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Pavel Farský: Objev nových faktů  o A. P. Heinrichovi  
vycházející z matriky křtěných  v Krásné Lípě  

Pavel Farský: Discovery of new facts about A. P. Heinrich  
based on the Register of Baptized in Krasna Lipa 

 

--- 

Vážení příznivci hudby a osobnosti amerického skladatele A. P. Heinricha. V poslední době 
jsem byl několikrát tázán, jak to bylo s jeho narozením. Ve své diplomové práci jsem uvedl kopii 
záznamu o křtu A. P. Heinricha, kterou jsem vyhotovil v archivu v Litoměřicích. V hudebním 
pořadu, který mu věnuji, hovořím o okolnostech jeho narození. 

Dear A. P. Heinrich´s supporters. Recently I have been asked several times about Heinrich´s 
birth. I published the copy of his baptism record in my diploma thesis. I made the copy of the 
original document in the archive in Litoměřice. I speak about the background of his birth in my 
program dedicated to him. 

--- 

Rozhodl jsem se sepsat v této studii informace, které jsem zjistil a podělit se o ně. 

I decided to write down the information I had found. Now, I want to share it with you in the 
following study. 

--- 

Zde je fotografie matriky křtěných, ve které je zápis o A. P. Heinrichovi: 

There is a photo of the Register of Baptized with Heinrich´s record: 

 

 

Požádal jsem odborníky o odborné přečtení a analýzu v roce 2011 (a ještě v letech 2014 a 2016). 

I asked experts for reading and analysing it in 2011 (and also in 2014 and 2016).  
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--- 

Závěr expertů je následující: 

Conclusion of the experts is, as follows: 

--- 

Datum narození:  

není v matrice napsáno. V tehdejší době se zapisoval datum křtu. W. T. Upton píše, že se A. P. 
Heinrich narodil v Krásném Buku u Krásné Lípy 11. března 1781. Zároveň v poznámce uvádí, že 
tuto informaci získal z Heinrichova zápisníku, kam ji vlastnoručně napsal skladatel. Lze 
předpokládat, že Heinrich dobře znal okolnosti svého narození. (William Treat Upton: Anthony 
Philip Heinrich, strana 3, 1. kapitola - Ranná léta v Evropě). 

Date of birth:  

is not mentioned in the Register of Baptized, because at that time they usually wrote down the date 
of baptism. W. T. Upton wrote that A. P. Heinrich was born in Krasny Buk near Krasna Lipa on 
11th March 1781. He wrote in a footnote that the information came from own Heinrich´s scrapbook 
(written personally by Heinrich). It can be assumed that Heinrich was well aware of his birth  
circumstances. (William Treat Upton: Anthony Philip Heinrich, page 3, 1st Chapter – Early Years 
in Europe). 

--- 

Datum křtu:   zde je napsán 28. den, který patří pod oddíl: březen roku 1781. 

Date of baptism:  there is 28th day belonging to the section: March, 1781. 

--- 

Dítě:  Anton Philipp, terrae filia. Termínem „terrae fillia“ bylo ve své době 
označováno dítě, které se narodilo předčasně, často s komplikacemi. 

Child:  Anton Philipp, terrae filia. The term „terrae fillia“ means a child who was 
born prematurely, often with complications. 

--- 

Rodiče:  Otec není uveden. Matka – Dorothea Storchin von Tabor. Slovo „von“ („z“) 
neznamená šlechtický původ, ale označení, odkud matka nejspíš pochází.  Zde 
možná také, odkud přijela. 

Parents:  The father is not stated. The mother – Dorothea Storchin von Tabor. The word „von“ 
(„from“) does not mean her noble origin. It is probably a place where the mother 
came from or travelled from. 

--- 
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Svědci / Witness:  

Jgsell. Philip Friedrich Inwoh. In Schönb., Anton Heinrich H. u. Landr. in Schönb., Franz Koegler 
H. u. bleich. in Schönb., Jgfr. Franzisca des Verstor. Elias Frietche H. u. Schmidts Tochter in 
Schönb. Theresia des Johann Joseph Friedrich Stadtrichters ehew. in Schönl. Maria Elis. Des Jos. 
Munzberg H. ehew. in Schönb. 

--- 

Místo narození / Place of Birth: Tabor. 

Zde se liší záznam z matriky od oficiálních údajů uvedených ve všech zdrojích. Nelze jednoznačně 
říci, že je tento zápis správný. Heinrich sám ve svém deníku uvádí, dle Uptona, jako místo narození 
Krásný Buk (Upton, str. 3). Důvodů, proč je v matrice Tabor a Heinrich uvádí Krásný Buk, může 
být více.  

There is a discrepancy between the Register of Baptised and official figures in all published 
sources. It is not possible to say whether this record in Register is correct. Heinrich himself wrote in 
his scrapbook (Upton, page 3) that his place of birth was Krásný Buk (Schönbuchel). There can be 
more reasons for this discrepancy (Tabor - the Register of Baptised and Krasny Buk - Heinrich 
himself). 

--- 

Uvádím zde několik teorií: 

There are a few theories: 

• Heinrich nevěděl, že se narodil na území města Tábor. 
• Heinrich did not know that he was born in the area of Tabor city. 

 
• Zápis města Tabor mohl znamenat zdůraznění původu matky (von Tabor), která porodila 

(předčasně) po cestě z Tábora. 
• The record of Tabor city could stress just mother´s origin who gave birth (prematurely) 

on her way from Tabor. 
 

• Zápis města Tabor mohl znamenat zdůraznění původu matky (von Tabor), která porodila 
(předčasně) po příjezdu z Tábora v Krásném Buku. 

• The record of Tabor city could stress just mother´s origin who gave birth (prematurely) after 
her arrival from Tabor to Krasny Buk (Schönbuchel). 
 

• Je možné, že se nejednalo o město Tábor, ale o název jiného místa. 
• It is also possible, it was not Tabor city at all, but the name of another place. („Tabor“ 

in Czech language means „camp“ or „encampment“). 

--- 
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Zápis o Heinrichově křtu v Krásné Lípě je první oficiální záznam o jeho životě. Znamená to tedy, 
že se 28. března roku 1781 (tedy 17 dní po narození) zcela jistě nacházel v Krásné Lípě.  

The entry of Heinrich´s baptism in Krasna Lipa is the first official record of his life. Definitely 
it means, he was in Krasna Lipa on 28th March 1781 (17 days after his birth). 

--- 

Poslední oficiální zápis o Heinrichově působení v Krásné Lípě je z roku 1803, kdy prodal 
Ferdinandu Hiellovi ve svých 22 letech dům, který zdědil po svém strýci. O tomto zápisu píše 
Upton podrobně ve své knize na straně 5. 

The last official record of Heinrich´s activity in Krasna Lipa is from 1803, when he as 22 year-old 
young man, sold his house he had inherited from his uncle to Ferdinand Hielle. Upton writes in 
details about this event in his book on page 5. 

--- 

Jeho osobnost byla v průběhu mládí ovlivněna tehdejší kulturou a vzděláním v Krásné Lípě. 

In his youth the local culture and education in Krasna Lipa influenced his personality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

Praha, 5. června 2016 

Prague, 5th June 2016 


