byl pak následně legitimizován i historicky – 
jako překonání a odčinění Bílé hory. S tím úzce souvisí, dodnes přetrváva-
jící, nejednoznačný český postoj k první světové válce i její hodnocení 
českou odbornou i laickou veřejností. V souvislosti s Velkou válkou z let 
                                                           
10)  Nejnovější přehled o pojetí baroka v české historiografii podali Jiří RAK – Vít VLNAS, 

Druhý život baroka v Čechách, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, 
kultuře a společnosti 17. a 18. století. Praha 2001, s. 13-60. 

11)  Svatava RAKOVÁ, Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do 
proměn historického vědomí, Český časopis historický 99, 2001, s. 569-588. 
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1914-1918 se obecně připomínal a dodnes i připomíná především fakt zís-
kání samostatnosti a bojová vystoupení legionářů (pochopitelně vyjma let 
nacistické okupace a komunistické totality, která sice vznik ČSR přijímala, 
ale jen jako jeden z historicky nevyhnutelných důsledků bolševického pře-
vratu v Rusku, a pro legionáře tudíž měla jen pramalé pochopení). Nic víc. 
Zdrženlivě se v tomto smyslu chovala nejen první republika či socialistické 
Československo, ale trochu překvapivě i dnešní demokratické Česko. Čes-
ký stát, jenž teprve hledá svou identitu v evropském společenství, zatím 
necítí potřebu si tuto událost nějak více připomínat, což velmi dobře doklá-
dá například oficiální mlčení při kulatých jubileích ukončení a vypuknutí 
první světové války v letech 1998 a 2004. Kde hledat příčinu? Odpověď je 
vcelku jednoduchá. Proč si máme připomínat válku, která vlastně ani neby-
la naše?  

Zatímco úspěšná vystoupení přibližně 90 000 československých legio-
nářů na francouzských, italských a zejména ruských bojištích, oprávněně 
vzbuzující patřičný respekt a hrdost, vhodně zapadala (a stále i zapadají) do 
žádoucího hodnocení české minulosti, účast více než 700 000 Čechů v ra-
kousko-uherské armádě dodnes představuje velký problém. Východisko 
mělo být nalezeno – v odborné literatuře i v beletrii – ve zdůrazňování pro-
tirakouského smýšlení českých vojáků, jejich neochoty bojovat za prohni-
lou monarchii, v líčení četných vojenských vzpour a dezercí včetně hro-
madných přechodů celých českých útvarů na východní frontě k Rusům.  

To všechno sice byla a je pravda, ale rozhodně se nejednalo o masovou 
či alespoň převažující skutečnost. Navíc – české vojenské tradice po roce 
1620 jsou haškovským postavám Josefa Švejka či nadporučíka Lukáše na 
hony vzdálené. Češi v císařských armádách pravidelně osvědčovali nezbyt-
nou vojenskou chrabrost i loajalitu vůči dynastii. Dokladů pro toto tvrzení 
je možno uvést celou řadu, například obranu Vídně v roce 1529 a zejména 
v roce 1683, nebo vlastenecko-dynastické nadšení v době napoleonských 
válek či prusko-rakouskou válku v roce 1866, kdy Češi (a nejen ti v uni-
formách) projevili, navzdory protirakouské pruské propagandě šířené v ze-
mi a bohužel i oficiálnímu nezájmu Vídně, dostatek vlasteneckého nadšení 
a statečnosti ve službách monarchie.12 Čeští vojáci v rakouských unifor-
mách statečně bojovali i umírali za svou širší vlast a za svého panovníka 
                                                           
12)  Srov. např. Otto URBAN, Vzpomínka na Hradec Králové. Drama roku 1866, Praha 1986; 

Vít VLNAS, Evžen Savojský. Život a sláva barokního válečníka, Praha-Litomyšl 2001; 
Dušan UHLÍŘ, Bitva tří císařů. Slavkov, Brno 1995; Petr HAVEL – Andrej ROMAŇAK, Ra-
decký. Maršál pěti císařů, Praha 2000. 
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v průběhu tří staletí na všech bojištích Evropy a s císařem Maxmiliánem 
i v Mexiku. Ostatně i v té úplně poslední „habsburské“ válce z let 1914-
1918 více českých vojáků ve službách starého mocnářství padlo než dezer-
tovalo. Navíc celkový počet Čechů padlých v rakousko-uherských unifor-
mách v letech Velké války představuje podnes největší přímé vojenské ztrá-
ty v historii českých zemí. Podle neúplných údajů publikovaných Ivanem 
Šedivým – vycházejících navíc pouze z jazykového charakteru území, od-
kud pocházeli muži odvedení do rakousko-uherské armády – položilo život 
ve službách habsburské monarchie na 140 000 vojáků povolaných do ar-
mády z čistě českých okresů Čech, Moravy a Slezska. Celkový součet pad-
lých vojáků z českých zemí (bez ohledu na jejich národnost) byl více než 
dvojnásobný (cca 290 000), přičemž odhady veškerých válečných ztrát 
rakousko-uherské branné moci se pohybují kolem 1 200 000 padlých.13 Na 
rozdíl od legionářů je zde ovšem velký a stále nevyřešený problém: jak 
uchopit smysl jejich oběti – padli za vlast anebo za prohnilé a vysmívané 
mocnářství? Texty nápisů mnoha památníků padlým z první světové války, 
které jsou rozesety po celé zemi, tuto skutečnost více než jasně dokládají – 
jejich obecnost a nejednoznačnost (Obětem světové války, Padlým v letech 
1914-1918 apod.) či přímo rozporuplnost (Obětem boje za svobodu) nepo-
třebuje dalšího komentáře.  

Čtyřsetleté spojení českých zemí s habsburským domem přineslo mno-
hem více kontroverzních témat než jen ta, o nichž pojednávají předchozí 
řádky. Ta však mohou dobře posloužit ve smyslu pars pro toto, neboť zvo-
lené příklady (snad) vhodně ilustrují neudržitelnost dosud přežívajících 
postojů i hodnocení a potřebnost celkové demytologizace habsburské éry 
českých dějin. A to tím spíše, že každá doba nahlíží na minulost svým 
vlastním prizmatem a z minulosti si vybírá to, co nejvíce vyhovuje jejímu 
pojetí, jejímu vidění světa. Toto konstatování platí pochopitelně i v případě 
ambivalentního vztahu Čechů k Habsburkům, respektive k rakouské či 
                                                           
13)  Úlohu Čechů v rakousko-uherské armádě v průběhu první světové války Ivan Šedivý 

hodnotí mimo jiné následujícími slovy: „Kategorický, jednoznačný soud o českém vojá-
kovi ve Velké válce nelze asi vyslovit. Hlavním důvodem…je naprostá odlišnost povahy 
české účasti na dvou hlavních rakousko-uherských válčištích…. Bojová morálka českých 
vojáků a jednotek…se lišila v přímé souvislosti s nepřítelem, který proti českým vojákům 
stál; kolísala navíc v čase. Na východní frontě byla, především v letech 1914-1915, po-
měrně nízká, podobně jako v roce 1914 v Srbsku…. Velmi dobře naopak čeští vojáci bo-
jovali v letech 1915-1918 na italské frontě. Je snad dokonce možné říci, že zde patřili 
k oporám armády až do jejího naprostého konce.“ Srov. Ivan ŠEDIVÝ, Češi, české země 
a Velká válka 1914-1918, Praha 2001, zvláště s. 63-70 a 146-150.  
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rakousko-uherské monarchii, kterou Habsburkové nejenže vytvořili, ale ta-
ké i nejlépe zosobňovali. Pro pochopení toho, proč si právě takto a ne jinak 
éru podunajské monarchie zpřítomňovali naši předkové a proč se takto vy-
kládá i dnes, je tedy důležité vždy znát širší souvislosti.  

Renesance zájmu o dějiny habsburské říše, jež se prosadila v západní 
Evropě ve druhé polovině 20. století, zdůrazňuje především univerzalismus 
a nadnárodní charakter podunajské monarchie, její stabilitu, hospodářský 
i sociální rozvoj či přímo „habsburskou civilizační misi“ ve středovýchodní 
a jihovýchodní části kontinentu. Vlna nostalgie po starém mocnářství 
umocněná i četnými populárně naučnými, literárními či filmovými zpraco-
váními je vcelku dobře pochopitelná v kontextu proměn, jimiž většina ev-
ropského kontinentu po přestálých hrůzách dvou světových válek i obou 
nelidských totalit prochází v posledních desetiletích. Vznik a pokračující 
rozšiřování Evropské unie vyvolává četné historické reminiscence a parale-
ly, přičemž ta habsburská se nabízí celkem snadno – vždyť poslední vlna 
rozšíření přivedla do Unie s výjimkou Chorvatska a Bosny a Hercegoviny 
v podstatě všechny země bývalého mocnářství.14  

Vlna habsburské nostalgie se nevyhnula ani českému prostředí. Již 
v osmdesátých letech 20. století vyšlo i u nás několik publikací různé kvali-
ty, jež se zabývají českými dějinami za vlády Habsburků. Ve své době se 
velké oblibě těšila, i vzhledem k roku vydání (1982), vcelku vyvážená a čti-
vě napsaná kniha Osud trůnu habsburského. Její autoři pochopitelně re-
spektovali tradiční výchozí premisy negativního hodnocení habsburské éry 
českých dějin, ale navíc neopomněli zdůraznit i další aspekt, který je přive-
dl k napsání uvedené knihy. Tím byla snaha zabránit idealizaci habsburské 
říše, v níž spatřovali vážné nebezpečí pro věc socialismu v zemích střední 
Evropy, tedy v bývalých součástech habsburské říše. Nostalgie po starém 
rakouském mocnářství by totiž mohla vyústit i v odmítnutí socialismu, a to 
nešlo připustit. Do jaké míry se podařilo autorům tento záměr naplnit, je 
otázkou, soudě však podle velkého zájmu čtenářů o knihu zřejmě nikoli, 
neboť normalizační ideologické spisky se obvykle bez jakéhokoli zájmu 
dlouhá léta povalovaly v zaprášených knihkupeckých regálech.15  

Zájem o dějiny českých zemí v rámci habsburské monarchie v Česku 
dostal nový impuls po roce 1989. Výsledkem je celá řada původních i pře-
                                                           
14)  Za všechny lze uvést široce koncipované práce italského literárního historika Claudia 

Magrise, které nostalgicky evokují pospolitost habsburské střední Evropy, respektive 
habsburského mýtu 19. a 20. století. Srov. Claudius MAGRIS, Dunaj, Praha 1992; TÝŽ, 
Habsburský mýtus v moderní rakouské literatuře, Praha 2001. 

15)  Srov. Jan GALANDAUER – Miroslav HONZÍK, Osud trůnu habsburského, s. 9-12. 
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kladových, odborných i popularizačních publikací různé úrovně, přibližují-
cích některé dosud neprozkoumané či nově osvětlující již známé stránky 
společné historie. Ačkoli se některé z nich nevyhnuly určitému patosu či 
idealizaci staré monarchie a její dynastie, přesto lze říci, že cesta pro fun-
dované přehodnocení tradičních historických traumat a mýtů – a to jak na 
české, tak i na rakouské straně, byla nastoupena.16 Jestliže totiž tvořily čes-
ké dějiny po čtyři sta let nedílnou a významnou součást dějin habsburské 
monarchie, platí pochopitelně i opačné tvrzení, že podunajské mocnářství 
se svou dynastií patří plně, to je se vším dobrým i zlým, do české historie. 
Jistou komplikaci však představuje skutečnost, že to, co je v tradičním po-
vědomí na české straně chápáno jako negativum, na rakouské straně zpra-
vidla vyvolává nostalgické snění za starou slávou a velikostí. Navíc je tady 
i jistá spřízněnost obou národů ze staletého soužití v jednom státním celku, 
která se nedá jen tak vymazat – mentality společně pěstované po staletí 
svou příbuznost jen tak nezapřou, vlastní klady i zápory jsou oběma stra-
nám navzájem patrné. Pro ilustraci této skutečnosti snad může posloužit 
trefná charakteristika Jaroslava Haška, autora zřejmě nejznámější a nej-
slavnější české karikatury starého mocnářství, na jehož adresu v jednom 
novinovém rozhovoru Jiří Gruša uvedl, že „Hašek a jeho svázanost, jeho 
typická ironie, jeho zlovolná vychcanost, to jsou všechno atributy, které 
najdete v každém vídeňském kabaretu. Je to identické co do emotivního 
                                                           
16)  Z novějších českých prací Jiří BERÁNEK, Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách 

doby Velké francouzské revoluce. K otázce „české politiky“ Leopolda II., Praha 1989; Ji-
ří KOŘALKA, Češi v habsburské monarchii a v Evropě v letech 1815-1914, Praha 1996; 
Zdeněk HOJDA – Roman PRAHL (edd.), Český lev a rakouský orel v 19. století, Praha 
1996; Pavel BĚLINA – Jiří KAŠE – Jan P. KUČERA, Velké dějiny zemí Koruny české X, 
1740-1792, Praha-Litomyšl 2001; Jiří PERNES, Pod habsburskou orlicí. České země a Ra-
kousko-Uhersko na přelomu 19. a 20. století, Praha 2001; Valentin URFUS, 19. 4. 1713. 
Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie, Praha 2002; Eduard MAUR, 12. 
5. 1743. Korunovace Marie Terezie, Praha 2003. Zejména v oblasti výzkumu českých 
dějin 16.-18. století vyšla v posledních patnácti letech řada zajímavých a přínosných pří-
spěvků, které mapují dosud málo nebo vůbec prozkoumané stránky dějin nejen českých 
zemí pod vládou Habsburků. Tento výzkum se do značné míry koncentruje kolem česko-
budějovického Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity. K tomu srov. 
sborníky z pravidelně pořádaných českokrumlovských sympozií, zejména Václav BŮŽEK 
(ed.), Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750), České Budějovice 1996 (= Opera 
historica 5); Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL (edd.), Aristokratické rezidence a dvory 
v raném novověku, České Budějovice 1999 (= Opera historica 7); Václav BŮŽEK – Pavel 
KRÁL (edd.), Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku., 
České Budějovice 2000 (= Opera historica 8); Václav BŮŽEK – Pavel KRÁL (edd.), Šlechta 
v habsburské monarchii a císařský dvůr, České Budějovice 2002 (= Opera historica 10). 
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pohledu na svět a báječné ironie. Hašek byl posledním mentálně rakouským 
spisovatelem v našich krajích.“17  

Jelikož každá historická událost může mít řadu výkladů, přičemž nikdy 
nelze přesně určit, který z nich je jedině správný, nebude poznání minulosti 
nikdy plně vyčerpávající a definitivní, a proto nezbývá než se smířit 
i s existencí mýtů. Tím je vymezen i jeden z nekončících úkolů historie 
jako vědy – snaha o maximální přiblížení se historické minulosti umožňují-
cí odstranit přežilé či problematické stereotypy, klišé či přímo hlouposti, 
kterými jsou historické výklady nejen v případě Habsburků v určité míře 
vždy poplatné. Mýtů jako takových se není třeba bát, pokud je zřejmé, že 
jde o mýtus. Bát se však lze všech pokusů o jejich uplatnění v běžném ži-
votě a politice, kde stále nacházejí vděčné a nekritické publikum. 

                                                           
17)  Nemůžeme pořád hrát Naše furianty. S Jiřím Grušou o Češích, Rakušanech, jazyce a so-

loikosmu, Respekt 48, 2002, s. 16. 
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Miroslav Novotný 
Die Habsburger im Licht der böhmischen Mythen und Stereotypen 
 
Die Mythen stellen eine der möglichen Zugangsweisen zur Erfassung der Welt und 
zur Selbstdefinition jedes Angehörigen einer bestimmten Kommunität, Gesell-
schaft, eines Staates oder einer Nation. Auch in der modernen Zeit haben mytholo-
gische Erzählungen immer ihren wichtigen Platz, denn die Mythen (die alten sowie 
die neu entstehenden) behielten eine starke Mobilisierungsfähigkeit, die das Den-
ken und Tun der Menschen bedeutend beeinflusst. Mythologisierte Auslegungen 
vergangener Vorgänge überleben beharrlich im breiten historischen Bewusstsein, 
ihre Lebensdauer verlängern weiter (oft in einem Streit oder einem offenen Kampf 
mit der erreichten historischen Erkenntnis) viele Publizisten, Literaten, Künstler 
oder Politiker. Diese Konstatierung gilt ebenfalls für die komplizierte Beziehung 
der Tschechen zu den Habsburgern, die aus vergangenen sowie jüngst geschehenen 
politisch zweckmäßigen Interpretationen voller unterdrückten Emotionen und nicht 
gutgemachten, vermuteten oder tatsächlichen, Unrechte erwuchs. Die vier Jahr-
hunderte dauernde Angehörigkeit der Länder der Böhmischen Krone zum Hause 
Habsburg widerspiegelte sich markant sowohl im allgemeinen historischen Be-
wusstsein, als auch im Fachdiskurs zu diesem Thema. 

Der Anfang der „habsburgischen Mythen“ ist bereits im aufklärerischen Ratio-
nalismus der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zu suchen, in dessen Rahmen 
sich die Fundamente der modernen böhmischen Gedankenwelt gestalteten. An die 
national aufklärerische Konzeption der böhmischen Geschichte knüpften die liberal 
und nationalistisch orientierte Historiografie, Publizistik sowie Literatur der zwei-
ten Hälfte des 19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts an. Das Ergebnis ihrer 
gemeinsamen Bemühung wurde die bis heute traditionelle Auffassung der Habs-
burger als fremde Dynastie, mit der die Tschechen einen jahrhundertelangen un-
versöhnlichen Kampf um ihre Rechte führten. Die Entstehung der Tschechoslowa-
kei im Jahr 1918 vertiefte diese Auslegung weiter; die Erneuerung der Staatssouve-
ränität und die plötzlich erweckte republikanische Euphorie, die sich mit Losungen 
über die dreihundertjährige Knechtung und historische Unvermeidlichkeit des 
Abbüßen der Schlacht am Weißen Berg schützte, stellten die Habsburgerdynastie 
definitiv an die führende Stelle unter die Erzfeinde der tschechischen Nation.  Auf-
grund einer sehr fruchtbaren Symbiose des Nationalismus und Historismus der 
Wiedergeburt entstand so das grundlegende Konzept des großen Vorfalls der Ge-
schichte der tschechischen Nation, in dem die Zeiten des großen Aufschwungs und 
die Zeiten des gleich großen (wenn nicht noch größeren) Verfalls regelmäßig ab-
wechseln. Der Kreis schloss sich auf seine Weise nach 1948, als das romantische 
National-Erweckermodell der böhmischen Geschichte von Zdeněk Nejedlý rein 
zweckmäßig im Geiste der kommunistischen Ideologie, die die Geschichtsentwick-
lung dogmatisch mit einer deformierten schwarzweißen Optik des unversöhnlichen 
Klassenkampfes ansah, reinterpretiert und fertig gestaltet wurde. In diesem wacker 
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verbogenen Spiegel wird traditionell auch die habsburgische Epoche der böhmi-
schen Geschichte betrachtet. Das Interesse für die Geschichte der Böhmischen 
Länder im Rahmen der Habsburgermonarchie in Tschechien bekam nach dem Jahr 
1989 einen neuen Impuls. Das Ergebnis ist eine ganze Reihe von ursprünglichen 
sowie übersetzten, Fach- und auch Popularisierungspublikationen unterschiedli-
chen Niveaus, die einige bisher nicht erforschte Seiten der gemeinsamen Geschich-
te näher bringen oder die bereits bekannten neu erklären. Obwohl einige von ihnen 
ein gewisses Pathos oder eine Idealisierung der alten Monarchie und deren Dynas-
tie nicht vermieden, kann gesagt werden, dass der Weg für eine fundierte Neube-
wertung traditioneller historischer Traumen und Mythen angetreten wurde. Zu den 
meistproblematischen Zeiten des gemeinsamen Zusammenlebens gehört vor allem 
die Zeit nach der Schlacht am Weißen Berg gemeinsam mit der Ära Franz Josefs I., 
mit deren einigen Aspekten sich der vorliegende Beitrag befasst.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


