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Šlechta, její vývoj, struktura i životní styl je již řadu let centrem pozornosti mnoha his-
toriků. Problém studia židovských elit tkví často v ahistorickém přístupu, oscilujícím 
mezi nekritickým obdivem na jedné straně a úplným odmítáním na straně druhé, což 
jen odráží mnohdy nevyvážený vztah společnosti k židům i ke šlechtě obecně. Dalším 
závažným problémem je téměř absolutní absence pramenných studií a prací, které by po-
mohly odpovědět na dvě základní otázky – koho lze považovat za „židovského šlechtice“ 
a které rodiny za „židovskou šlechtu“? 

Již odpověď na první otázku skrývá řadu úskalí. Pokud bychom se drželi nej-
přísnějších pravidel praktikovaných konzervativními příslušníky této víry, pak bychom 
mohli za židy považovat jen ty, kteří pochází ze židovských rodičů (respektive od židov-
ské matky) a vyznávají židovskou víru. V širším smyslu slova sem ale náleží i konvertité, 
kteří změnili víru před nobilitací nebo po ní, a dokonce i bezprostřední potomci kon-
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vertitů. Druhá otázka je ještě složitější – přesný výčet rodin židovského původu či víry, 
které v podunajské monarchii získaly šlechtický titul, totiž neexistuje.1 Pro pochopení 
společenského postavení této skupiny je důležité zdůraznit, že se její životní styl a strate-
gie vzestupu v naprosté většině výrazně nelišily od životního stylu a strategií ostatního 
obyvatelstva podunajské monarchie. 

Cílem této studie je nástin souhrnného vývoje židovské nobility v  podunajské 
monarchii, ale zejména zdejší specifika ve věci nobilitací osob této víry. Vzhledem k slo-
žitosti celého problému zde není přihlíženo k velmi komplikovaným vnitřním vztahům 
uvnitř židovské společnosti a  jen okrajově zde bude reflektována otázka akceptace či 
neakceptace nobilitací i  instituce šlechtictví židovskými elitami. Je také důležité upo-
zornit, že vzhledem k rasově chápanému antisemitismu druhé poloviny 19. století při 
postoji úřadů k nobilitacím již nehrála roli konverze jako v předchozím období. Přestože 
v židovské společnosti tvořili praktikující příslušníci této náboženské korporace a kon-
vertité mnohdy zcela odlišné společenské skupiny s rozdílnými cíli, z pohledu antisemi-
tů představovali pro majoritní křesťanskou společnost stejné ohrožení. 

∗ ∗ ∗
Pravděpodobně nejstaršími studiemi, které se zabývají tzv. židovskou šlechtou, jsou 
genealogické almanachy známé pod „přezdívkami“ Semigotha, almanach židovských 
šlechtických rodin, a Semialianzen, jenž evidoval sňatky židovské nobility a křesťanské 
aristokracie. Všechny publikace vyšly těsně před první světovou válkou v německém Vý-
maru a Mnichově. Jde o dílo většího počtu zaměstnanců úřadu nejvyššího komořího, 
které v poměrně krátké době zredigoval a do tisku připravil Wilhelm Pickl von Wit-
kenberg (1866–1922), bývalý zaměstnanec tohoto úřadu pověřený ověřováním původu 
aristokratů žádajících o úřad komořího, ale také radikální antisemita.2 Není proto pře-
kvapením, že práce má výrazně rasistický charakter. O úrovni almanachů nejlépe svědčí 
skutečnost, že autoři židovský původ rodin mnohdy odvozovali jen podle příjmení. Za-
tímco někteří židovští šlechtici se jmény obvyklými v majoritní křesťanské společnosti 
chybějí, je v Semigotě vylíčen neárijský původ etiopské panovnické dynastie, baronské-
ho a hraběcího rodu Lexů z Aehrenthalu nebo staré tyrolské rodiny von Goldegg und 

* Tato studie vznikla v rámci výzkumného záměru PRVOUK P15.
1 K dispozici je pouze seznam otištěný v disertační práci: Hanns JäGeR-SUNSTeNAU, Die geadelten 

Judenfamilien in vormärzlichen Wien, Diss. Phil., Universität Wien, Wien 1950, s. 88–91. O výčet 
nobilitací židů a židovských konvertitů se pokusil ve své studii také Kai DReWeS, Jüdischer Adel. 
Nobilitierungen von Juden im Europa des 19. Jahrhunderts, Frankfurt  am  Main–New  York 2012,  
s.  378–385. Ani v  tomto případě ale není soupis úplný. Antisemitské genealogické almanachy  
Semigotha, tedy Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehuäidischen Ur-
sprungs (1. vydání Weimar 1912, 2. vydání München 1913), a Semialianzen, správně Semigothaisches  
Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten mit Enkel-Listen (Deszendenz-Verfolgen),  
München 1914, jsou pro tento účel nepoužitelné. 

2 Wilhelm PICKL von WITKeNBeRG, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 8 
(36, 1979), s. 63.
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Lindenburg.3 Ovšem na druhou stranu jsou genealogické údaje v díle obsažené (stejně 
jako informace o nobilitacích a jejich pozadí) v řadě případů přesné a dokazují, že editor 
nebo spíše osoby, které pro něj pracovaly, měly přístup k potřebným informacím a také 
nezbytné znalosti.

Základní práci o dějinách rakouské židovské šlechty představuje bohužel nikdy 
nepublikovaná disertace heraldika, genealoga a dlouholetého prezidenta vídeňské He-
raldicko-genealogické společnosti „Adler“ Hannse Jäger-Sunstenaua (1911–2008) Die 
geadelten Judenfamilien in vormärzlichen Wien. Jeho vztah k  této problematice byl 
osobní: po matce totiž pocházel z původně židovské velkoprůmyslnické rodiny rytířů 
Mautner von Markhof. Přestože se jeho studie primárně zabývala osudy nobilitovaných 
židovských rodin ve Vídni před rokem 1848, obsahuje i pozoruhodný přesah do roku 
1918 a především výčet šlechtických rodin židovského původu let 1500–1918.4 Autor ve 
své studii také vyvrátil řadu mýtů antisemitsky zaměřených almanachů Semigotha a Se-
mialianzen. Práce má bohužel i některé nedostatky. Autor až na výjimky neodkazuje na 
archivní materiály, ale jen na sekundární zdroje, a u zmíněného soupisu šlechtických ro-
din židovského původu z let 1500–1918 odkazy zcela chybějí. Jeho rozsáhlá pozůstalost, 
dnes uložená ve Vídeňském městském a zemském archivu,5 je vzhledem k charakteru 
poznámek (z velké části se jedná o  lístkový katalog s přípisky k  jednotlivým rodinám 
a  o  korespondenci) využitelná jen zčásti a  informace o  židovském původu některých 
rodin se tak nepodařilo přes veškerou námahu ověřit z jiných zdrojů.

Významné jsou i práce Williama O. McCagga, jenž se dlouhodobě zabýval his-
torií židů v habsburské monarchii. V první řadě je třeba studii Austria’s Jewish Nobles, 
přinášející ovšem spíše informace obecnějšího charakteru, a monografii Jewish Nobles 
and Geniuses in modern Hungary zabývající se primárně nobilitou židovského původu 
v Uhrách, ovšem vzhledem k propojenosti obou částí říše vlastně problematikou této 
společenské skupiny v celé monarchii.6 Z posledních let bohužel podobné syntézy chybě-
jí, vznikla však řada dílčích studií především genealogického charakteru. Jde především 
o práce docentky vídeňské univerzity Anny Ley Staudacher o židovských konvertitech 

3 To samozřejmě vzbudilo silně odmítavé reakce postižených i odborné veřejnosti. Na zařazení rodu 
Lexů z Aehrenthalu do Semigothy ostře reagoval známý genealog Jan hrabě Dobrženský. [Johann] 
Graf DOBRžeNSKý, Die Lexa v. Aerenthal und der Semi-Gotha, Monatsblatt Adler, Nr. 402 (Juni 
1914), s. 364–366. Na zařazení Aerenthalů mezi židy měl svůj podíl i  proslulý britský žurnalista  
Henry Wickham Steed, který 11 let působil ve Vídni jako korespondent londýnských Timesů. Ten 
prohlásil: „Aerenthal byl český Němec s  příměsí židovské krve a  tento původ měl ministrovi zajis-
tit podporu židovského tisku a bank i  svobodných zednářů, jejichž velkou část podle něj také tvo-
řili židé“. Cit. dle: Aleš SKřIVAN, Císařská politika. Rakousko-Uhersko v evropské politice v letech 
1906–1914, Praha 1996, s. 16. Podobně Kurt von und zu Goldegg und Lindenburg uvedl, že takové 
„domněnky jsou buď plané řeči nebo zlovolné lži“. Cit. dle: Kurt von und zu GOLDeGG, Zum Semi-
gotha, Monatsblatt Adler, Nr. 385 (Januar 1913), s. 216. 

4 H. JäGeR-SUNSTeNAU, Die geadelten Judenfamilien. 
5 Wiener Stadt- und Landesarchiv, f. Nachlass Jäger-Sunstenau 3.5.105, Genealogische Unterlagen.
6 William O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, 1740–1918, Leo Baeck Institute Year Book 34 (1989), 

s. 163–183; Týž, Jewish Nobles and Geniuses in modern Hungary, New York 1973.
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či o studie Georga Gaugusche Wer einmal war, jenž přináší informace nejen o předních 
rodinách vídeňské druhé společnosti židovského původu, ale prostřednictvím genealo-
gických biogramů zachycuje složité vazby mezi židovskými elitami (nejen šlechtickými) 
celé podunajské monarchie.7 

žádný z nich se ovšem nezabývá pozadím nobilitací: tedy důvody, které k udí-
lení šlechtických titulů příslušníkům této náboženské skupiny (resp. později národa) 
vedly, postojům panovníka a státních úřadů. Z tohoto úhlu pohledu jsou mnohem lépe 
zdokumentovány nobilitace židů a židovských konvertitů v jednotlivých státech Němec-
kého císařství, snad také proto, že jich bylo výrazně méně než v podunajské monarchii. 
Zde je třeba uvést základní, byť dnes již mírně zastaralou studii L. Cecila The Creation 
of Nobles in Prussia,8 na kterou navázala řada dalších prací. V prvé řadě jde o nepubli-
kovanou disertaci H. K. Steina Der preußische Geldadel des 19. Jahrhunderts,9 studie 
D. Hertz-eichenrode Wilheminischer Neuadel?,10 D. L. Augustine Die wilhelminische 
Wirtschaftselite11 či právě vydanou disertaci K. Drewese.12

Také proto vychází předkládaná studie primárně z  nepublikovaných archiv-
ních pramenů. V řadě případů totiž autoři využívali pouze zlomku dostupných mate-
riálů, přebírali mnohdy nepřesné informace či ponechávali některé záležitosti stranou. 
V případě Rakouska představují jeden z hlavních zdrojů nobilitační akta šlechtického 
archivu13 (Adelsarchiv) vídeňského Allgemeines Verwaltungsarchiv, která jsou nesmír-
ně cenným zdrojem informací pro výzkum šlechtické společnosti. I když se přibližně 
od počátku sedmdesátých let 19. století výpovědní hodnota těchto materiálů snižuje,14 
lze na jejich základě nejen rekonstruovat vývoj a zmapovat samotný nobilitační proces,  
nýbrž i poodhalit postoj panovníka, názory státních úřadů a přání jednotlivých žada-

7 Georg GAUGUSCH, Wer einmal war. Das jüdische Grossbürgertum Wiens 1800–1938, Teil I.  
(A–K), Wien 2011; Anna Lea STAUDACHeR, „… meldet den Austritt aus dem mosaischen Glauben“. 
18000 Austritte aus dem Judentum in Wien, 1868–1914: Namen – Quellen – Daten, Frankfurt am 
Main 2009; TÁž, Jüdische Konvertiten in Wien 1782–1868, Teil 1–2, Frankfurt am Main–Berlin–
Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2002; TÁž, Jüdisch-protestantische Konvertiten in Wien 
1782–1914, Teil 1–2, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2004.

8 Lamar CeCIL, The Creation of Nobles in Prussia, 1871–1918, American Historical Review 75, No. 3 
(1970), s. 759–761.

9 Hans Konrad STeIN, Der preußische Geldadel des 19.  Jahrhunderts. Untersuchungen zur Nobili-
tierungspolitik der preussischen Regierung und zur Anpassung der oberen Schichten des Bürgertums an 
den Adel, Diss. Phil., Universität Hamburg, Hamburg 1982.

10 Dieter HeRTZ-eICHeNRODe, Wilheminischer Neuadel? Zur Praxis der Adelsverleihung in Preu-
ßen vor 1914, Historische Zeitschrift, Bd. 282, Heft 3 (Juni 2006), s. 654.

11 Dolores L. AUGUSTINe, Die wilhelminische Wirtschaftselite: Sozialverhalten, Soziales Selbstbe-
wusstsein und Familie, Diss. Phil., Freie Universität Berlin 1991.

12 K. DReWeS, Jüdischer Adel.
13 Podle kanceláře, která nobilitaci vyřizovala, se nobilitační materiály člení na vydané kanceláří říšskou 

(Reichskanzlei) a dvorskou (Hofkanzlei). Po zrušení Svaté říše římské toto dělení zaniklo, nějaký čas 
ale existovala samostatná akta italská (Italien) pro Lombardsko-Benátsko a haličská (Galizien).

14 V novějších složkách je kromě konceptu listiny a dalších kancelářských materiálů jen velmi stručné 
curriculum vitae nobilitovaného a vzácně též dobrozdání c. k. ministerstva vnitra či dalších státních 
úřadů k žádosti. 
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telů. Pro dokreslení celého obrazu jsou pak nezbytné zdroje panovníkova Kabinetního 
archivu (Kabinettsarchiv), dnes součást vídeňského Domácího, dvorního a státního 
archivu (Haus-, Hof- und Staatsarchiv). Význam zdejších spisů tkví mj. v tom, že se 
velká část stavovských povýšení druhé poloviny 19. století realizovala na základě zisku 
privilegovaného řádu. O důvodech jejich udělení akta šlechtického archivu většinou 
mlčí, ovšem jsou obvykle k dohledání právě v archivu panovníkovy kanceláře. Součás-
tí jednotlivých složek jsou navíc i koncepty panovníkových listů (Allerhöchtes Hand-
schreiben), kterými oznamoval rozhodnutí o udělení řádů a titulů, návrhy nejvyšších 
rozhodnutí (Allerhöchte Entschließung) formulovaná ministerským předsedou nebo 
rezortními ministry, ale i jinde nedochované žádosti o udělení šlechtictví a memoran-
da státních úředníků i soukromých osob. 

Uherské nobilitace pak z  velké části evidují tzv. „Královské knihy“ (Libri Re-
gii, resp. Királyi könyvek) uložené dnes v budapešťském Maďarském zemském archivu 
(Magyar Országos Levéltár). Zdroje pro komparace rakouských (rakousko-uherských) 
a pruských povýšení pak byly získány z fondů pruského Heroldského úřadu (Herold-
samt), který se dnes nachází v pruském Tajném státním archivu (dnes Geheimes Staat-
sarchiv Preußischer Kulturbesitz) v Berlíně – Dahlemu. 

∗ ∗ ∗
Pokud bychom chtěli hledat specifika židovské šlechty, pak je můžeme vysledovat pře-
devším ve dvou oblastech – podnikatelské a sociální. Podobně jako byla hierarchizována 
křesťanská společnost, jejíž jednotlivé vrstvy (stavy) udržovaly kontakty převážně v rám-
ci své sociální skupiny, byla (byť na odlišných základech) hierarchizována i společnost 
židovská. V rámci ghett samozřejmě existovaly „lepší“ i „horší“ rodiny a není překvapivé, 
že zdejší elita byla provázána řadou sňatků. Vazby mezi židovskými rodinami byly tím 
užší, čím liberálnější byly sňatkové předpisy této komunity – zatímco mezi křesťany se 
s případy sňatků bratranců se sestřenicemi setkáváme vzácně (s výjimkou aristokracie 
a panovnických rodin) a manželství strýců s neteřemi najdeme skutečně jen výjimečně 
(podle kanonického práva byl ve všech případech nezbytný dispens), v židovském spole-
čenství šlo o poměrně běžnou záležitost. Podobné svazky samozřejmě upevňovaly vazby 
mezi rodinami a vedly ke vzniku širších „klanů“, které nezřídka hrály (primárně v eko-
nomice monarchie) významnou roli. Jako příklad lze uvést konsorcium z řad vzájemně 
spřízněných židovských rodin, které si roku 1765 pronajalo tabákový monopol v českých 
a rakouských zemích, společenství finančnických rodin Arnstein, eskeles, Herz a Perei-
ra či rod Rothschildů. 

Mezi židovské šlechtice ale musíme počítat i konvertity, u nichž lze vysledovat 
v zásadě tři cesty, kterými se ubíraly jejich osudy. První představovala odtržení od ži-
dovské společnosti a uzavírání společenských, rodinných a obchodních kontraktů jen 
s křesťanskými rodinami. V druhém případě konverze (až na víru) nic nezměnila. Tyto 
osoby (a rodiny) udržovaly kontakty převážně jen s dříve židovskými (nyní pokřtěný-
mi) rodinami a  jejich vazby k „starokřesťanské“ populaci byly slabší. Třetí, nejčastější 
případ, pak představovala kombinace obou cest, jež s sebou neslo postupné propojování 
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židovského a  křesťanského světa. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že v  habsburské 
monarchii nebyla konverze pro zisk šlechtického titulu zásadní, i  když – zejména do 
poloviny 19. století – cestu k nobilitaci usnadňovala. 

∗ ∗ ∗
Instituce šlechtictví, původně vyhrazená jen křesťanům (samozřejmě včetně konverti-
tů), se v souvislosti s novým chápáním státu a společnosti v osvícenské éře zásadně pro-
měnila, když panovník začal udílet šlechtické tituly i příslušníkům židovské obce. Šlo 
o neklamnou známku počínající židovské emancipace, jejíž stavidla se naplno otevřela 
po zrušení starých omezení v  letech 1848–1849 a zejména po přijetí liberální prosin-
cové ústavy roku 1867. Odstraňování bariér vůči nekřesťanským obyvatelům monar-
chie se samozřejmě neomezovalo jen na židy, ovšem právě oni představovali po dlouhou 
dobu jedinou větší nekřesťanskou náboženskou menšinu Rakousko-Uherska. Situace 
se změnila po okupaci Bosny a Hercegoviny roku 1878, po níž šlechtický titul získali 
i  první muslimové.15 Šlechta židovského původu ale byla samozřejmě mnohem počet-
nější a  s  přihlédnutím k  jejímu zastoupení v  hospodářském životě hrála v  monarchii 
také významnější úlohu. Je ale třeba zdůraznit, že nevytvořila po právní stránce mezi 
rakouskou šlechtou žádnou specifickou skupinu. Podobně jako ostatní novošlechtické 
rodiny získali i její příslušníci své tituly jako odměnu za zásluhy o monarchii a obecné 
blaho a stejně tak jako ostatní nově nobilitovaní (až na vzácné výjimky) neměli žádné 
společenské ani rodinné vazby k aristokracii. A to i přesto, že její příslušníci nejpozději 
od poloviny 19.  století hráli velmi důležitou roli nejen v  hospodářství země, ale také 
v politice, armádě a kultuře.

Šlechta židovské víry i  původu se totiž záhy stala nedílnou součástí tzv. druhé 
společnosti podunajské monarchie, respektované vrstvy společenských elit, jejíž výsad-
ní postavení nevycházelo z tradice ani starobylosti rodu, ale jež se rekrutovala z osob, 
které dosáhly určitého společenského postavení. Držba šlechtického titulu přitom ne-
byla předpokladem „členství“, ale společenskou pozici nepochybně vylepšovala. Důvod 
nobilitací přitom nehrál žádnou roli: našli bychom zde jedince, kteří titul získali díky 
úspěchům v podnikání a rostoucí zámožnosti, jež jim umožnila vydávat velké částky na 
charitu, i osoby, u nichž byla nobilitace důsledkem vzorného výkonu úřednické nebo 
vojenské služby či odměnou za úspěchy v oblasti věd a umění. Zatímco posledně jme-
nované skupiny nobilitovaných patřily mezi šlechtu jen svými tituly a životním stylem 
i příbuzenskými svazky zůstávaly spjaty s měšťanským prostředím, bohatí podnikatelé 
a špičky státního aparátu často dokázali svůj nemalý majetek proměnit v politický a spo-
lečenský kapitál. Jejich panství jim zajistila místo ve velkostatkářské kurii zemského i říš-
ského sněmu a bohatství postupem času otevřelo dveře ke sňatkům s příslušníky starých 
šlechtických rodů.

15 Tato otázka nebyla podrobněji zkoumána. Zřejmě vůbec prvním nobilitovaným muslimem v Ra kousku 
byl Mehmed Beg Kapetanović Ljubušak (1839–1902), v letech 1893–1899 starosta Sarajeva, povýšený 
roku 1883 do rytířského stavu s predikátem Vitina. Österreichisches Staatsarchiv, Allge meines Verwal-
tunsarchiv (dále jen: AVA), Adelsarchiv, Mehmed Beg Kapetanović, Ritterstand (von Vitina) 1883.
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∗ ∗ ∗
Nobilitace nepokřtěných rakouských židů jsou spojeny se změnami, kterými habsbur-
ská monarchie prošla v 18. století, zejména v jeho druhé polovině.16 Tehdy Marie Te-
rezie, jejíž říši vyčerpávaly dlouholeté války o Slezsko, postupně revidovala řadu dříve 
nezměnitelných pravidel. Mimořádnou roli při vzestupu židovských elit v  českých 
zemích přitom sehráli v  této době židovští obchodníci, kteří se státem spolupraco-
vali v oblasti pronájmu tabákového monopolu. Po baronu Diegovi d’Aguilar (zřejmě 
1699–1759), který ovšem v Rakousku vyznával židovskou víru jen tajně, šlo především 
o rodiny Dobruschků a Hönigů.

Po jistých zmatcích, které provázely období po ukončení d’Aguilarova nájmu ta-
bákového monopolu roku 1748,17 se moravské stavy rozhodly neobnovit volný obchod 
s  touto komoditou. Dne 26.  listopadu 1750 proto uzavřely další dohodu o pronájmu, 
tentokrát s  českým židem Jakobem Mosesem Dobruschkou (†  1763), jenž byl od tři-
cátých let také císařským vojenským dodavatelem. Smlouva byla uzavřena na osm let, 
ovšem není jasné, zda došlo k jejímu prodloužení, či nikoli. Po smrti Jakoba Mosese pak 
v obchodech pokračoval jeho syn Salomon (1715–1774). Zastavme se ovšem u Salomo-
nova druhorozeného syna Mosese (1753–1794), podnikatele, básníka a spisovatele. 

Roku 1773 se oženil s  elke Jossovou, adoptivní dcerou primátora českého ži-
dovstva Joachima (od roku 1790 šlechtice) Poppera (1721–1795).18 Patřil mezi přední 
stoupence židovského filozofa Jakoba Franka (1726–1791), který mj. vyzýval své věrné, 
aby se navenek zřekli židovské víry a přijali křest, protože jen tak mohou pokojně vyzná-
vat dál své učení. Moses konvertoval 17. prosince 1775 v pražském chrámu svatého Víta 
v Praze a při této příležitosti přijal jméno Franz Thomas Schönfeld. Následně působil 
jako zástupce ředitele slavné Garelli’sche Bibliothek ve vídeňském Collegiu Theresianu 
a 25. července 1778 byl spolu se svými sourozenci, kteří také konvertovali, povýšen do 
šlechtického stavu.19 Nobilitace byla přitom pojata hlavně jako ocenění služeb jejich otce 
a děda, židovských nájemců tabákového monopolu na Moravě. Roku 1792 Schönfeld, 
nadšený stoupenec osvícenství a ideálů francouzské revoluce, emigroval spolu s mladším 
bratrem emanuelem (dříve Davidem; 1765–1794) do Paříže, kde si změnil jméno na 
Gottlieb Siegmund Junius Frey. Stal se rozhodným stoupencem jakobínů a v srpnu 1792 

16 Srov. např. Jan žUPANIČ, Die Entstehung des jüdischen Adels in der Habsburgermonarchie, Aschke-
nas – Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Juden 17, Heft 2, 2007, s. 473–497; Louise HeCHT, 
Von jüdischen Tabakbaronen und Trafikanten: Aspekte einer Kulturgeschichte des Tabaks in Böhmen 
und Mähren, Brücken. Germanistisches Jahrbuch. Neue Folge 18, č. 1–2, 2010, s. 203–223.

17 Ve 40. letech se Diegova pozice v  monarchii postupně zhoršovala. Opozice vůči němu, vždy 
poměrně vlivná, sílila, ostré útoky na jeho osobu mířily ze španělského, francouzského a tureckého 
vyslanectví a také od Svatého stolce. Španělský král na Rakousku dokonce požadoval jeho vydání. 
Srov. např. Jan žUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie. Mezi Davidovou hvězdou 
a křížem, Praha 2012, s. 105n.

18 Tamtéž, s. 537–540.
19 Šlo o  bratry Carla Schönfelda, podporučíka c. k. pluku Siskowitz, Josefa, praporčíka pěšího pluku 

Kaunitz, Maximiliana, Leopolda a emanuela, chovance Leonburgischer Stift, a sestru Marii Theresii. 
AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Schönfeld (Geschwister), Adelstand 1778.
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se zúčastnil útoku na Tuillerie a zajetí krále Ludvíka XVI. Publikoval také řadu radikál-
ně laděných prací a záhy se stal nepřehlédnutelnou osobností zdejší politické scény. Ve 
Francii se usadila i jeho sestra Leopoldine (dříve ester; 1771–1795), která se provdala za 
bývalého kapucínského mnicha a  vlivného jakobína Françoise Chabota (1757–1794). 
život Junia Freye skončil v době jakobínského teroru, kdy byl obviněn ze špionáže pro 
Rakousko, korupce a podplácení a 5. dubna 1794 spolu s bratrem, švagrem Chabotem, 
Georgesem Dantonem (1759–1794) a dalšími popraven.20

Podobně začal vzestup rodu Hönigů. Na počátku jeho vzestupu stál Löbl 
(† 1768), drobný obchodník a vetešník z Chodové Plané, který se od roku 1741 specia-
lizoval na dodávky naturálií pro rakouskou armádu. Podobně jako Dobruschka získal 
cenné kontakty, které využil k uzavření smlouvy s českými stavy (roku 1752) o desetile-
tém pronájmu tabákového monopolu pro pražská města. Na tomto jednání se podíleli 
i jeho dva starší synové, Israel (1724–1808) a Aron Moses (1730–1787), z nichž zejména 
první později sehrál v hospodářském životě habsburské monarchie důležitou úlohu. 

Úzká spolupráce se státními úřady nakonec Hönigy na počátku šedesátých let 
přivedla k rozhodnutí pronajmout si tabákový monopol v celých českých a rakouských 
zemích. Šlo ovšem o finančně velmi nákladnou záležitost, a proto podpisu smlouvy 
v  lednu 1765 předcházelo vytvoření (1764) kapitálově silného konsorcia židovských 
obchodníků, ve kterém bychom kromě Hönigů a Salomona Dobruschky našli i pří-
buzné obou rodin. Monopolní smlouva přinesla oběma stranám mimořádné zisky, 
a není proto překvapivé, že židovští nájemci záhy získali privilegované postavení nejen 
mezi svými souvěrci, ale i  v  celé monarchii a  že řada z  nich byla později odměněna 
šlechtickým titulem.21

Nejvyššího postavení dosáhli celkem pochopitelně Hönigové, které můžeme po-
važovat za tvůrce zmíněného konsorcia.22 Zatímco nejmladší syn Löbla Höniga Adam 
Albert (1745–1811), původně snad eyssig Löbl, přijal roku 1781 křest a o tři roky později 
byl povýšen do šlechtického stavu s predikátem Hönig šlechtic z Henicksteina,23 nejstar-
ší Israel Löbl (1724–1808) židem zůstal. Roku 1783 sehrál důležitou roli při převodu  
tabákového monopolu zpět do rukou státu a následně vstoupil do služeb Josefa II., který 
jej roku 1784 jmenoval ředitelem nově zřízeného spojeného státního monopolu ban-
kálních důchodů, mýt a  tabákové režie a  historicky prvním židovským dolnorakous-
kým vládním radou. Dne 2.  září 1789 pak byl jako vůbec první obyvatel habsburské 
monarchie židovské víry povýšen do šlechtického stavu s  predikátem Hönig šlechtic 

20 Gerschom SCHOLeM, Ein Frankist: Moses Dobruschka und seine Metamorphosen, in: Hugo Gold 
(Hg.), Max Brod. ein Gedenkbuch 1884–1968, Tel Aviv 1969, s. 77–92; L. HeCHT, Von jüdischen 
Tabakbaronen und Trafikanten, s. 215.

21 Samuel KRAUSS, Joachim Edler von Popper. Ein Zeit- und Lebensbild aus der Geschichte der Juden in 
Böhmen mit 12 Abbildungen auf 10 Tafeln, Wien 1926, s. 31–32; J. žUPANIČ, Die Entstehung des 
jüdischen Adels, s. 486–494; L. HeCHT, Von jüdischen Tabakbaronen und Trafikanten, s. 215–221. 

22 C. von WURZBACH, Biographisches Lexicon, Bd. 9, s. 121–124; J.  žUPANIČ, Židovská šlechta  
podunajské monarchie, s. 355–367.

23 AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Adam Albert Hönig, Adelstand (edler von Henickstein) 1784.
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z Hönigsbergu.24 Poslední ze sourozenců Aron Moses (1730–1787) zemřel příliš brzy 
a šlechtický titul byl až 16. srpna 1791 udělen jeho synům spolu s přídomkem Hönig 
šlechtic z Hönigshofu.25 

S  Hönigy i  Dobruschky byl příbuzensky spojen již zmíněný primátor českého 
židovstva Joachim Popper (1721–1795), zvaný též Chajim Bresnitz, od 1. dubna 1790 
druhý šlechtic izraelitské víry a jediný nobilitovaný žid za vlády Leopolda II. V jeho pří-
padě není bez zajímavosti, že smířlivý přístup Spojené dvorské kanceláře k jeho povýšení 
byl dán i skutečností, že neměl potomky a vzhledem k pokročilému věku nebylo pravdě-
podobné, že nějaké ještě bude mít.26 

Nobilitace Israela Höniga a Joachima Poppera představovaly v dalším vývoji ra-
kouské nobility zásadní zlom. Nad příslušností ke křesťanské, v prvé řadě katolické víře 
postupně začaly nabývat vrchu zásluhy prokázané státu, které monarcha oceňoval šlech-
tickými tituly tím častěji, čím výrazněji podobnou pomoc potřeboval.

To se ukázalo již za na přelomu 18. a 19. století, za vlády císaře Františka II. (I.), 
jejíž první polovina byla ve znamení nákladných válek s Francií. Důležitou roli při fi-
nancování vojenských operací hráli také tři velmi bohatí vídeňští velkoobchodníci 
Nathan Adam Arnsteiner (1749–1838), Bernhard eskeles (1753–1839) a Salomon Herz  
(1743–1825). Za koaličních válek s Francií se jejich firma N. A. Arnsteiner & Comp. 
stala jedním z hlavních dodavatelů císařské armády a její vlastníci prokázali monarchii 
cenné služby. V roce 1797 společníci stáli u vzniku bankovní loterie, která monarchii 
vynesla deset milionů zlatých a jím samotným 6. listopadu 1797 šlechtický titul s predi-
kátem „šlechtic“ (edler von).27 Arnsteiner, nejvýznamnější osoba tohoto tria, byl navíc 
již v následujícím roce, 14. dubna 1798, povýšen do stavu svobodných pánů. Šlo o vůbec 
první udělení baronátu nepokřtěnému židovi v habsburské monarchii a naprosto mi-
mořádné ocenění jeho služeb, které říši a Františku II. prokázal během válek s revoluční 

24 Jako datum nobilitace bývá někdy chybně uváděno i datum 2. 10. 1789. Podle přípisu na konceptu 
listiny (na jeho začátku i konci) ale k vydání majestátu a tím i k nobilitaci došlo „… 2. Herbstmonats 
1789 resp. 2. Sept[embris] 1789“. AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Israel Hönig, Adelstand (edler von 
Hönigsberg) 1789.

25 Někteří z Aronových synů již v této době konvertovali k římskokatolické církvi, další k tomuto kroku 
přistoupili později. AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Leopold, Moritz, enoch, Hermann, Lazar und 
ernst Hönig, Adelstand (edler von Hönigshof) 1791.

26 AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Joachim Popper, Adelstand (edler von) 1790. S. KRAUSS, Joachim 
Edler von Popper, s. 90, uvádí chybně 9. 4. 1790. 

27 Arthur GOLDMANN – Bernhard WACHSTeIN – Israel TAGLICHT – Max GRUNWALD, 
Nachtraege zu den 10 bisher erschienenen Baenden der Quellen und Forschungen zur Geschichte der 
Juden in Oesterreich, Wien 1936, s. 294; H. JäGeR-SUNSTeNAU, Die geadelten Judenfamilien,  
s. 106–107; Renate KOMANOVITS, Der Wirtschaftsadel unter Kaiser Franz II. (I.) in der Zeit von 
1792 bis 1815, Dissertation zur erlangung des Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der 
Universität Wien, Wien 1974, s. 258–259. Ne zcela přesně W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, 
s. 165, který zmiňuje jen Arsteinera (Arnsteina) a eskelese. AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Nathan 
Arnsteiner, Adelstand (edler von) 1797; tamtéž, Bernhard eskeles, Adelstand (edler von) 1797; tam-
též, Salomon Herz, Adelstand (edler von) 1797.
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Francií. Důležitou roli nepochybně sehrál i dar akcií ve výši 10 000 zlatých pro fond 
válečných invalidů.28

eskeles, který také nekonvertoval, získal nejprve rytířský titul, a  to 12.  března 
1810 rytířský titul jako vyjádření díků za finanční transakce ve prospěch monarchie. 
V rakouské ekonomice hrál důležitou roli ale i po Napoleonově porážce. Podílel se na 
založení rakouské Národní banky i Vídeňské spořitelny (Wiener Sparkasse) a měl podíl 
na nové organizaci evropského peněžního trhu. Za tyto zásluhy byl 29. září 1822 pový-
šen do stavu svobodných pánů.29 Nebylo jistě náhodou, že ve stejný den získalo stejný 
titul i pět bratrů Rothschildů. Šlo o vůbec první židovské barony Rakouského císařství.

Také oslnivý vzestup výše zmíněného rodu Rothschildů30 začal také v éře válek 
s  revoluční Francií. Protože ale vazby pěti sourozenců k  podunajské monarchii byly 
zpočátku volnější, došlo k jejich nobilitaci až později a s jistými komplikacemi. Teprve 
po ročním projednávání jejich případu povýšil František I. 25. března 1817 čtyři brat-
ry Rothschildy, kteří navázali s Rakouskem úzké kontakty (Salomona Mayera, Mayera 
Amschela, Karla a  Jakoba), do šlechtického stavu,31 ale již pět let nato, 29. září 1822, 
získali všichni – tentokrát již spolu se svým „londýnským“ bratrem Nathanem Mayerem 
(1777–1836) i baronát.32

Udílení šlechtictví příslušníkům židovské komunity s  sebou ale přineslo i  jisté 
problémy právního rázu. Šlechtici od rytíře výše mohli v českých a rakouských zemích 
usilovat o přijetí mezi stavy, které by jim mohlo vynést právo zasedat na sněmu a nabý-
vat zemských úřadů, v Uhrách pak toto privilegium náleželo každému nobilitovanému. 
Tato možnost byla čistě utopická, jako mnohem větší problém se ukázaly kroky někte-
rých bohatých židovských šlechticů, kteří v nejisté době investovali své peníze do koupě 
velkostatků a  zvyšovali svůj lesk budováním reprezentativních venkovských sídel. Po 
koupi panství se totiž stávali vrchností křesťanských poddaných a často také disponovali 
církevním a školským patronátem.33 V mnoha případech šlo sice jen o čestná práva, ale 

28 AVA, Adelsarchiv, Nathan Adam Arnsteiner, Freiherrnstand 1798. Nathan Adam později užíval pří-
jmení (a predikát) v podobě: Arnstein.

29 AVA, Adelsarchiv, Bernhard edler von eskeles, Ritterstand 1810–1811; tamtéž, Bernhard Ritter 
von eskeles, Freiherrnstand 1822. Peter FRANK-DÖFeRING, Adelslexikon des Österreichischen 
Kaisertums 1804–1918, Wien-Freiburg-Basel 1989, s. 74, uvádí jako datum vydání baronské listiny 
29. 11. 1822. V konceptu je ale uvedeno datum 29. 9. 1822 a listina byla expedována 6. 2. 1823. 

30 K dějinám rodu existuje rozsáhlá literatura: např. egon Caesar Conte CORTI, Der Aufstieg des Hau-
ses Rothschild, Wien 1949; Derek WILSON, Rothschildové. Příběh bohatství a moci, Praha 1993; Niall 
FeRGUSON, Die Geschichte der Rothschilds. Propheten des Geldes, München-Stuttgart 2002. 

31 Postup byl poněkud komplikovaný. Nejprve císař František  I. kabinetním listem z  25.  9.  1816 
povýšil do šlechtického stavu Amschela a Salomona, kteří měli nejužší vazby k Rakousku, a následně 
21. 10. 1816 udělil šlechtický titul i Karlu a Jacobovi, v tomto případě jako projev nejvyššího uznání za 
podíl na finančních jednáních roku 1815. 

32 AVA, Adelsarchiv, Mayer von Rothschild, Adelsakt 1816–1822.
33 Srov. Helmuth FeIGL, Die Stellung des Adels nach 1848 im Spiegel der Gesetzgebung, in: Helmuth 

Feigl - Willibald Rosner (Hrsg.), Adel im Wandel. Vorträge und Diskussionen des elften Symposiums 
des Niederösterreichischen Instituts für Landeskunde Horn, 2.-5. Juli 1990, Wien 1991, s. 117–135 
(zde zejména s. 130–133); Jan žUPANIČ, Nová šlechta Rakouského císařství, Praha 2006, s. 230–231.
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představa žida vybírajícího katolického kněze a učitele a financujícího místní školu byla 
pro mnohé nepřijatelná. 

Ve věci patronátů se mezi židovskými vrchnostmi a církví (v první řadě katolic-
kou) nakonec dosáhlo kompromisu. Na jeho základě židovský vlastník obvykle záhy po 
koupi panství převedl patronátní práva na ředitele velkostatku či jiného svého úředníka, 
který musel být křesťanem, respektive katolíkem.

Pozice prvních židovských velkostatkářů ale rozhodně nebyla snadná, což jasně 
ukázal případ Israele Höniga šlechtice z Hönigsbergu, který roku 1789 koupil bývalé cír-
kevní panství Velm v Dolních Rakousích. Přestože za statek zaplatil, dolnorakouské stavy 
jej nejen odmítly přijmout mezi sebe, ale dokonce mu bránily ve výkonu vlastnických práv. 
Záležitost byla vyřešena až nejvyšším rozhodnutím císaře Františka II. z prosince 1794, 
v němž nařídil, aby byl Hönig do zemských desk jako plnoprávný vlastník zapsán.34

V následujících letech počet židovských vrchností přibýval. I rakouská větev Ro-
thschildů tezaurovala své finance tímto způsobem, mj. i proto, že nezbytně potřebovala 
pro své průmyslové podniky v rakouském Slezsku zemědělské zázemí. Protože ale zisk 
velkostatků v Rakousku komplikovaly výše uvedené záležitosti, rozhodl se baron Salo-
mon Mayer (1774–1855) pro koupi majetků ležících sice v bezprostřední blízkosti jejich 
impéria, přesto však v zahraničí – v pruském Hlučínsku. Roku 1843 se tak stal majitelem 
panství Bohumín, Hlučín a Šilheřovice a rytířského statku Hošťálkovice. Velkostatek 
v Rakousku získal až o tři roky později, kdy koupil Koryčany u Kyjova.35 Naprosto výji-
mečné ovšem bylo privilegium, jež od císaře Ferdinanda I. získal 28. ledna 1848 a které 
prohlašovalo jeho koryčanské panství a vídeňský palác za fideikomis.36 Rothschildové 
tím byli postaveni na roveň nejpřednějším aristokratickým rodinám monarchie a stali se 
jedinými židy, kteří v monarchii tuto výsadu získali.37 Rothschildovské svěřenectví ale 

34 Po Israelově smrti bylo panství rozděleno na sedm dílů, které připadly jeho dětem. I ony se ale záhy 
ostře střetly s dolnorakouskými stavy, jež odmítaly vlastnická práva šlechticů z Hönigsbergu uznat. Po 
dlouhých sporech rodina nakonec velkostatek raději prodala. Bernhard WACHSTeIN, Das Statut 
für das Bethaus der Israeliten in Wien. Seine Urheber und Gutheisser, in: Die Statuten des Bethauses 
in der inneren Stadt aus Anlass der Jahrhundertfeier (2. Nissan 5686/17. März 1926), Wien 1926,  
s. 9; Ingrid MITTeNZWeI, Zwischen gestern und morgen: Wiens frühe Bourgeoisie an der Wende vom 
18. zum 19. Jahrhundert, Wien 1998, s. 93–94; J. žUPANIČ, Die Entstehung des jüdischen Adels, s. 
492–493; též AVA, Adelsarchiv (Hofkanzlei), Israel Hönig, Adelstand (edler von Hönigsberg) 1789. 

35 Aleš ZÁřICKý, Ve stínu těžních věží. Historie dobývání kamenného uhlí v petřvaldské dílčí pánvi od 
počátku prospektorské činnosti do roku 1906, Ostrava 2004, s. 36–38.

36 H. JäGeR-SUNSTeNAU, Die geadelten Judenfamilien, s. 43. Uvádí, že jeho odhadní hodno-
ta činila 2 miliony zlatých, neříká však, zda konvenční či vídeňské měny (poměr byl 1  :  2,5). Od  
18. století habsburští vladaři povolovali zřizování pozemkových fideikomisů jen neradi, protože vá-
zaly finanční prostředky rodin a znemožňovaly volný obchod s půdou. Valentin URFUS, Rodinný 
fideikomis v Čechách, Sborník historický 9, 1962, s. 193–238; H. FeIGL, Die Stellung des Adels nach 
1848, s. 127.

37 Postavení Rothschildů ale bylo výjimečné i v jiném ohledu. Když císař František Josef I. obnovil roku 
1861 činnost parlamentu a svolal říšskou radu, byl mezi prvními doživotně jmenovanými členy jeho 
horní komory (panské sněmovny) baron Anselm Salomon (1803–1874). Stal se tak vůbec prvním 
židem v monarchii, kterému se této pocty dostalo. Jeho nejmladší syn Albert Salomon (1844–1911), 
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trvalo jen krátce. Po Metternichově pádu se baron rozhodl fideikomis zrušit a Koryčany 
roku 1851 prodal.

∗ ∗ ∗
Zatímco ve druhé polovině 18. století byly nobilitace židů v podunajské monarchii velmi 
vzácné, od počátku 19. století k nim docházelo stále častěji. Přesný počet povýšení není 
znám, předpokládá se ale, že do roku 1918 bylo v západní části uskutečněno kolem 450 
(snad 444) nobilitací židů, respektive židovských konvertitů, v Uhrách pak šlechtický 
titul získalo dalších přibližně 350 rodin.38 To zhruba odpovídá podílu židů v říši (zhru-
ba 4,5 % veškeré populace), protože v letech 1701–1918 získalo v habsburské monarchii 
šlechtický titul 10 414 osob, které dříve mezi šlechtu nepatřily.39 Pokud ovšem mezi no-
bilitace započteme i další stavovská povýšení,40 pak se dostaneme k číslu 12 414. Z hle-
diska titulárního v Rakousku, resp. v dědičných českých a rakouských zemích, samo-
zřejmě dominovalo povýšení mezi nižší šlechtu (prostá šlechta a rytíři); ti představovali 
více než 85 % (10 572) nobilitovaných. Povýšení do vyššího stupně bylo logicky vzácnější 
a např. poměr mezi nižší šlechtou a nově kreovanými svobodnými pány činil 1 : 15 a toto 
číslo lze aplikovat také na židy: ze 444 „židovských“ nobilitací v západní části monarchie 
(pozdějším Předlitavsku) tedy bylo 65 baronských.41

Nejpřehlednější evidenci povýšení najdeme v  obsáhlé studii H.  Jägera-Sunste-
naua, který také jako první rozděluje šlechtice židovského původu a víry do pěti odliš-
ných skupin podle povolání:42

který po něm převzal řízení rothschildovského impéria v Rakousku, pak za zásluhy o hospodářský 
vzestup Uherského království získal skutečně mimořádné vyznamenání: František Josef I. povolil 
v prosinci 1887 jemu a jeho manželce jako vůbec prvním židům přístup ke dvoru a toto privilegium 
pak v lednu 1906 rozšířil i na jejich děti. Tento krok ale vyvolal velké rozhořčení rodové aristokra-
cie, která je považovala za fatální porušení nařízení o předepsaném počtu šlechtických předků. Srov. 
Friedrich Graf LANJUS, Die erbliche Reichratswürde in Österreich, Schloß Haindorf am Kamp–
Langenlois 1939, s. 181; William D. GODSeY, Jr., Quarterings and Kinship: The Social Compositi-
on of the Habsburg Aristocracy in the Dualist Era, The Journal of Modern History 71 (March 1999),  
s. 56–104; Stephan MALINOWSKI, Vom König zum Führer. Deutscher Adel und Nationalsozialis-
mus, Frankfurt am Main 2004, s. 128.

38 H. JäGeR-SUNSTeNAU, Die geadelten Judenfamilien, s. 4–5, 46–47, 88–91, uvádí (pro západní 
část monarchie – Předlitavsko) číslo 444; W. O. McCAGG, Austria’s  Jewish Nobles, s. 163, tuto 
informaci specifikuje: 443 šlechtických titulů pro 326 rodin. K Uhrám viz W. O. McCAGG, Jewish 
Nobles and Geniuses in modern Hungary, kapitola 1.

39 Pokud bychom ovšem vzali v úvahu konfirmace šlechtictví v Haliči, Lombardsko-Benátsku, Bukovině 
a Dalmácii, podíl židů na nobilitě monarchie klesne a sníží se i v tom případě, že ke zmíněným 10 414 
osobám přičteme další stavovská povýšení již nobilitovaných rodů. Pak se totiž dostaneme k  číslu 
12 414. 

40 Tedy posun již nobilitovaných rodů ve šlechtické hierarchii. 
41 Podrobně viz J. žUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie, s. 45.
42 Hanns JäGeR-SUNSTeNAU, Statistik der Nobilitierungen in Österreich 1701–1918, in: Öster-

reichisches Familienarchiv, Bd. 1, Neustadt an der Aisch 1963; Týž, Die geadelten Judenfamilien,  
s. 74–88.
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Profese Počet nobilitací Z toho baronů
Obchodníci, bankéři, továrníci 294 43
Důstojníci 70 3
Úředníci 57 11
Umělci a vědci 21 7
Bez uvedené profese 2 1
Celkem 444 65

V základních rysech jsou Jäger-Sunstenauovy závěry správné a tabulka také vy-
stihuje hlavní pole působnosti rakouské „židovské“ nobility – hospodářství. Skupinu 
židovské šlechty je ale třeba hierarchizovat i z hlediska času do několika úseků, v nichž 
se nobilitace kvalitativně i kvantitativně liší.43 

Jako první k tomuto kroku přikročil W. O. McCagg, a přestože své závěry publi-
koval již téměř před čtvrt stoletím, lze se s nimi s drobnými výhradami dodnes ztotožnit. 
První etapa nobilitací židů začíná osvícenskými reformami a končí vyhlášením ústavy 
v dubnu 1848. V této době byl počet povýšení logicky nejnižší, mimo jiné i proto, že 
panovník nobilitacemi ještě „šetřil“, či přesněji, protože počet potenciálních příjemců 
šlechtických titulů byl v éře stavovské společnosti výrazně nižší než později. I tak ovšem 
počet udělených šlechtických titulů postupně narůstal:44

Panovník Počet nobilitací
Marie Terezie (1740–1780) 1471
Josef II. (1780–1790) 363
Leopold II. (1790–1792) 131
František II./I. (1792–1835) 2061

Počet osob židovské víry či původu, které v této době získaly šlechtický titul, se 
odhaduje na 26. Jejich sociální profil je – především ve srovnání s pozdějšími etapami –  
pozoruhodně kompaktní: s výjimkou tří státních úředníků-intelektuálů (Alois Wien-
ner ze Sonnenfelsu, Franz Thomas ze Schönfeldu, Wenzel epstein šlechtic z Ankerber-
gu) a jednoho právníka (Carl rytíř Joël z Joëlsonu)45 šlo výlučně o finančníky, bankéře 
a podnikatele, včetně nájemců tabákového monopolu.46 Dělicí čára ale je v mnoha pří-

43 Srov. W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, s. 170–182.
44 R. KOMANOVITS, Der Wirtschaftsadel, s. 8–12.
45 V jeho případě není nobilitace formulována jen jako povýšení, ale zároveň jako konfirmace španěl-

ského šlechtického titulu a  udělení rytířského stavu za zásluhy prokázané rakouskému státu. AVA, 
Adelsarchiv, Carl Joël, Rittestand (von Joëlson) 1817.

46 W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, s. 170, uvádí ještě zvláštní skupinu textilních podnikatelů, 
ve které ale zmiňuje jen jediný případ: Porgese. Neuvádí, že roku 1841 byli nobilitováni Porgesové dva 
(Moses a Juda Leopold) a nezmiňuje rody Lämel (nobilitován 1811), Hofmann von Hofmannsthal 
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padech nezřetelná, protože některé osoby stály na pomezí mezi podnikateli a úředníky, 
respektive plynule přešly z jedné skupiny do druhé (Hönig). Ve srovnání s pozdějšími 
lety je podíl nobilitovaných židů mezi nobilitovanými podnikateli nižší, nikoli ovšem 
zanedbatelný.47 Všechny novošlechtické rodiny byly velmi bohaté: některé vlastnily 
velký majetek již po řadu generací (Wertheimer), jiné jej získaly až díky schopnostem 
samotné nobilitované generace či jejích bezprostředních předků (Hönig, Rothschild).

Zejména před rokem 1848 přinášela držba šlechtického titulu židům řadu výhod. 
Byli de facto zrovnoprávněni s katolickým obyvatelstvem monarchie, nemuseli bydlet 
v ghettech ani žádat o povolení se stěhovat, směli nosit zbraň, vlastnit velkostatky a byli 
(nikoli de iure, ale de facto) výrazně zvýhodněni při jednání se státními úřady, např. při 
vyřizování povolení k podnikání. 

Druhou etapu můžeme vymezit revolučními léty 1848/1849 na jedné straně 
a počátkem osmdesátých let, přesněji rokem 1884, kdy došlo ke zrušení nobilitačních 
paragrafů u většiny řádů monarchie, na straně druhé. Toto datum je důležité proto, že 
většina stavovských povýšení civilních osob se v této éře nerealizovala prostřednictvím 
panovníkova rozhodnutí, ale na základě systematizovaného řádového šlechtictví (sys-
tematisierter Adelstand). Na ně měl nárok jakýkoli rakouský a uherský občan po zisku 
některého ze záslužných řádů monarchie, který obsahoval tzv. nobilitační paragraf.48

Přelomem, který rozděluje tuto éru do dvou odlišných podskupin, je podle auto-
rových archivních výzkumů nepochybně rok 1867, tedy rakousko-uherské vyrovnání. 
Pro první polovinu období, zejména padesátá léta, je charakteristická jistá kontinuita 
s předchozím obdobím, alespoň co se oceňování obyvatel monarchie týče. Přestože od 
roku 1849 monarchie disponovala moderním záslužným řádem (řád Františka Jose-
fa) rozděleným do několika49 tříd doplněným Záslužným křížem o několika stupních,50  
ve srovnání s  pozdější dobou byly udíleny poměrně málo a  stejně zdrženlivý byl pa-
novník v případě nobilitací.51 Důležité však bylo, že mezi příjemci řádů s nobilitačními 

(1835) či Jerusalem von Salemfels (1841). J.  žUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie,  
s. 347–353, 374–378, 445–448, 549–558. 

47 K dispozici máme statistiku pro léta 1792–1835. V této době představovali novošlechtici židovské víry 
(nikoli jen původu!) 8,33 % (12 osob) ze 144 nobilitovaných podnikatelů a výrazně tak převyšovali 
podíl židů na celkové populaci monarchie. R. KOMANOVITS, Der Wirtschaftsadel, s. 236–237.

48 K  této otázce podrobně Reinhard BINDeR-KRIeGLSTeIN, Österreichisches Adelsrecht. Von der 
Ausgestaltung des Adelsrechts der cisleithanischen Reichshälfte bis zum Adelsaufhebungsgesetz der 
Republik unter besonderer Berücksichtigung des adeligen Namensrechts, Frankfurt am Main 2000,  
s. 51n.; J. žUPANIČ, Nová šlechta, s. 123–143.

49 Původně tří (rytířský kříž, komturský kříž a  velkokříž), které byly roku 1869 rozšířeny o  čtvrtou 
(komtur s hvězdou) a v roce 1901 o pátou (důstojník). 

50 Původně se dělil do čtyř stupňů: zlatý Záslužný kříž s korunou, zlatý Záslužný kříž, stříbrný Záslužný 
kříž s korunou a stříbrný Záslužný kříž. Roku 1916 zřídil František Josef (jen na dobu války) ještě další 
dva stupně: železný Záslužný kříž s korunou a bez koruny.

51 Výjimku představují jen tři roky: 1854 (sňatek Františka Josefa I. a Alžběty Bavorské), 1859 (válka 
v Itálii) a 1866 (válka s Pruskem a Itálií). Vladimír POUZAR, Rok 1848 – přelom v udělování rakous-
kých záslužných řádů, in: Heraldická ročenka 2006, s. 160–161.
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paragrafy52 začali převažovat nešlechtici a že začal být výrazně porušován numerus clau-
sus, který původně počet nositelů-členů řádů omezoval.53

Tento přístup se zásadně změnil ve druhé polovině šedesátých let. Snad v souvis-
losti s výraznou liberalizací občanského života i ekonomickým rozmachem země počet 
udělených řádů (včetně těch s nobilitačními paragrafy) výrazně narůstal a s tím stoupal 
i počet novošlechticů. Krach na vídeňské burze roku 1873 a následná hospodářská de-
prese neměly na tento vývoj žádný dopad.

Ve srovnání s předchozím obdobím prošla po roce 1848 výraznou proměnou 
sociální struktura novošlechticů. Objevila se nejen početná skupina důstojníků židov-
ského původu i víry nobilitovaných na základě systematizovaného vojenského šlechtic-
tví54 (v předchozí době až na výjimky absentující), ale především reprezentanti nových 
profesí spojených s bouřlivým rozvojem hospodářství a průmyslu: členové správních 
rad, stavitelé železnic, inženýři a  architekti, úředníci soukromých firem (především 
železničních společností) i  pojišťovací agenti. Vedle majitelů bank a  finančníků, jež 
známe již z předchozího období, se objevuje skupina nová: vysocí úředníci a vedoucí 
poboček bankovních závodů. Mezi židovskými novošlechtici původem z Uher55 pak 
nacházíme relativně početnou skupinu podnikatelů-nájemců velkostatků, kteří využí-
vali okázalého nezájmu většiny uherských magnátů o podnikání ve vlastní režii. Stále 
častěji získávali šlechtické tituly i  intelektuálové, novináři a umělci, zejména malíři, 
spisovatelé a herci. 

Nejvyšší počet nobilitovaných židů západní části monarchie v celém druhém 
období logicky pocházel z  Vídně, představující mocenské, kulturní i  ekonomické 

52 Těmi disponovaly řád Marie Terezie (až do konce monarchie), řád sv. Štěpána, Leopoldův řád a řád 
železné koruny (všechny jen do 1884). 

53 Byl zaveden u záslužných řádů zřízených po vzniku Rakouského císařství. Jak v případě Leopoldova 
řádu, tak u řádu železné koruny byl počet nositelů omezen na 20 rytířů první, 30 druhé a 50 třetí 
třídy. Teoreticky mohl být další „člen“ jmenován až po uvolnění místa – tedy smrti nositele. Zatímco 
ale v případě Leopoldova řádu byl numerus clausus porušován hned od počátku, u řádu železné ko-
runy, udílené v předbřeznové době především osobám spojeným s Lombardsko-Benátskem, bylo toto 
pravidlo poměrně dlouhou dobu dodržováno. Srov. V. POUZAR, Rok 1848, s. 160–161. 

54 Důstojníci měli nárok na titul na základě systematizovaného vojenského šlechtictví (systemmäßiger 
Adelstand). Předpis vycházel z nařízení Marie Terezie z roku 1757, podle kterého měli všichni důstoj-
níci, kteří po 30 let nepřetržitě sloužili v armádě a účastnili se válečného tažení, nárok na šlechtický 
titul bez nutnosti zaplatit povyšovací taxu. R. BINDeR-KRIeGLSTeIN, Österreichisches Adelsrecht, 
s. 53n.; J. žUPANIČ, Nová šlechta, s. 119–123.

55 Od roku 1867 existovaly v  monarchii dvě šlechtické obce: rakouská a  uherská. Podle platných 
zvyklostí tak měl předlitavský občan získat rakouské a zalitavský uherské šlechtictví. Tento předpis 
ovšem komplikovaly právě nobilitační paragrafy výše zmíněných řádů (s výjimkou uherského řádu 
sv. Štěpána), které vyznamenaným zakládaly nárok na šlechtictví dědičných zemí, resp. šlechtictví 
rakouské. Proto také řada uherských podnikatelů získala (většinou na základě řádu železné koruny) 
rakouský rytířský titul či baronát. Např. Leopold (Lipót) Popper (1822–1886), který roku 1869 získal 
uherské šlechtictví, byl v roce 1882 povýšen jako rytíř řádu železné koruny II. třídy do rakouského 
stavu svobodných pánů. Magyar Országos Levéltár, Királyi könyvek, 68. kötet, fol. 74–76; AVA, 
Adelsarchiv, Leopold Popper von Podhrágy, Freiherrnstand 1882.
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centrum říše, tu až s velkým odstupem následovaly české země a Terst.56 Tato situ-
ace je sice logická, vyžaduje ovšem revizi: zohledňuje totiž bydliště nobilitovaných 
v  době udělení titulu, nikoli zemi místa jejich narození. V  takovém případě by se 
situace nepochybně změnila.57

Zavedení rovnosti před zákonem a  liberalizace politických poměrů znamenaly 
pro příslušníky židovské minority mimořádnou šanci, kterou velká část z nich využila 
beze zbytku. Nová doba umožnila mnohým realizovat neobyčejné kariéry, na které je-
jich předkové nemohli ani pomyslet. Především v katolicky konzervativním prostředí 
rakouských velkoměst, jejichž život byl nezřídka až do konce sedmdesátých let 19. století 
jistou neochotou přijímat novinky moderní doby, se židé toužící po vzdělání a úspěchu 
setkávali jen s malou konkurencí.

Jedním ze symbolů společenského vzestupu se po roce 1848 stal zisk šlechtické-
ho titulu nebo alespoň některého z řádů monarchie. I nejméně ceněný řád Františka 
Josefa, či jen stříbrný či zlatý Záslužný kříž posouval osobu na pomyslném žebříčku 
společenské prestiže o stupeň výše. Nobilitační politiku šedesátých a sedmdesátých 
let nelze oddělit od politického vývoje monarchie, ba přímo naopak – byla jeho odra-
zem a důsledkem. Úzce souvisela s érou liberalismu, jehož forma byla v Předlitavsku 
poněkud zvláštní. Vycházela z  účelové spolupráce liberálů (reprezentujících v  prvé 
řadě německy mluvící buržoazii) s  centralisticky orientovanou částí velkostatkářů 
(hlavně z řad aristokracie) seskupenou ve Straně ústavověrného velkostatku. Spoje-
nectví aristokracie s buržoazií vedlo ke zdánlivé symbióze obou těchto zásadně od-
lišných společenských skupin, jejímž vnějším znakem byly nobilitace reprezentantů 
a sympatizantů německých liberálů. Ti se po zisku šlechtického titulu dostávali (ale-
spoň formálně) na úroveň jejich šlechtických partnerů.58 

Hnacím motorem sociálního vzestupu (především) provládně orientovaného 
německého měšťanstva byla právě zastaralá usnesení řádových statut. Doba si totiž 
stále více vážila titulů než majetku a  „sociální postavení bylo mnohem důležitější  
než majetek“.59 Proto poměrně často docházelo k  sňatkům mezi dětmi z  bohatých 
průmyslnických rodin a  relativně nezámožnými vysokými úředníky se šlechtic-
kým titulem, kteří ovšem díky své funkci měli k trůnu mnohem blíže než kapitáni 
průmyslu. A také proto „bohatí dědici z mnoha rakouských podnikatelských rodin 
usazených v říšském hlavním a rezidenčním městě Vídni napodobovali životní styl 

56 W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, s. 174, bez udání dalších zdrojů tvrdí, že v letech 1848/1849–
1884 bylo nobilitováno 161 židovských rodin. 89 z nich bylo usazeno ve Vídni, 17 v českých zemích,  
11 v Terstu, 12 v Uhrách a 5 pocházelo z Haliče. 

57 Např. velká část nejbohatších a nejvlivnějších vídeňských rodin druhé poloviny 19. století pocházela 
z českých zemí (např. Kuffner, Königswarter), Uher (Biedermann, Todesco) či Německa (Friedland, 
Heine).

58 Šlo ovšem o rovnost pouze zdánlivou a výlučně titulární. Ve skutečnosti rakouská aristokracie mezi 
sebe nepřijala žádný rod nobilitovaný po roce 1848 a pouze výjimečně akceptovala osoby pocházející 
z rodů, které šlechtický titul získaly v letech 1740–1848 (Lexa z Aehrenthalu, Nádherný z Borutina).

59 Cit. dle: Robert eHRHART, Im Dienst des alten Österreich, Wien 1958, s. 43.



STUDIE 56

polských velkostatkářů a  uherských magnátů místo toho, aby rozvíjeli životní styl 
velkoburžoazie“.60

Jak později konstatoval bystrý pozorovatel Ludwig rytíř Przibram z  Gladony 
(1840–1916) pocházející z vlivné pražské židovské průmyslnické rodiny: „Prázdná kno-
flíková dírka61 vzbuzovala víc pozornosti než udělení řádu. Při spatření takové osoby se 
každý ptal, co asi takový člověk ‚provedl‘, že si jej ještě nevysloužil“.62 Mnohem příměji 
se o stejné věci vyjádřil známý bouřlivák názorově blízký českým radikálním a antise-
mitským kruhům Adalbert (Vojtěch) hrabě Sternberg (1868–1930), když konstatoval, 
že „sociální postavení je mnohem důležitější než peníze“ a svá slova korunoval prohlá-
šením: „Mnoho opozičních párijů se v honbě za titulíčky a řádíčky (…) proměnilo v po-
korné sluhy státu.“63

Důvody nobilitací a udílení řádů byly různé. Kromě služeb státu (ať již civilních 
nebo vojenských) byly tímto způsobem stále častěji odměňovány i zásluhy umělecké, 
vědecké, průmyslové (o  rozvoj hospodářství) a  humanitární. A  právě tato poslední 
oblast, dobročinnost, nabízela široké pole možností, jak si šlechtický titul „vysloužit“. 
Přímých nobilitací, tedy udělení šlechtictví přímo panovníkem je v této době (do roku 
1884) poměrně málo, častější bylo ocenění zasloužilých jedinců prostřednictvím řádu 
s nobilitačním paragrafem (většinou železné koruny III. třídy), který ovšem následně 
vyznamenanému dával možnost o šlechtictví požádat. V době, kdy stát sociální pro-
blematiku v podstatě neřešil, šlo o oboustranně výhodný obchod – investici, jejímž 
zhodnocením ovšem nebyl finanční, ale titulární kapitál. Nejvelkorysejší dobročinné 
nadace byly tradičně podporovány židovskými filantropy, z nichž mnozí vděčili této 
činnosti za šlechtický titul.

Například vysoce finančně náročné vybudování židovského ústavu slepců na 
Hohe Warte v Döblingu u Vídně financovali z vlastních prostředků tři židovští ban-
kéři: eduard rytíř Todesco (1814–1887), Friedrich rytíř Schey z Koromly (1815–1881) 
a Jonas rytíř Königswarter (1807–1871). Po založení spolku ke zřízení ústavu a složení 
peněz získal Todesco řád železné koruny II. třídy a později byla stejná dekorace udělena 
i Königswarterovi a Scheyovi. Všichni pak nedlouho po sobě požádali o baronát.64 Další 

60 Cit. dle: Herbert MATIS, Österreichs Wirtschaft 1848–1913. Konjunkturelle Dynamik und gesell-
schaftlicher Wandel im Zeitalter Franz Josephs, Berlin 1972, s. 66.

61 Tím myslel chybějící stužku či miniaturu řádu, která byla knoflíkovou dírkou obvykle provlečena. 
62 Cit. dle: Ludwig Ritter von PRZIBRAM, Erinnerungen eines alten Österreichers, Bd. 1, Stuttgart-

Leip zig 1910, s. 362. 
63 Cit. dle: Adalbert Graf STeRNBeRG, Politische Federzeichnungen, Berlin 1905, s. 41.
64 Todesco získal řád 25. 10. 1869, nobilitován byl 30. 12. 1869, Königswarter 24. 9. 1870 (nobilitace 

26.  10.  1870) a  Schey 16.  5.  1871 (nobilitace 25.  12.  1869). AVA, Adelsarchiv, eduard Todesco, 
Adelsakt 1861–1869; tamtéž, Jonas Königswarter, Adelsakt 1860–1870; tamtéž, Schey, Adelsakt 
(von Koromla) 1858–1874. K jejich nobilitacím též Moritz GüDeMANN, Jetzt hat die Baronie den 
Reich verloren. Jüdische und getaufte Adelige, in: Albert Lichtblau (Hg.), Als hätten wir dazugehört. 
Österreichisch-jüdische Lebensgeschichten aus der Donaumonarchie, Wien–Köln–Weimar 1999,  
s. 469. Viz též J. žUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monarchie, s. 395–396, 646–649.
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formou ocenění příslušníků nových elit pak bylo udělení doživotního členství v panské 
sněmovně, které samozřejmě prestiž těchto osob dále posílilo.

Ludwig Przibram o této době (šedesátých až osmdesátých letech) později napsal: 
„… nobilitace nekřesťanských baronů epidemického charakteru“.65 Zejména o podni-
katelích platí jeho slova téměř bez výhrad. Dominantní pozice židů mezi nimi vynikne 
tím více, vezmeme-li v úvahu, že židovské nobilitace v letech 1701–1918 činily 4,3 % 
všech rakouských povýšení a  že tento podíl odpovídal percentuálnímu zastoupení 
židů v monarchii. Ovšem mezi 444 nobilitovanými obchodníky, finančníky, bankéři 
a továrníky mělo židovský původ 294 osob, tedy plných 66 %! Ještě vyšší číslo získá-
me, pokud sledované údobí omezíme právě lety 1867 a 1884, tedy dualismem na jedné 
a zrušením nobilitačních paragrafů na druhé straně. V tomto případě činil podíl židů 
mezi podnikateli plných 71 %.66

Nobilitace na základě zisku řádu byla ve druhé polovině 19.  století opravdu 
nejčastějším důvodem udělení šlechtického titulu. Přestože příslušné paragrafy byly 
z  řádů odstraněny již roku 1884, ještě o  patnáct let později vyplynulo ze statistiky 
nobilitací vypracované při příležitosti padesátiletého vladařského jubilea císaře Fran-
tiška Josefa I., že v letech 1848–1898 bylo plných 65 % baronských a 94 % rytířských 
titulů uděleno na základě některého z  řádů monarchie. Vysoký byl zejména počet 
šlechtických titulů spojených s  řádem železné koruny. 1984 osob, které byly díky 
němu nobilitovány, totiž představuje 42 % udělených baronátů (288 osob) a plných 
78 % všech rytířských titulů (1696 osob).67 

Éra systematizovaného řádového šlechtictví sice přežila pád německých liberálů 
a nástup konzervativní vlády eduarda hraběte Taaffeho, ale roku 1884 byly nobilitační 
paragrafy řádů (s výjimkou řádu Marie Terezie) zrušeny. Podle často tradované his-
torky šlo o důsledek tzv. kauzy Waldberg. Dne 29. ledna 1884 byl totiž řádem železné 
koruny II. třídy vyznamenán bukurešťský bankéř a rodák z haličského Lvova Moses 
rytíř Waldberg, jenž si na základě tohoto ocenění obratem nárokoval baronát.68 Jak 
bylo zvykem, požádal při příležitosti propůjčení řádu o děkovnou audienci u císaře, na 
níž se ale nedostavil ve fraku, jak bylo u civilistů mimo státní službu obvyklé, ale v kaf-
tanu. Měl na to právo, protože kromě uniforem a fraku patřily mezi oděvy akceptované 
při těchto příležitostech také kroje a za ten bylo možné kaftan pokládat. Událost však  

65 L. R. von PRZIBRAM, Erinnerungen eines alten Österreichers, Bd. 1, s. 128.
66 Karl MeGNeR, Zisleithanische Adels- und Ritterstandserwerber 1868–1884, Hausarbeit am Institut 

für österreichische Geschichtsforschung, Wien 1974, s. 57. Titulárně tvořily osoby židovského původu 
58 % nově kreovaných prostých šlechticů a 75 % rytířů. Pro baronát podobná statistika chybí.

67 O titul bylo možné požádat kdykoli, ne pouze po udělení řádu. Zásluhy byly ovšem (až na výjimky) 
nepřenosné – o nobilitaci tak mohl žádat jen vyznamenaný, nikoli jeho potomci. J. B. WITTING, 
Statistik der Standeserhöhungen, s. 59–91. Udělení knížecího stavu se nově nobilitovaných samo-
zřejmě netýkalo, hraběcího (až na výjimky, mezi kterými ale osoby židovského původu nenajdeme) 
také ne. 

68 Byl mu udělen 16. 4. 1884. Rytířský titul získal na základě řádu železné koruny III. třídy 12. 6. 1875. 
AVA, Adelsarchiv, Moses Waldberg, Adelsakt 1875–1884. 
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šokovala celou dvorskou společnost a samotného císaře Františka Josefa I. údajně při-
měla k rozhodnutí změnit řádová statuta.69

Zmíněná historka ovšem nesvědčí o  ničem jiném, než že sílící antisemitismus 
poměrně rychle získával stoupence i ve vysokých kruzích, které rostoucí společenskou 
prestiž židů sledovaly s nelibostí, a vítaly kroky, jež by mohly jejich vzestup pozdržet či 
dokonce zastavit. Ve skutečnosti totiž bylo zrušení nobilitačních paragrafů logickým 
důsledkem snahy osob z  okruhu předlitavského premiéra (pověřeného též vedením 
ministerstva vnitra, nejvyšší rakouské instituce ve šlechtických záležitostech) eduarda 
hraběte Taaffeho, ministra c. a  k. domu a  zahraničí Gustava hraběte Kálnokyho, ale 
především samotného panovníka, o zvýšení vážnosti šlechtického titulu deklasovaného 
díky nobilitační politice předchozích let.70

Poslední, třetí etapa židovských nobilitací je vymezena koncem liberální éry 
na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let a  rozpadem monarchie na podzim 1918. 
I v této době najdeme v Předlitavsku nejvíce židovských novošlechticů ve Vídni a Če-
chách. Dříve dominantní Terst pak zastínila Halič, která sice stále hospodářsky pokul-
hávala za ostatními provinciemi monarchie, počet židů (včetně velmi zámožných) zde 
však rostl rychleji než jinde.71 Profesionální rozvrstvení příjemců titulů zůstalo v pod-
statě stejné jako v předcházejícím období, mezi podnikateli se ale objevili reprezentanti 
nových průmyslových odvětví: potravinářství (zejména cukrovarnictví a pivovarnictví), 
sklářství, papírenství, zpracování dřeva atd. 

Zajímavé údaje máme k dispozici pro léta 1909–1918, kdy bylo do šlechtického 
stavu povýšeno 84 osob z řad podnikatelů a bankéřů.72 Z tohoto počtu 39 (tedy 46 %) 
vyznávalo židovskou víru, což je výrazně více než všech ostatních konfesí. K interpreto-
vání dalších údajů ovšem musíme přistupovat opatrně. Zarážející jsou především chy-
bějící údaje o vyznání u plných 11 % nobilitovaných. Je třeba zdůraznit, že šlo o dobu 
sílícího antisemitismu a  neuvedení náboženské příslušnosti mohlo znamenat buď, že 
nobilitovaný svou víru skrýval, což ale nebylo příliš pravděpodobné, nebo že byl bez 
vyznání. Tím se nám ale počet možných židovských novošlechticů opět zvyšuje – při 
maximalistických předpokladech až o zmíněných 11 %. Počet konverzí přitom byl totiž 
poměrně vysoký a týkal se i velmi vlivných jedinců.

69 Semigotha, 1912, s. 324; W. O. McCAGG, Austria’s  Jewish Nobles, s. 175. Rudolf KUČeRA, Sta-
at, Adel und Elitenwandel. Die Adelsverleihungen in Schlesien und Böhmen 1806–1871 im Vergleich, 
Göttingen–Bristol 2012, s. 101.

70 Nařízení Františka Josefa I. Kálnokymu ve věci revize statut těchto řádů ze 7. 9. 1883, Haus-, Hof- 
und Staatsarchiv, Kabinettsarchiv (dále jen HHStA, KK), Separatakten, B 32 s/1883. Návrh hraběte 
Kálnokyho císaři Františku Josefovi ze 17.  7.  1884, císařův souhlas z  18.  7.  1884, HHStA, KK, 
2597/1884.

71 W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, s. 179, opět bez udání pramene tvrdí, že v této éře bylo v Ra-
kousku nobilitováno 139 židovských rodin. 81 z Vídně, 17 z českých zemí, 11 z Haliče a 4 z Terstu. 
Další tři osoby pocházely z Uher a šlechtický titul zřejmě získaly na základě „dobíhajícího“ systemati-
zovaného řádového šlechtictví. 

72 Alfred FeSSeN, Der österreichische Wirtschaftsadel von 1909–1918, Dissertation zur erlangung des 
Doktorgrades an der philosophischen Fakultät der Universität Wien, Wien 1974, s. 201. 
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∗ ∗ ∗
Liberální postoj rakousko-uherské monarchie při udílení šlechtických titulů židům 
a  židovským konvertitům ostře kontrastuje se situací v  Pruském království. Přestože 
obě země (jejich části) tvořily po staletí součást Svaté říše římské a později Německého 
spolku, najdeme mezi nimi značné rozdíly, mj. také v poměru k obyvatelům jiné víry 
i k udílení šlechtických titulů. Zatímco v Rakousku od přelomu 18. a 19. století probíha-
ly židovské nobilitace bez větších obtíží, Prusko bylo vůči svým izraelitským poddaným 
zdrženlivé – a to přesto, že podíl obyvatel této víry byl čtyřikrát menší než v Rakousku.73 

Tento postoj byl důsledkem řady faktorů. Významnou úlohu hrála i  rozdílná 
struktura šlechtických obcí obou monarchií. V českých a rakouských zemích dominova-
la aristokracie, většinou velmi bohatá a kosmopolitní. Nižší šlechta byla relativně málo 
početná a v jejích řadách převažovaly rody, jež své tituly získaly v důsledku státní služby 
v 18. a 19. století. Prusko naopak mělo početnou a vlivnou skupinu relativně nezámožné 
šlechty (junkerů), jejíž vliv byl silný nejen v armádě, ale i u dvora a centrálních úřadů. 
žárlivě si také střežila svou vedoucí společenskou pozici i sociální výlučnost, vycházející 
ze staletých tradic a (převážně) příslušnosti k luteránské církvi.74 

Možnosti nobilitace se lišily. I pruské šlechtické právo sice znalo systematizované 
šlechtictví, jež ale bylo spojeno výlučně se ziskem nejvyššího pruského řádu, řádu černé 
orlice. Ten byl navíc do roku 1848 určen výlučně pro říšská knížata nebo členy starých 
šlechtických rodů, kteří prokázali alespoň osm šlechtických předků a dosáhli třicátého 
roku života. Teprve král Fridrich Vilém IV. výnosem z 20. února 1848 statuta změnil 

73 Podle sčítání obyvatelstva z roku 1900 mělo Prusko 34 468 307 obyvatel, z toho 392 322 židů. In: 
Ottův slovník naučný, XX, Praha 1903, s. 855–856.

74 Srov. K. DReWeS, Jüdischer Adel, s. 86–95 a 197–206.
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a umožnil udílení této dekorace také nešlechticům, kteří spolu s řádem získávali i dě-
dičný šlechtický titul. řád černé orlice byl ovšem udělován jen vzácně a rozhodně nikoli 
v takovém měřítku jako rakouské záslužné řády s nobilitačními paragrafy.75 

Nobilitací bylo v Prusku navíc výrazně méně než v podunajské monarchii a sociál-
ní struktura příjemců titulů byla výrazně odlišná. Například v letech 1870/1871–1918 
bylo v Prusku realizováno celkem 1315 nobilitací, z čehož připadalo 1094 (83 %) na udě-
lení prostého šlechtického stavu.76 Mezi novošlechtici jednoznačně dominovali důstojní-
ci, v případě civilistů se ukazovala jako nejdůležitější držba velkostatku, často s podmín-
kou zřízení fideikomisu. Podíl nové šlechty z řad úředníků (v Rakousko-Uhersku velmi 
vysoký) zde od počátku dvacátých let 19. století stále klesal a zastoupení podnikatelů 
nepřekročilo 15 %.77 

I když byly ekonomické pozice židů a židovských konvertitů v Prusku v mnoha 
ohledech lepší než v Rakousku a řada z nich patřila mezi podnikatele evropské úrovně, 
šlechtický titul získal jen málokterý. Pokud pomineme Ferdinanda Moritze Delmara78 
(1781–1858), jenž titul svobodného pána roku 1810 získal díky intervenci francouzské-
ho vyslance hraběte St. Marsan a navzdory rozhodnému odporu pruských úřadů,79 byl 
prvním pruským obyvatelem povýšeným do šlechtického stavu teprve roku 1868 tajný 
komerční rada Abraham Oppenheim (1804–1878). 

Oppenheim pocházel z velmi vlivné finančnické rodiny z Kolína nad Rýnem. Byl 
majitelem významné soukromé banky a navíc se díky sňatku s Charlotte Beyfusovou 
(1811–1887) stal blízkým příbuzným rodiny Rothschildů. V letech 1864 a 1866 proká-
zal Prusku významné služby (finančního charakteru), za což mu král Vilém I. přislíbil 

75 Za celou dobu existence řádu v  Pruském království (od roku 1919 je udělován jen členům hohen-
zollernského rodu), tedy od ledna 1701 do listopadu 1918, byl udělen v 1341 případech. Naprostou 
většinu nositelů řádu představovali členové panovnických rodů a potomci staré šlechty. Srov. Hermann 
HeNGST, Die Ritter des Schwarzen Adlerordens. Biographisches Verzeichnis sämtlicher Ritter des 
Hohen Ordens vom Schwarzen Adler von 1701 bis 1900, Berlin 1901; Jörg NIMMeRGUT, Deutsche 
Orden und Ehrenzeichen bis 1945, Band 2, München 1997, s. 761.

76 Toto číslo je ve skutečnosti ještě nižší a činí 857 nobilitací. Zbytek představoval zisk šlechtictví pro-
střednictvím adopce či konfirmaci listinou dosud nepotvrzeného šlechtického stavu. Dieter HeRTZ- 
-eICHeNRODe, Wilheminischer Neuadel? Zur Praxis der Adelsverleihung in Preußen vor 1914, 
Historische Zeitschrift, Bd. 282, Heft 3 (Juni 2006), s. 654; Lamar CeCIL, The Creation of Nobles 
in Prussia, 1871–1918, American Historical Review 75, No. 3 (1970), s. 759–761; K této otázce srov. 
Hartmut BeRGHOFF, Aristokratisierung des Bürgertums? Zur sozialgeschichte der Nobilitierung von 
Unternehmer in Preußen und Großbritannien 1870 bis 1918, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirts-
chaftsgeschichte, Bd. 81, 1994, Heft 1, s. 178–204.

77 Hans Konrad STeIN, Der preußische Geldadel des 19. Jahrhunderts. Untersuchungen zur Nobilitier-
ungspolitik der preussischen Regierung und zur Anpassung der oberen Schichten des Bürgertums an den 
Adel, Bd. II, s. 401n.; L. CeCIL, The Creation of Nobles in Prussia, s. 770–771; R. KUČeRA, Staat, 
Adel und Elitenwandel, s. 63–76.

78 Do konverze roku 1809 užíval jméno Salomo Moses Levy.
79 Viz Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin–Dahlem (dále jen: GStA), HA Rep. 89  

Geheimes Zivilkabinett, Nr. 1248 (Delmar); tamtéž, III. HA, Ministerium der auswärtigen Angele-
genheiten, Nr. 15096 (Delmar).
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šlechtický titul. Trvalo však ještě dva roky, než byl slib naplněn. Proti totiž byla většina 
ministrů, kteří se obávali narušení křesťanského charakteru pruské šlechty. Nakonec 
ovšem zvítězil král a  jeho ministr vnitra Friedrich hrabě zu eulenburg (1815–1881), 
který zdůrazňoval, že je Oppenheim beztak bezdětný a  že s  jeho smrtí titul vyhasne. 
Dne 14. února 1868 tak Vilém I. Abrahama Oppenheima povýšil do pruského stavu 
svobodných pánů a zároveň povolil jeho bratru, bankéři v Kolíně nad Rýnem, Simonu 
Oppenheimovi (1803–1880), rytíři rakouského řádu železné koruny II. třídy, přijmout 
rakouský baronát.80 

O tři roky později pak získal od Viléma I. šlechtický titul ještě tajný komerční 
rada a  berlínský bankéř Gerson Bleichröder (1822–1893) a  také v  jeho případě byla 
nobilitace důsledkem intenzivní spolupráce (ve finanční oblasti) s  pruským státem. 
Bleichröder sice na rozdíl od barona Oppenheima děti měl, všechny však postupně kon-
vertovaly k protestantismu.81

V  dalších letech docházelo k  nobilitacím jedinců židovského původu (neřkuli 
víry) jen sporadicky. Mezi důstojníky nobilitované židy nenalezneme a  také mezi vý-
znamnými novošlechtici-státními úředníky jich bylo jen málo. Jedním z nich byl proslu-
lý znalec ústavního práva, skutečný tajný rada a prezident říšského soudu Martin eduard 
Simson (1810–1899), jenž šlechtický titul získal roku 1888 na základě řádu černé orlice 
uděleného Fridrichem III. V době nobilitace však byl již luteránem – křest přijal jako 
dítě roku 1823 spolu s rodiči.82

žádnou zásadní změnu nepřinesla ani vláda Viléma II. Přestože měl nový král 
zřejmě snahu reformovat konzervativní pruskou elitu, nepodařilo se mu vzhledem ke své 
nekoncepčnosti a  neexistenci propracovaného plánu tuto ideu realizovat. Velkým od-
půrcem židovských nobilitací byla především konzervativní nižší šlechta (junkeři) a také 
pruský Heroldský úřad (Heroldsamt), nejvyšší instituce ve věci šlechtického práva. Jeho 
úředníci přitom neváhali oponovat ani samotnému králi a opakovaně zdůrazňovali, že 
udílení šlechtických titulů osobám židovského původu není v zájmu země, protože „po-
čet novošlechtických rodin židovského původu je díky nobilitacím mimo Prusko již vel-
mi vysoký.83 Musíme také konstatovat, že se některé z těchto rodin díky sňatkům, zisku 
velkostatků a následných společenských aktivit takřka protlačily mezi starou šlechtu. (…)  
Naše křesťanská šlechta německé národnosti ale za poslední čtvrtstoletí přijala tímto 

80 Tamtéž, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 6854 (Oppenheim 1868); AVA, Adelsarchiv, Simon Oppen-
heim, Freiherrnstand 1868. 

81 HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 418 (Bleichröder 1872).
82 HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 8574 (Simson 1888).
83 Nepochybně naráželi na mimořádně velkorysou nobilitační politiku některých německých 

panovníků, především sasko-cobursko-gothského velkovévody. Srov. Klaus Freiherr von ANDRIAN- 
-WeRBURG, Die Nobilitierung preußischer Untertanen in Sachsen-Coburg und Gotha, Archivalische 
Zeitschrift, 75. Band (Heinz Lieberich zum 29.  1.  1980), 1979, s. 1–15. Někteří židé byli dokonce 
nobilitováni papežem či portugalským králem. K. DReWeS, Jüdischer Adel, s. 302–308. Ve většině 
případů nebylo udělení šlechtických titulů důsledkem mimořádných zásluh, ale finanční transakce. 
Také proto nebývaly tituly v Prusku většinou konfirmovány. 



STUDIE 62

způsobem již příliš mnoho cizí krve a  je otázkou, zda toto míšení nakonec nezmění 
i samu její podstatu.“84

Pruský král sice antisemitské názory svých úředníků nesdílel, ale na druhou stra-
nu jejich protižidovské výpady nijak nemírnil. Přestože se ve srovnání s předchozí érou 
počet židovských šlechticů zvýšil, zůstával jejich podíl mezi pruskou elitou zanedbatelný. 

Je zcela jisté, že za vlády posledního pruského krále byl nobilitován jediný prus-
ký občan židovské víry: roku 1903 bankéř Maximilian Benedikt Hayum Goldschmidt 
(1843–1940), a to s vysokou pravděpodobností na základě skutečnosti, že byl díky sňat-
ku s Minna Caroline von Rothschild (1857–1903) dědicem vymřelé frankfurtské linie 
rodu Rothschildů.85 

Také v Goldschmidtově případě úředníci Heroldského úřadu žádost o nobilitaci 
nedoporučili a to přesto, že pro udělení titulu mluvilo jeho bohatství a dobročinnost – 
obojí mimořádného rozsahu. Negativum v podobě židovského vyznání převýšilo. Císař 
však prosbu nakonec přece jen schválil a  listem z  6.  září 1903 oznámil ministru krá-
lovského domu a  Heroldskému úřadu, že povýšil „Maxe Goldschmidta z  Frankfurtu 
nad Mohanem, poté co přislíbil mé tajné kabinetní radě a dosavadnímu prezidentovi 
provincie Hesensko-Nassau založení fideikomisu ve výši nejméně dvou milionů marek 
na území pruského státu, do šlechtického stavu s  predikátem ‚von Goldschmidt-Ro-
thschild‘  “.86 Zároveň Maximilian požádal i  o  povýšení do stavu svobodných pánů. 
K tomu ale na základě rozhodnutí Viléma II. došlo až po zřízení fideikomisu Wroniawy 
v Poznaňsku 24. listopadu 1906.87 Je zajímavé, že teprve v této chvíli (26. března 1907) –  
krátce před vyřízením administrativního procesu zřízení fideikomisu – získal Maxi-
milian listinu o  svém povýšení do šlechtického stavu.88 Krátce nato, 22. dubna 1907, 
pak Maximilianu von Goldschmidt-Rothschildovi byl udělen i stav svobodných pánů,  
ovšem dědičný jen pro prvorozeného syna.

Nejasný je ale počet nobilitovaných židovského původu – liší se podle toho, zda 
autor do této skupiny řadí pouze konvertity, osoby, jejichž rodiče přestoupili ke křesťan-
ství, či dokonce ty, u kterých byl tento krok realizován již prarodiči. V žádném případě 
ale nebylo v éře Viléma II. nobilitováno více než dvacet osob židovského původu,89 tedy 

84 Cit. dle: Zpráva úředníka (v letech 1900–1918 šéfa) Heroldského úřadu Hanse von Borwitz z 22. 10. 1895  
k nobilitaci bankéře ernsta Mendelssohn-Bartholdyho. HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 6168 (Mendel-
ssohn-Bartholdy 1896).

85 Posledním členem této větve byl Minnin otec Wilhelm Karl sv. pán von Rothschild (1828–1901). 
86 Cit. dle: list císaře Viléma II. ze 6. 9. 1903, GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 2993 (Goldschmidt- 

-Rothschild). Zde i ostatní informace k nobilitaci.
87 Základ fideikomisu tvořil Rittergut Wroniawy v kraji Bomst (dnes Babimost) o rozloze 2146 ha dědič-

ný podle práva primogenitury. 
88 Ovšem jako datum vydání byl v listině uveden den nobilitace: 6. 9. 1903, GStA, HA Rep. 176 He-

roldsamt, Nr. 2993 (Goldschmidt-Rothschild). K  Maximilianově nobilitaci též K. DReWeS,  
The Invention of Deviance, s. 174.

89 Toto číslo vychází z výzkumu v GStA. D. HeRTZ-eICHeNRODe (Wilheminischer Neuadel?, s. 654)  
uvádí 20 osob židovského původu a 7 jedinců židovské víry, a to s odkazem na práci C. LAMARA, The 
Creation of Nobles in Prussia, s. 768. D. HeRTZ-eICHeNRODe se ovšem stejně jako H.-K. STeIN  



112 | 2014 63 Jan Županič

několikanásobně méně než v Rakousku. V řadě případů se navíc nobilitace neobešla bez 
negativní „reklamy“, jež byla důsledkem faktu, že část těchto jedinců získala svůj titul 
jako odměnu za finanční dary, zřízení nadací či příspěvky na obecné dobro. 

Tímto způsobem získal šlechtický titul např. Fritz Friedlaender-Fuld (1858–1917), 
nobilitovaný proto, že investoval jeden milion marek do upadajících gdaňských železá-
ren. Za šlechtickým titulem bankéře Otty Mendelssohna-Bartholdyho (1868–1949) stál 
dar nádherné vily Falconieri ve Frascati u říma Vilému II., jehož oficiálním důvodem 
byla přeměna tohoto domu na zotavovnu pro umělce a spisovatele, a postoupení sbírky 
hudebních autografů s předními díly Beethovena, Mozarta, Haydna a J. S. Bacha ber-
línské Státní knihovně.90 Slezský velkoprůmyslník Georg von Caro (1849–1913) se pak 
stal šlechticem proto, že za 300 000 marek zřídil zotavovnu pro císařské námořnictvo.91

Zejména Friedlaenderova a  Carova nobilitace z  roku 1906 vzbudily v  berlín-
ské společnosti značné pozdvižení. Vlivný novinář Maximilian Harden (1861–1927) 
označil tato povýšení za zákeřnou ránu a ostře napadl prodávání titulů a řádů za peníze. 
V Berlíně se dokonce při této příležitosti rozšířila pověst, podle které poskytli Friedlaen-
der-Fuld a Caro Vilémovi II. po jednom milionu marek k jeho volné dispozici.92 Jinými 
slovy – rozšiřování řad pruské šlechty o plutokraty (navíc židovského původu) nebylo 
veřejností přijímáno nijak kladně. List Wahrheit pak k nobilitaci Fritze Friedlaender-
Fulda podotkl: „Před jedenácti lety přišel pan Friedländer do Berlína a přijal křesťan-
ství. Jako křesťan se ale prý nechová a devět let neplatí církevní daň. [Friedlaender-Fuld] 
se ale proti tomuto nařčení odvolal a prohlásil, že záležitost byla promlčena. Také měl 
císaři přislíbit pokrytí deficitu gdaňských železáren, za což to se měl stát šlechticem. Ale 
nyní, když již titul získal, dochází k vyhlášení konkurzu…“93

O něco později vyvolala nemenší rozruch nobilitace bohatého velkoprůmyslní-
ka Friedricha Ganse (1833–1920) z 11. března 1912.94 Jejím důvodem totiž s největší 
pravděpodobností byl Gansův souhlas s postoupením vzácné antické sbírky uměleckých 
předmětů Vilémovi  II. Královskému muzeu (dnes Altes Museum) v  Berlíně. Tisk si 

(Der preußische Geldadel, Bd. II, s. 405) mýlí, když za osobu židovské víry považuje Friedricha Ganse 
(k jeho osobnosti viz níže). Podobně chybně S. MALINOWSKI, Vom König zum Führer, s. 125–126. 
Správné informace uvádí K. DReWeS, Jüdischer Adel, s. 394, který ovšem do výčtu nobilitovaných 
zahrnul pouze ty, kteří sami konvertovali. I  jeho výčet je ovšem neúplný (chybí zde např. Martin 
eduard Simson).

90 D. HeRTZ-eICHeNRODe, Wilheminischer Neuadel?, s. 660, uvádí, že šlo o ernsta Mendelssohn- 
-Bartholdyho (1846–1909). Ten byl ale nobilitován již roku 1896. Vilu Frascati koupil teprve roku 
1907 jeho vzdálený příbuzný Otto a ještě téhož roku ji věnoval Vilému II. Tuto informaci ale zmiňuje 
jen výše uvedená práce. V materiálech Heroldského úřadu se žádné informace o této transakci nena-
cházejí. Srov. GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 6168 (Mendelssohn-Bartholdy 1896); tamtéž, Nr. 
6378 (Mendelssohn-Bartholdy 1907).

91 D. HeRTZ-eICHeNRODe, Wilheminischer Neuadel?, s. 660–662. 
92 Tamtéž, s. 660–661.
93 Cit. dle: Die Verleihung des Adels an v. Friedläder-Fould und der Konkus der Danziger Industriewerke, 

Wahrheit, 22. 8. 1908.
94 Nobilitační listina byla vydána s datem 4. 11. 1912. Viz GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 3230 

(Gans). 
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opět nebral servítky a např. Staatsbürger-Zeitung uvedl: „žid Friedrich Ludwig Gans 
(…) nabídl svou cennou sbírku státním muzeím pod podmínkou, že bude povýšen do 
šlechtického stavu. Pokud jsme dobře informováni, původně dokonce usiloval o stav svo-
bodných pánů. Ten mu sice zůstal odepřen, ale šlechtický titul získal. Obchod je prostě 
obchod. Jde o službu a protislužbu a za jistých okolností lze vyřídit i takovou maličkost. 
Prostě žid daroval svou sbírku a získal tím zásluhy o stát – ale teprve tehdy, když si vy-
jednal vytouženou odměnu. Opatrnost je matka moudrosti…“95

Tyto a podobné případy sice jitřily pruské veřejné mínění, na druhou stranu je 
však třeba zdůraznit, že nešlo o nic výjimečného a že prodávání (či výměna) titulů za 
poskytnutí vyšších finančních částek byla dobře známa i z jiných zemí. V Prusku navíc 
finanční stránka při pruských nobilitacích hrála nezanedbatelnou úlohu. Na rozdíl od 
Rakousko-Uherska zde k udílení šlechtického titulu bez taxy docházelo zcela výjimečně 
(týkaly se rytířů řádu černé orlice a většinou také důstojníků) a povyšovací poplatky 
byly výrazně vyšší než v Rakousku.96 Zatímco na počátku 20. století činila v Rakousko- 
-Uhersku taxa za prosté šlechtictví 2100 korun (1786 říšských marek), v Prusku stejný ti-
tul přišel na 3600 říšských marek, k nimž ale bylo třeba přičíst ještě kolkovné (Stempel-
steuer) ve výši 600 (od roku 1909 1200) marek (tj. 4939 korun, resp. od roku 1909 5645 
korun).97 Zaplacení takové sumy by si velká část rakouských novošlechticů (především 
z řad úředníků a intelektuálů) vůbec nemohla dovolit.

Finance byly v  Prusku důležité i  v  jiné rovině. Mimořádnou roli v  nobilitační 
strategii zdejších vladařů od poloviny 19.  století hrála i otázka posilování německého 
živlu ve východních provinciích, především v Poznaňsku, Západním Prusku a Horním 
Slezsku. Tato politika ale byla velmi nákladná, a proto není překvapivé, že nejvyšší místa 
často využívala touhy bohatých podnikatelů po nobilitaci a podmiňovala udělení titulu 
zřízením fideikomisu dědičného jen pro osoby německé národnosti. Víra či židovský 
původ přitom rozhodující roli nehrály.98

Roku 1906 tak byl na základě zřízení fideikomisu Wroniawy Maximilianovi von 
Goldschmidt-Rothschild udělen titul barona dědičný pro prvorozeného syna99 a vlastní-
ka tohoto fideikomisu.100 Také Fritz Friedlaender-Fuld roku 1906 nakonec kvůli šlech-
tickému titulu přistoupil ke zřízení svěřenectví, poměrně dlouho ale váhal mezi men-
ším stavovským panstvím Loslau (dnes Wodzisław Śląski) a  rytířským statkem Gross 
Gorschütz (Gorzyce) ve Slezsku. Jeho volba padla nakonec na Gross Gorschütz, kde žila 

95 Cit. dle: Aus unserer Adelsmappe, Staatsbürger-Zeitung, 20. 12. 1912 (Morgen-Ausgabe).
96 Směnný kurs v  rámci zlatého standardu rakousko-uherské koruny (K) k  německé marce (RM) byl 

roku 1912 1,176 K : 1 RM. Viz Carl OTTO, Der Haussekretär, Berlin 1913, s. 485.
97 Harald von KALM, Das preußische Heroldsamt (1855–1920). Adelsbehörde und Adelsrecht in der 

preußischen Verfassungsentwicklung, Berlin 1994, s. 74–75; P. FRANK-DÖFeRING, Adelslexikon, 
s. 652–655; R. BINDeR-KRIeGLSTeIN, Österreichisches Adelsrecht, s. 120.

98 L. CeCIL, The Creation of Nobles in Prussia, s. 785–790; D. HeRTZ-eICHeNRODe, Wilheminischer  
Neuadel?, s. 673–674.

99 Na rozdíl od rakouských zvyklostí, kde se podle práva primogenitury dědil obvykle jen knížecí titul, 
bylo v Prusku běžné udílení i baronského a hraběcího titulu dědičného jen pro prvorozeného syna.

100 GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 2993 (Goldschmidt-Rothschild). 
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polská menšina, a území tedy bylo vhodné pro německou kolonizaci. Heroldský úřad 
sice namítal, že je statek s přihlédnutím k Friedlaenderově majetku velmi malý (656 hek-
tarů), Vilém II. ale považoval slib za splněný a po schválení fideikomisních listin Fritze 
do šlechtického stavu povýšil.101

Fideikomis v „polských“ teritoriích pruského státu byl sice vítán, k jeho zřízení 
ale mohlo dojít i jinde. Georg Caro, nobilitovaný téhož dne jako Friedlaender, tak vy-
tvořil fideikomis z rytířských statů Wilkendorf a Gielsdorf ležících na čistě německém 
území Braniborska mezi Berlínem a řekou Odrou. Vilém II. to ale za překážku nepova-
žoval, navíc čtyři roky nato titul přenesl na Georgovu adoptivní dceru Adele Caro-Ma-
yovou,102 univerzální dědičku nově založeného svěřenectví.103 

Naopak nezřízení fideikomisu mohlo naděje na společenský vzestup zmařit. 
Friedrich Gans totiž 4.  prosince 1911 nepožádal Viléma  II. jen o  šlechtický titul, ale 
přímo o baronát, jehož držba by byla vázána na statek Niesen u Warburgu v provincii 
Westfalen o rozloze 1061 hektarů. Jak uvedl: „Je mým přáním vstoupit prostřednictvím 
tohoto majetku mezi vyšší šlechtu Vašeho veličenstva, a  proto nejponíženěji žádám 
o  povýšení do dědičného šlechtického stavu a  udělení titulu svobodných pánů, jehož 
držba by byla vázána na vlastnictví fideikomisu dědičného podle práva prvorozenectví.“ 
Protože koupi velkostatku provázely problémy a k vytvoření fideikomisu nedošlo, získal 
nakonec Gans 11. března 1912 pouze jen prosté šlechtictví.104

∗ ∗ ∗
Je zajímavé, že rezervovaný přístup Pruska ve věci udílení šlechtických titulů a zejména 
negativní postoj vůči židům a židovským konvertitům v této otázce měl v podstatě stejné 
důsledky jako inflace nobilitací v Rakousku ve druhé polovině 19. století. Poměrně záhy 
zaujala velká část zdejší populace k udílení titulů i ke šlechtictví jako takovému negativní 
postoj. Vzhledem k nízkému počtu nobilitací podnikatelů není překvapením, že mnoho 
z nich pocházelo právě z této společenské vrstvy. 

Šlechtický titul například rozhodně odmítl berlínský nakladatel a  obchodník 
Rudolf Mosse (1843–1920) a to přesto, že mu ho prostřednictvím státních úřadů nabídl 
sám Vilém II. Podobně jednal bankéř Moritz Plaut (1822–1910), jenž toto ocenění od-
mítl údajně proto, že pro něj nic neznamenalo. Stejný byl i postoj dalších významných 

101 Nobilitován byl 27.  2.  1906, listina mu však byla vydána až po zřízení zmíněného fideikomisu 
7. 2. 1910. GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 2593 (Friedlaender-Fuld). 

102 Dcera Carovy první manželky Karoline Mathilde Biancy rozené esserové z jejího prvního manželství 
s PhDr. Josefem Arthurem Mayem († 1899). 

103 Nobilitován byl 27.  2.  1906, listina mu byla vydána až po zřízení zmíněného fideikomisu s  datem 
29. 3. 1909. Za přenesení šlechtictví na dceru ze 2. 7. 1910, která nadále užívala jen jméno „von Caro“, 
zaplatil dalších 6000 marek. HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 1621 (Caro).

104 Cit. dle: GStA, HA Rep. 176 Heroldsamt, Nr. 3230. Viz též zpráva pruského ministra spravedlnosti 
pro Heroldsamt ke zřízení fideikomisu rodu Gans. Oznamuje, že podle zprávy vládního prezidenta 
v Mindenu z 10. 2. 1912 je po právní stránce nemožné, protože v pozemkové knize v Niesenu je po-
známka o trvání vlastnických práv k tomuto statku hrabaty von Bocholz-Assenburg auf Hinneburg 
a pro jejich potomky. 
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osobností pruského hospodářství: bankéřů Moritze Warburga (1838–1910) a jeho syna 
Maxe Moritze (1867–1946), Carla Fürstenberga (1850–1933) či hamburského rejdaře 
Alberta Ballina (1857–1918).105 Tito, jak sami tvrdili, asimilovaní židé a příslušníci ně-
meckého národa považovali hon za tituly a řády za ponižující a nedůstojný a na svém 
plebejském původu si zakládali stejně jako šlechtici na svých titulech. Výmluvná jsou 
slova, která o řadu let později napsal Fürstenberg do svých pamětí: „Radost z titulu taj-
ného rady mě zcela míjela a stejně tak jsem neměl zájem o vstup do řad šlechty, který mi 
někteří moji příliš horliví známí nabízeli.“106

Také v Rakousku se od třetí čtvrtiny 19. století v monarchii stále zvyšoval počet 
osob, které o nobilitaci neusilovaly, přestože by pro ni měly společenské i ekonomické 
předpoklady. V prvé řadě šlo o politiky, jejichž cíle se rozcházely se záměry rakouských 
vlád.107 Je ale zajímavé, že o titul neměli mnohdy zájem ani představitelé židovských elit, 
kteří jako jedni z mála přijali „rakouskou“ identitu a představovali jeden z pilířů spo-
lečnosti monarchie. Nobilitaci údajně odmítli bratři Isidor (1854–1919), Julius (1856–
1932) a Ignaz (1857–1934) Petschekové, zcela jistě pak jeden z nejúspěšnějších podnika-
telů monarchie Karl Wittgenstein (1847–1913) a to přesto, že se bohatství i životní styl 
těchto jedinců mohl směle měřit s předními aristokratickými rody.108

Mnohem závažnější byl bojkot šlechtictví ze strany intelektuálů. Sama instituce 
byla kritizována a ironizována nejen veličinami kulturního a společenského života (Karl 
Kraus, Franz Kafka aj.), ale také nejvlivnějšími osobnostmi politického života monar-
chie. Například šedá eminence většiny rakouských vlád přelomu 19. a 20.  století a  je-
den z nejvlivnějších mužů monarchie Rudolf Sieghart (1866–1934),109 od roku 1910 šéf 
banky Bodencreditanstalt, o nobilitaci nikdy neusiloval a dokonce později prohlásil, že 
se „cítil lépe jako sekční šéf než jako nově upečený baron“.110 Je ovšem charakteristické, 

105 Kai DReWeS, The Invention of Deviance: How Wilhelmine Jews Became Opponents of Ennoblement, 
Leo Baeck Institute Year Book 54, 2009, s. 171–172.

106 Cit. dle: Carl FüRSTeNBeRG (Hans FüRSTeNBeRG /ed./), Die Lebensgeschichte eines deutschen 
Bankiers 1870–1914, Berlin 1931, s. 198–199.

107 Najdeme mezi nimi jak zástupce slovanských stran (zejména Čechů), ale například také stoupence 
všeněmeckého hnutí. Srov. např. R. R. NOVOTNý, Nobilitace Františka Ladislava Riegera; též  
J. žUPANIČ, Nová šlechta, s. 134.

108 W. O. McCAGG, Austria’s Jewish Nobles, s. 180.
109 Rudolf Sieghart, do konverze roku 1895 Singer, se narodil v Opavě do velmi skromných poměrů, ale 

podařilo se mu vystudovat vysokou školu a po zisku doktorátu práv začal pracovat v politické kanceláři 
liberální strany. Krátce nato se stal blízkým spolupracovníkem ministra financí (1893–1895) ersta von 
Plener (1841–1923) a  jeho hvězda začala rychle stoupat. Ve vládě ministerského předsedy ernsta von 
Koerber (1850–1919) se stal šéfem kanceláře ministerského rady, byly mu svěřovány velmi důležité a dů-
věrné úkoly (např. záležitost morganatického manželství Františka Ferdinanda d’este) a byl povýšen do 
funkce sekčního šéfa. Své postavení si podržel i za Koerberových nástupců. Roku 1910 se stal guvernérem 
banky Bodencreditanstalt a s výjimkou let 1916–1918 vedl tento ústav až do roku 1929. Srov. Hans von 
URBANSKI, Der Adel in Österreich vor 1914, Études Danubiennes, tôme VIII, Nr. 1, 1992, s. 3; Robert 
S. WISTRICH, Die Juden Wiens im Zeitalter Kaiser Franz Josephs, Wien–Köln–Weimar 1994, s. 141.

110 Cit. dle: Rudolf SIeGHART, Die letzten Jahrzente einer Grossmacht. Menschen, Völker, Probleme des 
Habsburger-Reichs, Berlin 1932, s. 127.
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že právě tito jedinci, kteří se od honby za tituly veřejně distancovali, dávali zároveň svou 
příslušnost k měšťanstvu najevo stejně okázale jako nobilitovaní své šlechtictví.

Tento postoj byl nepochybně důsledkem inflace udílení titulů během liberál-
ní éry šedesátých a  sedmdesátých let a  později byl mnohokrát propagandisticky vyu-
žit – jak v éře Rakousko-Uherska, tak později některými nástupnickými státy. Prestiži 
šlechtictví na samém konci monarchie nepochybně neprospěly ani masové nobilitace při 
příležitosti významných výročí, především panovnických jubileí a  narozenin Františ-
ka Josefa I. Je totiž otázkou, nakolik panovník při těchto příležitostech skutečně nové 
šlechtice vybíral a nakolik ponechal volnou ruku svým úředníkům, kteří tímto způso-
bem prosazovali svoje zájmy. Například při příležitosti padesátého a šedesátého výročí 
nástupu na trůn roku 1898 a 1908 podepsal František Josef seznamy nobilitací, ve kte-
rých je uveden jen počet udělených jednotlivých šlechtických titulů a země příjemců, 
ovšem nikoli jejich jména!111 

Od počátku 20. století také začalo v podunajské monarchii docházet k věci nevída-
né od konce napoleonských válek: udílení šlechtických titulů za poskytnutí větších finanč-
ních částek do státního rozpočtu, přesněji za upsání státních půjček.112 V předchozí době 
přitom byly podobné skutky buď utajovány, nebo se v příslušném nejvyšším rozhodnutí 
označovaly jako podpora humanitární činnosti. Tato záležitost byla současníky považo-
vána za značný problém a například roku 1917 varoval císaře Karla I. jeho důvěrník Josef 
Redlich (1869–1936) před zcela bezhlavým způsobem udílení nejvyšších řádů a šlechtic-
kých titulů a před možnou ztrátou jejich přitažlivosti pro střední třídy společnosti.113

∗ ∗ ∗
Beze všech pochyb časté udílení ve druhé polovině 19. století zbavilo (alespoň v Rakousko
-Uhersku) šlechtický titul velké části jeho někdejšího lesku. Vzhledem k nárůstu národ-
nostního napětí a vyostřování střetů mezi etniky podunajské monarchie navíc jeho přijetí 
představovalo pro mnoho osob politikum, jasnou proklamaci souhlasu s tehdejší politic-
kou linií. A to byl i případ židů, které ani jednoznačná identifikace s některou národností 
nedokázala ochránit před stále sílícím antisemitismem. Pro mnohé obyvatele monarchie 
bylo šlechtictví také feudálním přežitkem, které v moderní liberálně-demokratické spo-
lečnosti již nemělo místo. To vše byly důvody, proč (alespoň v Československu a Rakous-
ku) došlo ke zrušení této instituce záhy po rozpadu monarchie na podzim 1918.

111 K návrhu nejvyššího rozhodnutí ze 30. 11. 1898 byly připojeny následující dvě tabulky, ovšem jmé-
na povýšených v  celém spise chybí (HHStA, KK, 4184/1898); nobilitace z  roku 1908 viz tamtéž, 
3634/1908).

112 Srov. nobilitace bankéřů Bernharda Poppera z Artbergu (1853–1931) a eugena von Minkus (1841–1923)  
roku 1915, vládního rady a generálního sekretáře Všeobecného penzijního ústavu pro zaměstnance ve 
Vídni Richarda Kaana šlechtice z Distelfingen (1862–1931) a udělení baronátu velkostatkáři Rudolf 
rytíř Wiener z Welten (1864–1938) roku 1918. Viz J. žUPANIČ, Židovská šlechta podunajské monar-
chie, s. 486, 545, 670–671.

113  Josef ReDLICH (Fritz FeLNeR /Hg./), Schicksalsjahre Österreichs 1908–1919. Politisches Tage-
buch, Bd. 2, Graz 1954, s. 243.



STUDIE 68

The Formation of Jewish Nobility from a Central European Perspective

JAN žUPANIČ

The aim of this study is to outline the summary development of Jewish nobility (persons of the 
Jewish faith or origin) in the Monarchy over the Danube, yet focusing primarily upon contem-
porary specifics in terms of the elevation into the nobility of persons who professed this faith. 
With regard to the complexity of the whole question, very complex internal relations within 
the Jewish community have not been considered nor were the issues of the acceptance or non- 
-acceptance both of nobilitations and the nobility as an institution by Jewish elites. 

The institution of the nobility originally reserved for Christians only (including converts 
to Christianity, of course) became fundamentally transformed in the enlightenment period in 
connection with a new understanding of the nature and formation of the state and society when 
the sovereign started to grant aristocratic titles to the members of the Jewish community, also. 
It represented the unmistakable onset of Jewish emancipation, the floodgates of which opened 
fully after the abolition of old restrictions between 1848–1849 and especially after the adoption 
of the liberal December Constitution of 1867. The removal of barriers in respect of non-Chris-
tian inhabitants of the Monarchy was naturally not merely restricted to the Jews, yet it was they 
who constituted the only larger non-Christian minority in Austro-Hungary for a  long time. 
However, it is necessary to emphasize that it did not form a special group amongst the Austrian 
nobility from a legal point of view. Like other newly ennobled families, their members were also 
awarded their titles in recognition of their service to the Monarchy and the public good and like 
other newly ennobled persons (with rare exceptions) they did not have any family or social links 
to the aristocracy. This was true even though their members had played very important roles in 
politics, the military and culture, in addition to the economy of the country, from at least the 
middle of the 19th century.

The nobilitations of unbaptised Austrian Jews were connected with the changes which 
the Hapsburg Monarchy experienced in the second half of the 18th century. The first aristocratic 
titles were granted to Jews by Joseph II (Israel Hönig von Hönigsberg) and Leopold II (Joachim 
von Popper). This event represented a fundamental milestone in the further development of the 
Austrian nobility. The recognition of services provided to the state gained the upper hand over 
the allegiance to Christian (primarily Catholic) faith. The Monarch came to award aristocratic 
titles the more often the more he needed their support. This became evident both during the 
reign of Franz II(I), the first half of which was marked by expensive wars with France, and in 
more modern times. 

Whereas the nobilitations of Jews were rare in the Danube Monarchy in the second half of 
the 18th century, they were much more common from the beginning of the 19th century onwards. 
The exact number of ennoblements is not known but it is said that around 450 (perhaps 444) 
nobilitations of Jews, or converts from Judaism, took place in the western part of the empire pri-
or to 1918; a further 350 families were awarded aristocratic titles in Hungary. It approximately 
corresponded to the ratio of Jews in the empire (roughly 4.5 per cent of the entire population). 
From a titular point of view in Austria, or in the hereditary Czech Lands and in the Austrian 
Lands, the ennoblement to the lower ranks of the nobility obviously predominated, comprising 
more than 85 per cent of those who were elevated. The elevation to the higher ranks was logically 
rarer. For example the ratio between the lower nobility and the newly created noblemen was 1 : 
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15 and this number can also be applied to Jews: thus, 65 barons out of 444 “Jewish“ nobilitations 
in the western part of the Monarchy (later known as Cisleithania).

However, the granting of noble status to members of the Jewish community brought about 
problems of a legal nature. In the Czech Lands, noblemen above the rank of knight were entitled 
to ask to be admitted to membership of the estates, although it never actually happened. Howe-
ver, the fact that some Jewish nobles tended to invest their money in the purchase of large landed 
estates in uncertain times proved to be a  much larger problem. They, thus, became overlords 
of Christian subjects and often exercised ecclesiastical and educational patronage. Because of 
that they became embroiled in bitter disputes with, especially, other (Catholic) nobility in the 
individual Lands, and the Catholic Church as well. For this reason we can only observe Jewish 
landowners-noblemen after the change of conditions connected to the events of 1848–1849.

The liberal attitude of the Austro-Hungarian Monarchy towards the awarding of aristocra-
tic titles to Jews and Jewish converts is in sharp contrast to events in the Kingdom of Prussia. 
Although both countries were part of the Holy Roman empire and later of the German Confe-
deration, we can discover significant differences between them, among others also in relation to 
inhabitants professing a different faith and to the awarding of aristocratic titles, also. Whereas 
in Austria at the turn of the 19th century Jewish nobilitations took place without any greater 
obstacles, Prussia’s attitude towards her Israelite subjects was rather reserved – even though the 
share of inhabitants professing this faith was four times smaller than in Austria. For example, 
during the reign of Wilhelm II only one Prussian citizen of the Jewish persuasion was ennobled: 
in 1903 a banker, Maximilian Benedikt Hayum Goldschmidt (1843–1940).

It is interesting that Prussia’s reserved attitude towards the awarding of aristocratic titles 
and in particular its negative attitude towards Jews and Jewish converts in this matter seems to 
have had the same consequences in general as a large number of nobilitations in Austria in the 
second half of the 19th century: considerable numbers of the contemporary populations of both 
countries progressively adopted a negative attitude towards both the awarding of titles and the 
institution of the nobility as such. The boycott of the nobility on the part of the intellectuals 
was significantly pronounced. The very institution itself was criticised and a subject of irony not 
merely by the celebrities of the cultural and social life (Karl Kraus, Franz Kafka and others), but 
also by the most influential personalities of the political and economic elite of the Monarchy 
(Rudolf Sieghart, Karl Wittgenstein et al.). Primarily, many inhabitants of the Monarchy saw 
the nobility as a relic of feudalism for which there was no place in a modern liberal-democratic 
society. All these were reasons why (at least in Czechoslovakia and Austria) this institution was 
abolished soon after the collapse of the Monarchy in the autumn of 1918.

 Translated by Alena Linhartová


