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Úvod
měla

Pokud bych se
uplatňovaných

pokusit o

různých přístupů

novověku

vnímanou prizmatem historické antropologie a

každodennosti.
směrů jsem

Z obou dvou
ať

této práce do kontextu

v moderní historiografii, zdá se mi, že kolísá někde mezi pokusem o náhled na

italskou realitu prvních stoletích
dějin

zařazení

se na jejích stránkách snažila uplatnit to nejlepší, co nabízejí,
zaměření

už se jedná o historicko - antropologické

symbolismu v každodenním
zvyků

a rituálů

důležitých

životě společnosti

pro

utváření

se na specifické

projevující se navenek v podobě

a udržení

určité představy světa

případy,

roli

různých

gest,

a úzkou návaznost na

výsledky sociologického a antropologického bádání.! Z dějin každodennosti jsem si vypůjčila
zase

důraz

Apeninském
Nehledě

přiblížit

hlavně

impulsy

poloostrově

celkově

ukázaly také

velmi

důležitými

komponentami v životě elit.

na tyto dva odlišné přístupy k historickému materiálu bylo mým cílem se

co nejvíce
které

na opakovatelnost, všednost a stereotyp, které se v kontextu cestování po

k tomu, co nabízejí

dějiny

kultury vnímané v tom nejširším slova smyslu,

v posledních zhruba dvaceti letech dodaly historické

podněcující

především

výzkum v oblasti slavností, festivit a

způsobů

vědě dostatečně

silné

prožívání volného

času

vnímaných jako významný prostředek pro rekonstrukci mentality minulých epoch.
Tématem, které jsem si pro svou práci zvolila je
představuje náplň

volného

času,

poměrně

zábava, slavnosti a chování

dost široká látka, kterou
Italů

v raném

Zacílení se na Itálii je dané mým již dlouholetým zájmem o dějiny a kulturu této

novověku.

středomořské

země. Časové vymezení, v jehož rámci jsem se rozhodla zvolené téma sledovat, se nevztahuje

na celý raný

novověk

( chápaný

většinou

jako období vymezené na jedné

Ameriky a na druhé Velkou francouzskou revolucí), ale s drobnými
především

na 16. a 17. století. V tomto kontextu je tedy

třeba

straně

přesahy

chápat v textu

objevením

jsem

soustředila

často

opakovaný

termín "raný novověk".
Proč

století

jsem se

novověku

na toto období evropských

je doba, která poskytuje na rozdíl od

pramenů umožňující
novověk

zaměřila

dějin

je

středověku

nasnadě,

již

protože první

dostatečné

množství

v relativní úplnosti prostudovat zvolený problém a vedle toho je raný

tranzitním obdobím, ve kterém se

překrývá tradiční

vývoj s novými moderními

trendy a tudíž je i neobvykle příhodný pro metodu komparativní analýzy.
Základními prameny se pro
moravských

cestovatelů, kteří

za

účel

této práce staly cestopisy a deníky

různým účelem

českých

a

navštívili Apeninský poloostrov v širokém

K historicko - antropologickému přístupu k dějinám - VAN DŮLMEN, Richard: Historická antropologie.
Vývoj, problémy, úkoly, Dokořán 2002.

I
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rozmezí let 1467 - 1681. V jejich rámCI Jsem

měla příležitost

pracovat jak s prameny

existujícími dosud jen v rukopisech, tak s kompletními moderními edicemi a nevyhýbala
pramenům

jsem se ani

všelijak kráceným, jež jsou zpracovány formou

součást edičních počinů

zaměřených

tematicky

na cestování

článků

nebo

tvořených různými

tvoří

úryvky

z cestopisných děl mnoha autorů.
Zásadním problémem týkajícím se
a

dojmů

a možnosti

vesměs příslušníci

zevšeobecnění

reality,

stejně

prostředí

samozřejmě

tak jako na druhé

hodnoty je, že jejich

navíc pocházející ve

nemálo

straně

zvolených pramenů a tím i kvality

výpovědní

kteří

v němž se tito dnes a

nejvybroušenější

v tehdejší

jejich

mužského pohlaví

vysoké aristokracie, což

těchto

ovlivňovalo

postřehů

původci

většině případů

jsou

z vrstev

výsledky jejich pozorování italské

chování italské elity k nim. Naopak exkluzivita

denně

pohybovali nám dovoluje analyzovat ty

rituály, zvyky a symbolické chování, se kterými se bylo možné setkat

Evropě.

Tyto cestovní prameny jsem pro možnost komparace historické reality a dobového
ideálu doplnila o italskou dobovou literaturu dobrých
společenské

chování evropských elit po celé období raného
novověk

Navzdory tomu, že je raný
individuality,
silněji

mravů

během

níž se i díky charakteru

obecně

pramenů,

mající zcela zásadní dopad na

novověku.

považován za epochu objevení
které máme dnes k dispozici, stále

projevují specifické osobnostní rysy mnoha lidí, je cílem této práce, zjistit spíše to, jak

v globálu vypadalo trávení volného
poloostrova na

přelomu

záliby konkrétních

času,

zábava a slavnosti v různých státech Apeninského

renesance a baroka, než jaké byly individuální

šlechticů,

vyhraněné

podařilo

vypátrat nejen to, jak vypadaly

zábavní a herní aktivity a festivity v prostředí italské elity, ale pokud mi to

prameny dovolí,
městských či

a

i když ani tomuto tématu se v rámci analýzy nemám v úmyslu

vyhýbat. Byla bych tedy ráda, pokud by se mi
nejvýznamnější

koníčky

chtěla

bych nahlédnout i na zábavu marginálních nižších neelitních

venkovských vrstev.

V prostředí aristokracie bych se díky srovnání italských zvyků se standardy typickými
pro

české

a moravské

středoevropský

prostředí,

které jsem v některých

případech

rozšířila

na celý

prostor, ráda zaměřila na rozdílnost nebo naopak stejnorodost v jejich přístupu

k slavnostem a trávení volného
nejmodernějšími

trendy

času

potvrzující navzdory

přicházejícími

středoevropskému

z Itálie existující homogenitu a kolektivní mentalitu

mezinárodní šlechtické obce. Jako pomyslný ukazatel nám v tomto
jinakosti nebo naopak podobnosti mezi

zaostávání za

oběmi

případě

poslouží vnímání

kulturními okruhy. Vedle trávení volného
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kavalírů,

které bude díky typu využitých

pramenů stěžejní

látkou této práce,

nezůstane

v rámci sledovaného tématu opomenuto ani téma žen - aristokratek a dětí ajejich aktivit.
V souvislosti s Itálií bude

samozřejmě

také zajímavé sledovat, jak se cestovatelé

vyrovnávají s vnější složkou katolického náboženství, jehož demonstrací byly mnohé církevní
slavnosti nabývající s přicházejícím barokem na své
nezůstane

ani postupná transformace civilních

v období renesance v některých italských

pověstné

světských

městech

pompéznosti Mimo náš zájem
slavností, jejichž podoba byla

silně

ovlivněna

jejich

dočasnou

republikánskou tradicí. Jinými slovy, bude nás zajímat taktéž modernizace slavností a
ve smyslu nahrazení

původních

starých

obsahů

rituálů

festivit novými poselstvími odrážejícími na

prahu novověku celkovou proměnu italských států spojenou s jejich refeudalizací a nástupem
absolutismu.
V rámci analýzy slavností se

zaměříme

nejprve na v raném

novověku všeobecně

slavené festivity jakými byly Vánoce, Velikonoce a karneval a na to, jak vypadala jejich
italská varianta. Budeme pozorovat, zda si cestovatelé všímají
jakým

způsobem

některé

se k nim staví ve svých záznamech. Na

konkrétní místní italské slavnosti doprovázené

patronů některých

zda je hodnotí a

závěr nezůstanou

jedinečnými

z vybraných významných italských měst.
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Cestování a vzdělávání na

" ... nad člověka

přelomu věků

neumělého, nevycvičeného

a domaváleného nic nemože býti horšího, protože

ten všechno jiné tupí, haní a všemu se posmívá, i za
a z jeho mozku nepochází a takoví

obyčejně

nepořádné

býti pokládá, což z jeho hlavy

bývají všichni ti domaválení a v rozkošech

vychovaní panáčkové ... "
Oldřich Prefát z Vlkanova]

Cestování v raném novověku2 nepředstavovalo žádné "novum". Cestovat byly nuceny
určité

sociální skupiny už v průběhu

středověku, nemluvě

minulých. Cesty tehdy byly motivovány nejrůznějším
kteří

podstoupili mnohdy velmi

k opuštění domova
či

stejně

náročná

o dobách

způsobem.

tak ale mohla být mnohem

dočasným

migracím,

nepaměti
podobně

pramenů,

novověku

Našlo by se mnoho jedinců,

prozaičtější účast

na vojenské kampani

univerzitě.

Avšak i obchodní

jako záležitosti týkající se kultury, kdy se ve jménu nabídky a

na sebe zkrátka bralo

umělců, hudebníků

nejrůznější

tři

a

herců.

Cestování

podoby. Vzhledem k charakteru

které jsem využila pro tuto práci a jež budou analyzovány

souvislosti pro nás relevantní

dříve

nejen kupce ale i širší vrstvy obyvatelstva k zpravidla

poptávky do pohybu dávaly celé skupiny výtvarných
na prahu

mnohem

a dlouhá putování ve jménu své víry. Pohnutkou

na diplomatické misi anebo studium na vyšší škole nebo

záležitosti nutily od

ještě

typy cestování - cesty podniknuté z

později,
důvodů

jsou v této
politických,

náboženských a studijních.
Jako

člen

poselstva s politickým programem cestoval z vybraných

cestovatelů

pouze

autor nejstaršího zde využitého pramene - Václav Šašek z Bířkova. Po něm časově následují
cestovatelé procházející Itálií jenom jako tranzitní zemí na své
míst v Palestině, kterými byli Jan Hasištejnský z Lobkovic,
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Další a
Apeninským poloostrovem za kulturou a

nejpočetnější

vzděláním,

cestě

za poznáním posvátných

Oldřich

skupinku

jakými byli

Prefát z Vlkanova a

tvoří

šlechtici putující

Bedřich

z Donína, Lev

Vilém z Kounic, bratři ze Štemberka a Heřman Jakub Černín. Jedinou výjimkou nezapadající
I HRDINA, Karel ( e9Jr:"éesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. do krajiny někdy
židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího
šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, Praha 1947, s. 6 -7.
2 Obsáhlý přehled literatury vztahující se k tématu a shrnutí veškerého bádání u nás od počátku zájmu o dějiny
cestování v české historické vědě až do současnosti, komparaci se zahraničím a téměř kompletní bibliografii
přináší ve svém článku - PÁNEK, Jaroslav: Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké
společnosti ( Problémy a úkoly českého výzkumu), Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis
Purkynianae Philosophica et Historica 3., 1995, s. 9 - 22. ; HOJDA, Zdeněk - VLNAS, Vít: Cesty a cestovatelé
v raném novověku, Litoměřice 1994.
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do základního schématu cestování je ojedinělý případ Šimona Aloise Tudecia de Monte
Galea, jehož motivací k podniknuté
chtěl

možná se
krátce

před

na Apeninském

cestě

byla velmi

poloostrově věnovat

tím v Praze, ale který se nakonec

pravděpodobně

i svým

překvapivě

lékařským

touha poznat Itálii,
studiím, jež

započal

plavil jako "volontér" na lodích

papežské flotily.
Základní charakteristika cest podniknutých z důvodů politických a náboženských - tj
vysílání poselstev a vydávání se na náboženské poutě,
od dob

středověku

až po raný

zůstávala

novověk víceméně neměnná

a jednotlivé cesty se lišily pouze

ve svých konkrétních cílech. Jinak je tomu ale u cest za
dlouhou dobu znatelnou evolucí, jež
pramenů

se ukázaly

právě

zásadně pozměnila

deníky z kavalírských cest za

po dobu své dlouhé existence

vzděláním,

které prošly za tak

jejich charakter. Z vybraných

vzděláním

nakonec jako nejbohatší

na materiál týkající se tématu této práce a proto zde bude nejvíce prostoru

věnováno právě

šlechtickému cestování a vzdělávání.
Původní

středověké

putování za

vzděláním

napříč

celým evropským

vzdělání.

Nejstarší zprávy o

mnohdy

kontinentem vyplývalo z tehdy existujícího systému vyššího

studiích Čechů na italských a francouzských univerzitách pocházejí z poloviny 12. století. 3
Praxe byla taková, že student obvykle odcházel z nižší školy na domácí univerzitu a z ní se po
získání určitého kompendia vědomostí vydával na "peregrinatio academica,,4, kdy putoval na
některou

z významných evropských univerzit anebo

věhlasného

přímo

následoval

některého

konkrétního

profesora na jeho profesionální dráze vedoucí od jedné slavné univerzity k druhé.

Tuto studentskou a profesorskou peregrinaci

usnadňoval univerzálně

používaný jazyk, jakési

tehdejší vědecké esperanto, kterým byla na akademické půdě všudypřítomná latina.
V původní fázi takovéto akademické peregrinace bývalo cílem podniknuté cesty
skutečně

studium v jeho pravém slova smyslu a dosažení univerzitního gradu. To bylo

dozajista

ovlivněno

dokončení

jejich

faktem, že pro

většinu

tehdy za

vzděláním

cestujících

studentů

bylo

studií a následný zisk akademického titulu jedním ze základních předpokladů

uplatnění

se ve

veřejném životě.

Z

těchto studentů

se pak obvykle rekrutovali

profesionální vzdělanci, správní úředníci a církevní hodnostáři.

3 SVATOŠ, M. : Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, Cesty a Cestování v životě společnosti. Acta
universitatis purkynianae philosophica et historica III., 1995, s. 250. ; BLÁHOVÁ, Marie: Studenten aus den
bomischen Liinder in Italien im Mittelalter. Die Přemyslidische Zeit. Civis. Studi e testi 17, 1993, s. 153 - 176.
4 K tomuto fenoménu více SV ATOŠ, Michal: Akademická peregrinace a cesty za vděláním, Cesty a cestování
v životě společnosti, Acta universiatatis purkynianae philosopica et historica 3., 1995, s. 241 - 251. a PEŠEK,
Jiří - SVATOŠ, Michal: Sociální důsledky akademické peregrinace v českých zemích v druhé polovině 16.
století, in : Pocta Josefoi Petráňovi, Praha 1991.

-6-

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

V českém

prostředí

se od poloviny 16. století

vydávají za vzděláním do ciziny a
začíná

rozdíl od dob minulých

stejně

stále

tak

účel

výrazněji

mění

sociální skladba

těch,

jež se

takto podnikaných cest. V tomto období na

vycestovávat za

vzděláním

do ciziny samotná

šlechta5• V předcházejících staletích tolik rozšířená měšt'anská peregrinace 6 začíná naopak
postupně

upadat, což se v plné

míře

projeví v období následujícím po

bitvě

na Bílé

Hoře

v důsledku násilné rekatolizace a celkové politické degradace městského stavu.
Vrcholným obdobím kavalírských cest

české

a moravské aristokracie je zhruba doba

mezi lety 1590 - 1710. Poté trvá ještě doznívání tohoto "zlatého

věku"

grand tour přibližně až

do roku 1740 7, ale to už je pouhou labutí písní v porovnání s předcházející periodou. Od
druhé poloviny 18. století bývají v tomto duchu podnikané dlouhé a nákladné cesty za
vzděláním

navíc stále

prodělečnosti

dokonce

častěji

podrobeny zdrcující kritice ve jménu jejich

neužitečnosti

a

- nahlíženo optikou merkantilismu, totiž podstoupená studijní cesta

ochuzovala zemi, ze které pocházel cestovatel 8 a v neposlední řadě se z řad dobových
moralistů

ozývá stále

důrazněji

hlas

hovořící

o morálním ohrožení, kterému byl mladík daleko

od své rodiny a vlasti vystaven a snadněji náchylný mu podlehnout.
Tento trend negativního náhledu na grand tour je doprovázen
výraznými změnami v tradiční

společnosti,

kdy

dvůr postupně

ztrácí

během

svůj

18. století navíc

význam ve prospěch

administrativních a byrokratických struktur a sociální elita je nucena se s tímto faktem
vzdělávání.

Osmnácté

století je tak obdobím vzniku specializovaného školství, kdy jsou zakládána

například

vyrovnat a

přizpůsobit

se mu i

změnami

odborná vojenská a inženýrská

učiliště,

kavalírských cest. Naopak na místo
jak existovaly a byly
novověk,

se na

počátku

postupně

ve svém vlastním systému

která ve své

těchto

podstatě skutečně

znamenají konec

cest za vzděláním a poznáváním cizích kultur, tak

modifikovány a vnímány od

středověku přes

19. století dere novodobý turistický ruch v takové

celý raný

podobě,

v jaké se

s ním setkáváme v podstatě dodnes.
Cestování
Během

české

a moravské šlechty nebylo v žádném

16. století se stejný model

vzdělávací

případě

izolovaným jevem.

kavalírské cesty prosadil po celé

Otcovství pojmu "Grand Tour", jímž je zpravidla tento druh cest

označován,

je

Evropě.
většinou

Prvním českým šlechticem, u kterého lze doložit kavalírskou cestu se všemi jejími atributy, o kterých bude
pojednáno později byl Krištof z Lobkovic ( 1549 - 1609 ), kterého jeho otec v druhé polovině šedesátých let 16.
století nejprve vyslal/studoyat do Itálie ( univerzita v Perugii a Bologni ) s následnou dvouletou cestou po
ostatních zemích. MATA, Petr: Svět české aristokracie ( 1500 - 1700), Praha 2004, s. 316 - 317.
6 PEŠEK, Jiří: Měšťanská vzdělanost a kultura před bitvou na Bílé hoře v Čechách 1547 - 1620, Praha 1993.
7 HOJDA, Zdeněk: "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, in : Itálie, Čechy a střední
Evropa. Referáty z konference pořádané ve dnech 6. - 8. 12. 1983, Praha 1986, s. 220.
8 BOUTIER, Jean : Le Grand Tour " una pratique ďéducation des noblesses européennes ( XVIe - XVJII siecles
), in : Le voyage II ľépoque modeme, Paris 2004, s. 21.
5
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přisuzováno Angličanovi Richardu Lasselsovi 9 , jenž v předmluvě ke své An Italian Voyage (

1697 )

hovoří

Apeninském
k rozšíření

o "grand tour" ve smyslu cestování po Francii, které odlišuje od cestování po
poloostrově označeném

původního

jako "giro

ďItalia". Nicméně

významu tohoto pojmu tak, že znamenal

v krátké

návštěvu

době

došlo

zpravidla vícera

evropských zemí s výjezdem a návratem do stejného místa. 10
Destinace, do kterých po zkušenostech,
vyráželi, byly roztroušeny po celé
v závislosti na vnitropolitických
válečných

kontinentálních

Evropě

poměrech

událostech.

vědomostech

a zážitcích toužící mladíci

a podléhaly dobové
panujících v té

Směr

či

módě, případně

oné zemi

cesty také mnohdy

či globálnějších

významně ovlivňovalo

náboženské vyznání šlechtice, prestiž univerzity nebo rodinná tradice studia na
učilišti. Hraničními

konkrétním
nepouštěli,

oblastmi,

přes něž

měnily

se

kavalíři

už se mladí

určitém

zpravidla dál

byly v rámci evropského okruhu grand tour Uhry, jež byly v dobách jejího

největšího rozkvětu

teprve nedávno dobyté

zpět

na Osmanech a exotické Rusko s Polskem na

východě, Dánsko na severu, Anglie na západě a Neapolsko se Sicílií na jihu. II Obvykle se
samozřejmě

cestovatelé nevydávali za tyto mezníky, i když
pravidlem byla naopak návštěva

španělského

existovaly výjimky.

Téměř

Nizozemí, Francie a Itálie s případnou ale

méně

frekventovanou zajížďkou do Španělska a Anglie.
Hlavním
rozdíl od

účelem

středověké

nýbrž samotný
významných

podnikané cesty v duchu aristokratické grand tour, již nebylo na

akademické peregrinace pouze

prostředek

městech,

vzdělání

na univerzitách v

- tj. cestování, pozorování cizích zemí, jejich

pevnostech a poutních místech,

návštěvy dvorů

zřízení,

cizích

zahraničí,

exkurze po

suverénů

atd. se

stává jejich cílem.
Důležitost

teoretici

takto si osvojovaného poznání

vzdělání. Například

cestu po

důkladné

světa zdůrazňují

Jan Amos Komenský

domácí

průpravě

i doboví pedagogové a

vřele doporučuje

podniknout

zahraniční

každému mladému muži mezi osmnáctým a

čtyřiadvacátým rokem jako dokončení přípravy na praktický život 12 , rovněž tak Francis

Bacon se ve svém eseji OfTravel ( 1625)
o sobě je pro mladíky jednou z

důležitých

vyjadřuje

ve stejném duchu - tj. že cestování samo

forem vzdělávání a možností zisku mnoha pro život

BOUTIER, J. : Le Grand Tour, s. 8- 9. ; BRILLI, Attilio : II Viaggio in Italia. Storia di una Grande Tradizione
culturale dal XVI al XIX sedilo, Silvana Editiriale 1987, s. 48.
10 K těmto pojmům také - MACZAK, Antoni: Peregrynacje, wojate, turystyka, Warszawa, 1984,s. 126.
II Podrobněji k vymezení cestovního prostoru PÁNEK, Jaroslav : Čeští cestovatelé v renesanční Evropě. (
Cestováníjako činitel kulturní apolitické integrace), ČČH 88,1990, s. 676 - 677.
12 BINKOV Á, Simona - POLIŠENSKÝ, Josef: Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17.
století, Praha 1989, s. 7 - 8.
9
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podstatných zkušeností, jež vytvářejí osobnost zralého dospělého jedince. 13 Taktéž John
Locke ve svém díle Some Thoughts concerning Education ( 1693 ) schvaluje cestování jako
akt

zakončení vzdělávacího

studia cizích

procesu mladého džentlmena poskytující mu vedle možnosti

jazyků rovněž

obratnosti v jednání a

mnoho

společenském

příležitostí

číhající

sami od sebe

na ně na jejich dlouhé

prospěch

Bacon

ještě

neuvědomují

zahraniční cestě,

jejich

rodičům,

často

ve

věku

již mezi šestnácti až

nejen všechna potenciální

ale že sami o

využít ani všechny výhody, které jim cesta

vřele doporučuje

celkového rozhledu a

styku. Jediný zato ale zásadní problém Locke shledává

ve faktu, že mladíci vydávající se na studijní cestu velmi
jednadvaceti lety si

většího

k nabytí

sobě

nebezpečí

nedovedou patřičně ve

může přinést

a proto

aby syna vysílaného do ciziny

podobně

zaopatřili

svůj

jako

na cestu

doprovodem někoho dŮvěryhodného. 14 Touto mnohdy klíčovou osobou býval zkušený
preceptor. O něm ajeho poslání budeme hovořit ještě později.
Ke

změně

tradičního

relativně

odmítavého postoje šlechty k vzdělání, jehož

následkem bylo zrození aristokratické grand tour, došlo v druhé
vlivem rostoucích
úřadů

nároků

na

a pod tlakem konkurence
Praktičnosti

širšího

právní

průpravu

16. století pod

nutnou k zastávání významných

univerzitně vzdělaného měšťanstva.

vzdělávání

stavovské šlechty byli velmi
Oldřich

především

polovině

a cestování si i samotní

dobře vědomi.

příslušníci české

a moravské

Obojí vyzvedají ve svých cestopisech

například

Prefát z Vlkanova nebo Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který mimo obsáhlé

argumentace ve

prospěch

cestování dokumentované mnohými doklady jeho pozitivního

působení na společnostI 5, demonstruje i přímo na osobách některých svých významných
současníků,

kterými byli

Zdeněk

Adalbert Popel z Lobkovic nebo Vilém Slavata z Chlumu a

Košumberka, že cestování, studium na vlašských univerzitách, znalost cizích
absolvování kavalírských exercicií bylo

příčinou

předpokladem

zemských

jejich postupu po

příčkách

jejich
úřadů

"předčasného

až k těm

jazyků

zmoudření"

nejprestižnějším

a
a
a

nejvýznamnějším. 16

BOUTlER, 1. : Le Grand Tour, s. 14 - 15.
BRlLLI, Attilio : II viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVI al XIX sedi/o, Silvana
Editoriale 1987, s. 32 - 34.
15 Harantova argumentace jde od příkladů cestování uvedených v Novém Zákoně, přes význam cest K. Kolumba,
H. Cortése a A. Vespucciho až k relacím benátských ambasadorů - ERBEN, Karel Jaromír: Krištofa Haranta
z Polžic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z Království českého do Benátek odtud do země svaté, země judské a
dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a svaté Kateřiny v pusté Arabii 1., Praha 1854, s. XXVIII.
15 tamtéž, s. XXVIII.
I3
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Vyšší
zařazeno

vzdělání

mezi

tradiční rytířské

odlišujících aristokracii od
vzdělání spočívající

ctnosti a stávalo se jedním z mnoha

obyčejných plebejců.

vovládnutí svobodných

Evropy sice také za

postupně

tak bylo i díky humanistickému ideálu šlechtictví ducha

vzděláním,

distinkčních znaků

Nejednalo se ovšem pouze o klasické

umění.

Kavalír 16. a 17. století vyjíždí do
především

ale hlavním cílem jeho pouti jsou

zkušenosti nabyté horlivou účastí na dvorském životě v kulturně vyspělejší

části

praktické

Evropy.

V případě šlechtické peregrinace šlo jen opravdu ve velmi řídkých případech o získání
ucelené akademické

průpravy.

čemž svědčí

univerzit, o

Urození mladíci byli spíše

návštěvníky

než

řádnými

studenty

i obvyklá krátkost pobytu v univerzitních centrech, o níž nás

v případě, že se jinoch nechal imatrikulovat, k

čemuž při

kratších pobytech

často

am

nedocházelo, informují univerzitní matriky.17 Skutečně studujících, kteří dosáhli titulu, byla
jen minimální

část.

Mladí aristokraté se

většinou

spokojili jen se

zběžnou

studované matérii bez dosažení univerzitního gradu, který byl pro jejich

orientací ve

potřebu

z hlediska

budoucí praxe stejně zbytečný.
Tento

přístup

mladých

z univerzitních matrik. Tak

kavalírů

například

k tradičnímu

vzdělání

velmi

z více než 550 osob z

dobře

českých

dokumentují

čísla

zemí, studujících

v letech 1573 - 1783 bylo pouze 11 graduovaných, což představuje jen mizivá
2% ze všech celkově zapsaných. 18 I proto se zdá opodstatněné domnívat se, že zápis na
v italské

Sieně

univerzitu měl ve
aristokratovi

většině případů

především

vedle svého prestižního významu spíše jen zajistit mladému

možnost plného využívání univerzitních svobod, k nimž

velmi benevolentní jurisdikce v případě

překročení

patřila

i

místních zvyklostí, osvobození od

lokálních daní a poplatků a volný přístup do univerzitního

města.

Studenti italských univerzit se podobně jako jinde dělili podle tzv. "národů". Češi a
Moravané se zapisovali do celkově nejpočetnější obce národa německého 19 a pokud vezmeme
v potaz deníkové zápisy například Lva Viléma z Kounic nebo Heřmana Jakuba Černína, tak
se

skutečně

za

"Němce"

považovali a k tomuto svému

označení

se

hrdě

hlásili. Obec sloužila

K výzkumům italských univerzitních matrik - KALISTA, Zdeněk: Češi v Sieně 1574 - 1646, ČČH 1927, s.
117 - 127. ; SVATOŠ, Michal: Studenti z českých zemí na universitě v Perugii 1579 - 1727, Archívní zprávy AUK,2, 1977, s. 89 - 105. ; id : Studenti z českých zemích na universitě v Sieně ( 1573 - 1738), Zprávy archivu
UK,4, 1982, s. 29 - 63 ; KIRSTEN, Zdeněk: Doktoři práv římské university z Čech a Moravy před bitvou na
Bílé hoře, Časopis Matice moravské LVI, Brno 1932.
18 SVATOŠ, M : Akademická peregrinace a cesty za vzděláním, s. 245.
19 Zdeněk Kalista ve svém článku uvádí, že nenašel ve sledovaném období 16. -17. stol. na univerzitě v Sieně
jediného Čecha zapsaného s přídomkem Boemus nebo Moravus - viz. KALISTA, Z. : Češi v Sieně 1547 - 1646,
s. 118. Z toho a celkové rozsáhlosti území patřících k Německé říši patrně vyplývá také to, že mezi lety 16601780 nejen na tradičních univerzitách ale především na šlechtických kolejích v Parmě, Bologni a Sieně
převládala trvalá~a masivní převaha zástupců německého národa. Tehdy existující poměr byl celých 1000
studentů z Říše I'oproti pouhým 54 Španělům, 15 Angličanům, II Polákům, 9 Irům, 7 Francouzům a 5
Portugalcům - vizi., BOUTIER,
J. : Le Grand Tour, s.II.
i
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jako spolková organIzace
některé

studentů.

Zapsanému

členu

poskytovala

další výhody. V jejím rámci se konaly porady a

představeného

konsiliáře -

schůze

osvědčení

na cesty a

a studenti si volili svého

"consigliera nebo consiliaria,,2o, kterým obvykle

reprezentativní šlechtic, jenž stál v čele agendy,

býval

předsedal významnějším shromážděním

opatroval poklad národa - tj. jeho privilegia, peníze,

stříbrné náčiní

a

konsiliáři

atd. S agendou

pomáhal ještě "procurator", jenž býval vzděláním právník.
Reprezentativní funkce v rámci studentské samosprávy nebyly jen
zároveň

i relativně dost nákladnou záležitostí

dobovému bontonu totiž
pořádat

patřilo

zatěžující

Navíc taková hodnost vyžadovala i

přinejmenším

značné

prestiže, ale

nemálo kapsu svého vykonavatele. K
větší počet služebníků,

nejen držet si po svém zvolení

bohatou hostinu pro své krajany

věcí

ale

v den své volby a v den rezignace.

jazykové znalosti, což

společně

s předcházejícími

důvody vedlo k tomu, že v některých případech šlechtici tyto funkce dokonce odmítali?!
dočteme

Zpravidla v rámci obce se odehrával i veselý studentský život, o kterém se
v denících - studenti vyráželi na
akademie,

společné

navštěvovali korporativně

společně zúčastnili

Hlavní

místního

těžiště

mladíka na práh jeho
bylo řečeno výše,

procházky

bohoslužby a místní

společenského

nespočívalo

Výchovu mladých

i okolím,

přední

pořádali

hudební

domy. Jinými slovy se

ruchu.

šlechtické studijní cesty, jež
dospělého

městem

doplňovala

a završovala vzdělání a

života a zpravidla politické kariéry, jak je

vidět

stavěla

z toho, co

pouze v klasickém studiu.

šlechticů

na jejich

zahraniční cestě

lze

volně rozdělit

na sféru

teoretických disciplín a tzv. "exercicií" ( exercices honnestes ) neboli šlechtických cvičení, jež
se v jejich rozvrhu udrží až do konce 18. století, kdy zanikají
exkluzivního aristokratického vzdělávání.

stejně

jako celý tento typ

22

",

2~apř. Lev Vilém z Kounic tento úřad zastával za svého pobytu v Sieně - vit. HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic.
Barokní kavalír, Brno 1987, s. 104., podobně jako před ním Vilém Slavata ~humu a Košumberka a Jiří Adam
z Martinic - viz. HOJDA, Zdeněk: Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama
z Martinic v letech 1620 - 1625, Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae
Philosophica et Historica 3., 1995, s. 305.
21 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 258.
22 Ukázku každodenního rozvrhu hodin zahrnující studium i excercicia lze demonstrovat na příkladu programu
pánů z Lichtenštejna, který absolvovali během své cesty na zastávkách v Paříži v roce 1661 a 1682 - 1683, v
Římě v roce 1662 a v Turíně v letech 1684 - 1685, protože ve většině případů byl téměř identický - zpravidla se
obměňoval pouze hudební nástroj na něž se kavalír učil hrát a cizí jazyk, který zrovna v tu kterou dobu studoval.
Základem obyčejně bývala jízda na koni, šerm, studium cizího jazyka, tanec, hra na hudební nástroj, poslech
hudby, korzo, společenská konverzace, návštěvy dvora a podobně. - viz. PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné
kultury 11/1., Praha 1995, s. 121. ; Pokud vezmeme v potaz konkrétní aktivity tvořící součást vzdělávacího
programu Heřmana Jakuba Černína během jeho pobytu v Itálii v letech 1679 - 1681, vypadá tato mozaika
převzatá zjeho diária následovně: Záhy po příjezdu do Itálie, jmenovitě v Benátkách, si mladý Černín začíná
opakovat základy italštiny a němčiny, o něco později ve Florencii dostává lekce ve hře na kytaru a hledá a
skutečně nachází učitele historie. V očekávání dalšího pokračování cesty směrem do Francie se začíná učit
francouzsky a zdokonaluje se v psané italštině. V Římě se zmiňuje o hodinách šermu, hry na kytaru,
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V rámci šlechtických exercicií se od mladíka

očekávalo,

že se vrátí

domů poučený

o

vojenských disciplínách (tj. v jezdectví, držení zbraní, vlajkonošectví, matematice, geometrii,
zběhlý

architektura - civilní i vojenské a v geografii ),
tanci, konverzaci a

etiketě

), znalý politických

věd

( tj. historie,

práva a

státovědy

několika

cizích jazycích. V některých případech se do

i mnohem

vtipně společensky

) a schopný

kurióznější věci

-

např.

společenském

ve

styku ( v

hudbě,

zeměpisu, základů římského

konverzovat pokud možno !med v

náplně

šlechtických

cvičení

dostaly ale

Lev Vilém z Kounic uvádí ve svých zápiscích týkajících

se jeho pobytu v Padově dokonce možnost cvičit se v exerciciích ve hře s míčem. 23
Šlechtická cvičení ilustrující více než výmluvně životní styl tehdejší evropské
aristokracie dále
Většinou

teoretická průprava v duchu klasického univerzitního studia.

tornu bylo v praxi tak, že ve
přednášky

vybrané

učitelů, kteří

zejména o
hrát

doplňovala ještě

alespoň

svěřence

univerzitních centrech mladíci navštěvovali

základě

a mimo to se tam na

obcházeli své

učitele

věhlasných

vytvořila ještě síť

poptávky

soukromých

a dávali jim soukromé lekce v duchu exercicí. Jednalo se

šermu, cizích jazyků, tance, hudby,

neboť

k dobrému tónu

patřilo

se

naučit

na jeden hudební nástroj - nejčastěji loutnu nebo kytaru a podle vlastních zálib

či

schopností bylo možné i absolvovat kurzy kreslení nebo malby a exkurze po významných
architektonických památkách s výkladem učitele.
Jakje patrné, cílem studia a formování osobnosti mladíka nebyl humanistický učenec,
nýbrž šlechtický kavalíl4 , jehož chování, etické a estetické představy tak byly utvářeny a
standardizovány v rámci tehdy existující internacionální exkluzivní aristokratické výchovy.
Tento "kavalírský" aspekt podniknutých cest převažující nad

tradičním

studiem na

univerzitě

lze výrazněji pozorovat především od počátku 17. století.
Před

prahu

tím ale než by případně někdo

novověku,

je

třeba při

tom mít na

geografie, historie a architektury, už
přípravu

na

skutečný

boj, naprosto

chtěl

kritizovat tento model šlechtické výchovy na

paměti,

že

vůbec nemluvě

chyběly

právě

o

studium matematiky, geometrie,

tělesných cvičení

považovaných za

v učebních programech tehdejších univerzit a

francouzštiny a podniká exkurze po městě v doprovodu odborníků za účelem poznání soudobé i historické
architektury a dějin malířství. Na Akademii v Turíně se pak intenzivně věnuje jezdeckému umění a šermu. O
jeho bezproblémovém a velmi přátelském vztahu k učitelům jednotlivých činností svědčí jeho zápisy o
společných obědech nebo večeřích, na které Heřman Jakub Černín tyto zval k sobě domů.
23 HRUBÝ, F. Lev Vilém z Kounic, s. 78.
24 Jako modelový příklad aneb jaké schopnosti mohly být považovány za chloubu svého nositele a tvořit součást
obrazu dokonalého kavalíra jako produktu dobového školství, budiž uvedena část oslavné básně na osobu
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, jejímž autorem byl Gotfried Steegh, komorník Rudolfa II. Podle Steegha
ke cti Kryštofa Haranta mj. sloužilo to, že : umí zacházet se zbraněmi, koněm i pěšky turnovati, vyniká v běhu a
skoku, je výtečný v lovu kanců i jelenů, nikdo nemá takovou sílu jako on vymrštiti povětrný míč vzhůru, ani tak
obratně nedovede hrát s malým míčem. - ERBEN, K. 1. : Krištofa Haranta z Po lžic a Bezdružic a na Pecce atd.
Cesta, s. X.
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nově vznikajících jezuitských učilišt'25. Tento citelný nedostatek matérií důležitých pro

profesionální život nejvyšších vrstev na jedné
činnost

straně

kompenzovala, jak jsme

soukromých pedagogů v tradičních univerzitních centrech. Na

polovině

scéně

17. století na

vzdělávání,

objevuje nová instituce

reagující tak na dobové požadavky na

straně

zaměřená

přípravu

výše,

druhé se v druhé

přímo

dvořanské

ke

viděli

na šlechtické
a aristokratické

úřednické kariéře.

rytířské

Jedná se o

akademie

většinou

zakládané již zcela mimo

centra. V případě Itálie byly zakládány zpravidla

při nejvýznamnějších

Nejprve v roce 1678 vznikla Accademia Reale v Turíně a o

dvě

tradiční

univerzitní

dvorech poloostrova.
později

desetiletí

v květnu

1689 byla založena Accademia dei nobili ve Florencii. Mezi lety 1660 - 1780 byly založené

šlechtické koleje ještě v Padově, Parmě, Modeně, Bologni a Sieně?6 Podobné instituce
existovaly rovněž ve Francii ( Paříž ) a v Říši ( Wolfenbuttel, Lunéville, Ettal, Vídeň,
Olomouc, Lehnice aj. ). Jako
učebního

příklad,

na kterém by se dala demonstrovat typická

programu šlechtické akademie

určená

internacionální obci mladých

náplň

kavalírů,

nám

může posloužit pobyt Heřmana Jakuba Černína v období od ledna do konce září roku 1681 na

Královské akademii v Turíně.
Heřman Jakub Černín se na začátku svých deníkových zápisů27 ze savoj ského Turína
přiznává

kjistým pochybnostem a

akademii

či

době před

původní

nerozhodnosti, zda

nikoli. Nakonec se rozhodl pro vstup do
jeho

příjezdem změnil

jeho

ředitel

zařízení,

a tím se

vůbec

vstoupit na

rytířskou

jelikož zjistil, že se v nedávné
údajně

zlepšilo zacházení s

jeho posluchači. Navíc po rozmluvě se svými přáteli, které poznal během svých cest po Itálii a
kteří

zde už nějaký

nakonec

byla osobní

dobře

prohlédnout.

studentů

Mimo to

studovali, shledal, že tam jsou spokojeni. Poslední pohnutkou, která ho

přesvědčila

celou instituci
všech

čas

a kvalita

správně

návštěva
Věcí,

na vlastní

jež se mu

tamější kuchyně,

kterou

půdě

obzvláště

akademie, kdy
zalíbila bylo

neopomněl

v deníku

měl

možnost si

společné

patřičně

stravování

vyzvednout.

usoudil, že mimo akademii by neměl příležitost se zdokonalit v exerciciích a

tak následně už nic nestálo v jeho cestě stát se hrdým "akademistou".
Jak vyplývá dále zjeho
akademie, kde

měl

každý

svůj

zápisů,

urození studenti bydleli všichni

vlastní pokoj,

společně obědvali

a

večeřeli.

společně

v rámci

Jinak byl, jak je

z deníku vidět, program studia relativně volný, protože i samotný Černín spolu se svými
KROUPA Jiří: Ditrichštejnové v pol. 17. století a model tzv. kavalírské cesty, Historická Olomouc a její
problémy IV., Olomouc 1983, s. 112.
26 BOUTIER, J. : LeGrand Tour, s. ll;
27 Deník Heřmana Jakuba Černína z cesty do Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, NK 2000, XXIII F 30,
XXIII F 43.
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přáteli

podnikal v k tomu

několikadenní,

po

příhodných měsících

městech

nebo jeho významným

v roce mnohé "poznávací" výlety -

a vilách ( "case di delitio" ) v okolí Turína

dvořanům.

tvořily návštěvy

Jinou kapitolu

patřících

často

i

vévodovi

významných savojských

pevností proslavených již v průběhu třicetileté války?8 Z těch nejznámějších jmenujme
především pověstnou

pevnost Casale, Verva nebo Pinarolo.

Co týče konkrétních rytířských cvičení provozovaných v akademii je mladý Černín,
patrně

často

pod vlivem opakující se rutiny,

odbývá pouhou

větou,

že "byl

poměrně

zaměstnán

skoupý na informace, takže zápisy velmi
cvičeními"

obvyklými

( "fui occupato con li

essercitij", "feci li miei soliti essercitij", "m'impiegai nei essercitij" etc. ).
Mimo hodin šermu přímo jmenuje už pouze aktivity spojené s uměním jízdy na koni od nasedání na
náročnému běhání

v jízdě bylo

koně, přes

zdokonalování jízdy na

jízdárně

až k na

zručnost

a cvik

ke kroužku ( "correre alla daga" nebo "al anello" ). Zdokonalování se

pravděpodobně nejčastějším, téměř

každodenním,

zaměstnáním

na statut po všech stránkách perfektního kavalíra. V zápisech z
poznámku o tom, že na jízdárnu
tato situace trvala až do

začal Heřman

července

Jakub docházet obden,

začátku září. Podobně

mladých

kvůli

adeptů

1681 lze najít

velkému vedru a

to bylo s hodinami šermu a dá se ze

zápisů

usuzovat, že i ostatní cvičení přes léto probíhala v pomalejším rytmu a delších intervalech?9
Ostatně

cvičení

celá frekvence

se nikterak nepodobá

režimu. I pokud vezmeme v úvahu, že v jinak

téměř

nějak pravidelně

opakovanému

spolehlivě

pravidelných

naprosto

deníkových zápisech Černínova diária může být něco opomenuto, vychází z nich jasně
najevo, že

Heřman

Jakub se

zúčastnil cvičení

dnech a po nich obvykle následuje jeden nebo

vždy

častěji

maximálně

spíše více

ve

třech

po

sobě

jdoucích

dnů odpočinku.

Další významnou složkou šlechtického vzdělávání bylo vojenství. Černín nám
zachoval velmi podrobný popis jedno vojenského
proběhlo

ve dnech 1. - 5.

května

cvičení pořádaného

akademií, které

1681 a jehož cílem pro mladíky bylo nejen si vyzkoušet

vojenský život ( "giornate alla soldata" ), ale i prakticky

předvést před

zraky

vévodkyně

a

celého dvora své dovednosti při dobývaní pevnosti S. Vittorio.
Z deníku dále

jasně

vyplývá

přímá

vévodským dvorem. Mladíci totiž v
zúčastnili

dvorského života a

souvislost mezi turínskou akademií a

podstatě

měli přístup

každý

i do

večer

tamějším

docházeli ke dvoru, kde se

bezprostřední

blízkosti vévodské rodiny.

!

Velmi podrobně k italským tažením v době třicetileté války - v~ BAĎURA, Bohumil: Zápas o Valtellinu a
český protihabsburský odboj, diplomová práce FF UK 1950 ; ŠPICAR, Jiří: Mantovská válka a evropská
politika J 624 - J 63 J (tzv. italské období třicetileté války J, diplomová práce FF UK 1965.
29 Zápis z 17. 7. 1681 : " ... feci li soliti essercitij eeeetto il cavalcare Pereht ogi cominciamo di eavalcare un
giomo si l'altro no. La scherma paramente ho quitato per causa di caldo." a z 1. 9. 1981 : " ... ricomineiamo tuti
li essercitij e eavalcare ogni giomo ... "
28
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Participovali tak na všech významných slavnostech, doprovázeli vévodkyni na procházkách a
projížďkách nebo čestně sloužili u vévodské tabule. Z Černínových zápisů je celkově velmi
dobře zřetelná

hrdost na sounáležitost s vévodskou turínskou akademií, na to že i on byl

jedním z privilegovaných "cavaglieri accademiste".
V osvojení si

poznatků důležitých

z hlediska budoucí kariéry mladého adepta na post

dokonalého dvořana, jak je patrné i na výše zmíněném příkladu Heřmana Jakuba Černína a
Turíně,

jeho pobytu

napomáhaly

dvorských center, která na své
různé

měrou

cestě

míjel a kde

možné formy vládnutí a navazovat
extrémně

osvojovat neúprosná pravidla
návratu do vlasti mohl

vrchovatou
měl

užitečné

návštěvy

všech významných cizích

cestující kavalír nejen

bystře

pozorovat

kontakty s místními prominenty, ale i si

stylizovaného dvorského rituálu a etikety, aby se po

bezproblémově zařadit

na své místo v domácí

rovněž

vysoce

strukturalizované stavovské společnosti.
Šlechtici se vydávali na cestu obvykle ve věku šestnácti až dvaceti let. Samozřejmě i
zde lze najít výjimky, protože nezřídka z důvodů snížení

nákladů rodiče

posílali na cestu více

sourozenců dohromady, což byl mimo jiné i případ Donínův nebo bratří ze Šternberka, a tak

se

někdy

snaze

dostávali za hranice ještě doslova chlapci sotva odrostlí

rodičů

prostředky

samozřejmě

Doprovod
samozřejmě

toto

Navzdory

dosahovaly i tak vynaložené

na takový druh cesty nesmírné výše, protože mladý aristokrat, byt' podnikal cestu

pouze on sám,

šlechtické

sourozenců pohromadě,

vysílat do ciziny více

dětským šatům.

tvořily nejméně dvě

nemohla

méně

chybět důležitá

až

nikdy necestoval úplně bez doprovodu.
tři

osoby ( páže, komorník,

případně

i podkoní) a

postava mladíkova preceptora. Pro syna z rytířské nebo

zámožné rodiny vystupujícího na takové

většinou jediná

samostatně

skutečnosti

ve

a jedinečná příležitost podívat se do

zahraniční cestě

světa,

v úloze pážete byla

kterou mu jeho rodinné zázemí

nebylo s to zajistit.

Úloha preceptora či hofmistra nebyla z nejjednodušších a kolikrát právě na něm
spočívala

tíha

odpovědnosti

osobu, která již
preceptor

měla

osvědčil,

za

za sebou

úspěch

nějakou

celé výpravy. Obvykle se jednalo o

podobnou zkušenost. Nebylo výjimkou, že pokud se

šlechtické rodiny si ho

možnost, že hofmistr mohl pocházet

důvěryhodnou

přímo

předávaly

mezi sebou. Další variantou byla

z jedné cílových zemí, do kterých

směřovaly

mladíkovy kroky, jak tomu bylo například v případě preceptora Lva Viléma z Kounic, kterého
na jeho cestách doprovázel Ital

Bartoloměj

Silvestr Girola z Luccy, s nímž mladík dokonce

v období jejich pobytu u velkovévodského dvora ve Florencii navštívil jeho rodinu. 3o

30

HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 94.
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Hofmistr zpravidla rozhodovalo trase a svému

svěřenci zajišťoval

studium,

soukromých lekcí a ubytování. To všechno bud' podle instrukcí z domova -

učitele

například

Humprecht Jan Černín měl dost konkrétní představu o zahraniční cestě svého syna Heřmana
Jakuba, kterou naplánoval

poměrně

do

detailů

a to i

včetně

pokynu k psaní deníku, jež mu

měl být zasílán31 , nebo na základě svého vlastního uvážení, vycházejícího ze znalosti

podmínek života v té které konkrétní zemi.
Dalším z jeho

úkolů

bylo "udržet na uzdě" mladíka, který se ve

většině případů prvně

dostal z bedlivého dozoru svých rodičů a dohlížet nejen na patřičnost jeho chování, ale udržet
i cestovní

rozpočet

preceptorem a jeho

v určitých mezích.

svěřencem,

Kvůli

tornu

někdy

který pod vlivem okolí a v

mohly vznikat rozpory mezi

přemrštěné

snaze po odpovídající

sebereprezentaci si například až příliš často rozhodl pořizovat nákladné nové šatl 2 nebo ještě
hůř

- začal se

vášnivě

oddávat hazardu. V takovém

případě

preceptorovi jako v případě Pavla

Hynka Morgentallera, který doprovázel v letech 1649 - 1653
cestě

z Vladštejna na jeho studijní
v korespondenci jeho matce
Představa

v mnohých

na západ

směrech oprávněné

třicetileté

obdobími a rozdílnými

nezbývalo nic jiného než si trpce

očích rodičů

obavy. Cesty v té

polovině

války

často

stěžovat

.

daleké ciziny budila v

tato situace se v první
probíhající

33

mladého Adama Františka

době skutečně

17. století pod vlivem

ještě

zeměmi.

vysílajících své ratolesti za

právě

zhoršila, i když i zde je
Vedle této základní a

zdraví jejich syna, plynul však další a možná dokonce

vzděláním

nebyly z nejbezpečnějších a

v té

třeba

přirozené

době

na mnoha frontách

rozlišovat mezi
starosti

ještě větší

rodičů

různými

o fyzické

neklid v jejich myslích

z možnosti ohrožení duchovních, morálních a náboženských hodnot, jež se doma s takovým
úsilím snažili bezpečně zakotvit v mysli mladíka.
Ačkoli

nadšení pro slunnou Itálii nemuselo

s jezuitskou výchovou, vysokým
jak jinak by se pak dala

vysvětlit

původem

bezpodmínečně

vždy jít ruku v ruce

a nástupem barokní zbožnosti a mentality, protože

slova roztockého

měšťana

Henrika Kiliana, který popsal své

cesty podniknuté na sklonku 16. století po Německu, České Koruně, Itálii, Sicílii, Korsice,
Španělsku a Anglii, doplněné o plavbu Severním mořem zpět do Rostocku, jemuž ani jeho
příslušnost

31
32

k luteránství nikterak nebránila v respektu k italské

kultuře

a upřímných proj evech

Čistopisná kopie posílaná Humprechtovi v SOA Třeboň, pracoviště Jindřichův Hradec, RA Černínů, kart. 258.
K významu oblečení pro šlechtické mladíky a přínosu módy ke vzniku internacionálního habitu vysoké

evropské šlechty - STANNEK, Anje : "Kleider machen Grafen" im Spiegel der Familienkorespondenz und der
Risekostenabrechnungen der Grafen von Dernath 1688 - 1689, Cesty a cestování v životě společnosti. Acta
universitatis purkynianae philosophica et historica, studia historica III., 1995, s. 279 - 291.
33 VOLDÁN, Vladimír: Cesta Hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, Brno v minulosti a dnes.
Sborník příspěvků k dějinám a výstavbě Brna lX., 1970, s. 104 - 115.
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uznání
země,

vůči

katolickému obyvatelstvu Apeninského poloostrova: "To jest ta

nejkrásnější

jež se nalézá pod Sluncem, proto je právem nazvána židovským rájem. Tam žijí

nejučenější

a nejchytřejší lidé, kteří jsou tak vtipní a umělecky nadaní, tak radostní a veselí, že

se s nimi nemůže srovnávat žádný jiný národ,,3\ zpravidla tomu tak v životní praxi bývalo.
Kilian zůstává svým pozitivním přístupem k italskému světu ve své
výjimkou, protože ve

většině případů

byla protestantskému prostředí a tudíž i

naopak vlastní jistá proti italská xenofobie a

nedůvěra. Rodiče mladíků

se tak jen těžko vyrovnávali s

právě

Itálii omamnému vábení

době

vědomím,

že

všudypřítomných

spíše

světlou

českým

zemím

z nekatolických rodin

jejich syn by mohl podlehnout v katolické

náboženských

rituálů

a slavností vedoucímu

k možným pochybnostem o víře vlastních předků a v krajním případě až dokonce k definitivní
konverzi ke katolicismu?5
Ovšem i přes tuto

skutečnost

bychom mezi

k některé z reformovaných církví našli mnohé,
bez úhony, ale nadto v ní i
Takovým

případem

byl

přes

českými

kteří

a moravskými pány příslušejícími

na své kavalírské

cestě

prošli Itálií nejen

odlišnost náboženského vyznání dokázali najít zalíbení.

například

významný moravský šlechtic a politik pocházející

z českobratrské rodiny - Karel starší ze Žerotína. 36 Nejen že on sám Apeninský poloostrov
navštívil dokonce dvakrát a svým známým podobnou cestu
něco později

vřele doporučoval,

ba dokonce o

do Itálie vypravil i svého vnuka Karla Bruntálského z Vrbna.

Jako opak a

příklad

protestantské zatvrzelosti

posloužit názor druhého velkého

příznivce

vůči

katolickému jihu nám

může

Jednoty bratrské, Václava Budovce z Budova.

Stejně jako Žerotín navštívil i Budovec Itálii v rámci svých v mládí podniknutých cest. 37 Na

odmítá jako případný cíl studijní trasy a nadto ji
nazývá "novercam juventutis" - macechou mládí38 , což bylo zcela v intencích názorů na Itálii
rozdíl od svého

předchůdce

ji ale

rozhodně

běžných v tehdejší kalvínské Ženevě.

PÁNEK, Jaroslav: Čechy, Morava a Lužice v německém cestopisu ze sklonku šestnáctého století, FHB 13,
1993, s. 205.
35 Co se týče snahy o využití pobytu na italské půdě ke konverzi ke katolicismu, lze ji doložit byť v poněkud
kuriózní formě, jež se zrodila v hlavě Heřmana Jakuba Černína, která ale zároveň velmi pravděpodobně
vycházela z kolektivní dobové mentality ovlivněné navíc jeho dlouhodobým pobytem v Římě, kdy se tento
mladý kavalír pokusil nenásilně metodou sylogistického rozhovoru s otcem Bulbuliem, považovaného za
odborníka na konverze, přesvědčit svého luteránského komorníka Henricha Henichssena k přestupu na
katolickou víru. Tento záměr mu ale nakonec nevyšel, protože, jak si zaznamenal ve svém diáriu, jeho komorník
za prvé nevládl dobře jazykem v němž k němu hovořil Bulbulius a za druhé Henichssen nebyl absolutně s to
porozumět ani vysoce odbornému stylu vedené argumentace - viz. zápisy v Černínově deníku z 4. a 24. 6. 1680.
36 Karel starší ze Žerotína ( 1564 - 1633 ). Své cesty po Evropě podnikl v letech) 578 - 1587.
37 K cestovatelským aktivitám Vác!ava Budovce z Budova ( 1551 - 1621 ) - vif. lIREČEK, Konstantin: Václav
Bundovec z Budova v Cařihradě, Casopis Muzea Království českého roč. 51, Is17.
38 KALISTA, Zdeněk: Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha 1939, s. 79 .
34
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Samotný Theodor Béza se k případné

cestě

za

vzděláním směřující

na Apeninský

poloostrov ve svém dopise adresovaném moravskému bratrskému pánu Václavu staršímu
Mokrovskému ze

Zástřizl

vyjadřuje

na Boskovicích z roku 1595

takto: " ... hrozím se toho,

kdyby snad někteří z jinochů měli navštívit zemi, v níž satan zarazil sídlo vší bezbožnosti, jak
jsem z mnohých příkladů viděl. V ní nelze ani čestně zemřít, má-li svědomí zůstati čisté.,,39
Neklid a
románku

nedůvěru

končícího nepříjemnými

v nejednom

případě

volněji

západě

za

mravně

byla daleko

svůj

sňatkem. Pravděpodobně

sexuální život
českém

rigidním

například

otevřenější

společnosti,

jež navíc

na své

cestě

prostředí,

řádně

sezdaných

formou sexuality byly intimní styky

kavalíři

v Itálii bývali

konfrontováni s realitou, v níž

renesance morálka mnohem

uvolněnější

a italská

a více zvyklá na neskrývanou sexualitu panující ve

formě přítomnosti

patřívaly

právě

nebo moravském

vztazích mezi mužem a ženou ozývající se i v podobě rafinované a
prostituce projevující se ve

možného milostného

zachování rodu v podobě zplození následující generace.

předcházející

panovala pod vlivem
společnost

než v

účelem

a jihu Evropy jako

představa

závazky nebo dokonce tajným

společensky přijatelnou

manželů uskutečňované

Na

vyvolávala i

zahajovali mladí aristokraté

v cizině, kde se cítili
v němž jedinou

rodičů

ze strany

mezi

tamější

společensky

významných kurtizán a

tolerované

vzdělaných

hetér ve

sociální elitu a udržovaly si po dlouhá staletí

významné sociální postavení především v severoitalských Benátkách a v papežském Římě. 40
Jiným
kterého se

společensky nepřípustným

rodiče

mohli obávat, byly

nemoci a smrti

dítěte

lékařské vědy

a

stránkách

při

v

cizině.

vysoké

Tato

především

oficiálně

život potomka ohrožujícím excesem,

zakázané souboje. Tím se dostáváme k hrozbě

představa rodiče

mortalitě

deníků relativně často

a

v mladém

neustále sužovala a

věku

setkáváme se smrtí

byla

při

tehdejším stavu

opodstatněná. Skutečně

sourozenců

nebo

vrstevníků

se na

mladých

cestovatelů.

Naprosto odlišný soubor obav se týkal
přínosem

pro budoucnost mladíka

měla

úspěšnosti

podnikané cesty, která se svým

vyrovnat nemalým na ni vynaloženým

prostředkům.

HRUBÝ, František: Lev Vilém z Kounic, s. 9.
problému prostituce v raně novověké Itálii - LARIV AILLE, Paul : La vita quotidiana delle cortigiane
nelľJtalia del rinascimento, BUR 1997 ; KURTZEL - RUNTSCHEINER, Monica : Kurtizány v Římě v 16.
století, ĎaS 15, 1993, Č. 2, s. 16 - 19. ; id. : Tochter der Velus. Die Kurtisanen Roms im 16. Jahrhundert,
Mlinchen 1995 ; Jl gioco dell'amore. Le cortigiane di Venezia dal trecento al settecento. Catalogo della mostra,
Venezia 1990 ; ke konkrétním příkladům kontaktu českých a moravských šlechticů s italskými kurtizánami a
obyčejnými prostitutkami: PÁNEK, J. : Výprava, s. 91 a 159 - autor upozorňuje na příkladu účtů české výpravy
na nápadně vysoké odměny místním služebnicím; HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic - mladý Kounic nám ve
svém deníku zachoval svědectví o svém románku s tanečnicí Gracilií v Palermu, styky s kurtizánami a dokonce i
o ztrátě panictví v Madridu; zajímavé svědectví týkající se pohrdlivého názoru italských prostitutek na jejich
německy mluvící klienty pocházející z Říše zaznemanal na konci 16. stol. ve svém cestopisu F. Moryson :
"Deutscher bulet wie ein Bawer, ruchst wie ein Esel und bezahlt wie ein Fiírst" - PÁNEK J. : Výprava, s. 91.
39
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Již tehdejší kritici prospěšnosti dlouhých cest a vzdělávání v cizině si neodpustili kousavý tón,
když

upozorňovali

na to, že mladíci se

stádečkem

potloukali se

bylo stejné ale mnohem
poznamenat, že tito se
prodlévali ve

svých

vrstevníků

levnější,

alespoň

společnosti

slejně většinu času

mluvících stejným jazykem, takže ve výsledku by

pokud by byli

zůstali

v tvrzení, že mladí

svých

stráveného za hranicemi vlasti

krajanů,

a studovali doma. A bohužel je

kavalíři

v cizině velmi
například

jak to dokazují

často

třeba

a velmi rádi

deníky Lva Viléma

z Kounic, bratří ze Šternberka nebo Heřmana Jakuba Černína, rozhodně nemýlili.
Velcí skeptici navíc tvrdili, že pokud se mladým
přiváželi

obvykle

Sl

cestovatelům

místě

z domova nebo si je vyžádali na

osobností, náhodou už

podaří

proniknout do cizí vznešené

doporučením,

tamějších

čeho

uzavřených

stejně

z toho

si žádá zdvořilost a etiketa

aristokratických

už i do pouhé konverzace s jistou významnou osobou v určité

jež

významných

společnosti, nevytěží

mnoho výhod a ponaučení, protože se jim zde dostane všeho,
ale už nic víc. Problémem bylo, že v podobných

od

díky

společenské

společnostech

pozici, mnohdy

bývala vkládána naděje na určitou výhodu nebo protislužbu. Bohužel rozhovor s jinochem bez
postavení a zkušeností pocházejícím navíc z cizí
přinést něco

rodilému

mluvčímu

málokdy mohl

víc, než možnost korigovat jeho nesprávnou výslovnost a gramatiku. Snaha o

dialog s mladým cizincem v očích
času,

země

domorodců

tak mnohdy

zůstávala

jen holým plýtváním

kterému se bylo záhodno pokud možno vyhnout.
Následkem takového

nejčernějších scénářů,

špatné

společnosti

společenského

společenského

alespoň

podle

z nedostatku jiných možností s nadšením měl vrhnout přímo do
případě

nebo v krajním

styku

debaklu se mladík,

nečekala

dokonce

podsvětí,

těch

náruče

kde ho podobná úskalí

a kde si co nejrychleji s bravurou vlastní mládí

měl

osvojit

všechny představitelné špatné návyky.
Jak je zde patrné,

důvodů

k starostem a tíživým myšlenkám

měli raně novověcí rodiče

jejich syna

k obavám o potomka se

přidával ještě

kvůli

kavalírské

cestě

opravdu velmi mnoho a aby toho nebylo málo,
další významný problém, kterým bylo financování

takové dlouhé cesty.
Několikaleté

kavalírské cesty byly totiž

finančně

velice nákladným podnikem. Tento

systém vzdělávání sice dále podpořil již dávno existující vědomí stavovské výlučnosti šlechty,
ale

zároveň,

přispívaly

jelikož si takovou cestu

kvůli

její nákladnosti nemohl dovolit ani každý šlechtic,

i ony svým dílem k diferenciaci

konstituování skutečně elitní dvorské šlechty.41

41

KROUPA, J. Dietrichštejnové, s. 111.

uvnitř

vrstvy aristokracie a pozvolnému
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Pro 16. století v Čechách nejsou bohužel k dispozici žádné přesné údaje o celkové výši
výdajů obětovaných
později

ve jménu šlechtického cestování a vzdělávání.

stála kavalírská cesta jednoho syna jeho rodinu v

v některých případech byla tato suma dokonce i
které by, pro srovnání,

stačily

velikého zámeckého sídla.
Jednou

věcí

na

roční

průměru

víme, že o sto let

více než 10 000 zlatých a

několikanásobně překročena.

provoz knížecí

kuchyně

anebo

Jsou to výdaje,

přestavbu středně

42

bylo ale syna do

v cizině v patřičných mezích. Tomu
dohledem zkušený hofmistr, avšak
přecenila

Nicméně

zahraničí

měl

vypravit a druhou udržet i poté jeho výdaje

sice napomáhat, jak už bylo

pravděpodobně

své možnosti nebo kdy se sám mladík v

nebyly vzácností ani

cizině

řečeno

výše, svým

případy,

kdy rodina

zadlužil a rodina za něho musela jeho

dluh splácet. Že se jednalo o problém aktuální a palčivý, nám dává tušit samo Obnovené
zřízení

zemské, které reagovalo na nastalou situaci tím, že stanovilo, do jaké výše se

může

"syn nebo sirotek od otce ven z země na učení anebo za jinou příčinou vyslaný" zadlužit a zda
musí rodiče či poručníci za něho uspokojit zahraniční věřitele. 43
O tom, že cestování, otevírající široké obzory nejen ve smyslu kartografickém ale
především

době

ve významu intelektuálním, je v každé

jejím významným

modernizačním

a kulturním

Jestliže pro nás se dnes cestování stalo

činitelem,

především

a v rámci každé lidské

snad neexistují žádné pochybnosti.

synonymem volna a dovolené, v dobách

minulých tomu tak zpravidla nebylo a namáhavé cesty pro
měly

společnosti

většinu

tehdejšího obyvatelstva

mnohem utilitárnější význam.
Cílem této kapitoly bylo nastínit, jak

středověku

a raného

novověku

potřeba

větší

a touha po

erudici na

přelomu

nechala vzniknout takovému fenoménu, jakým se v té

stalo šlechtické cestování Evropou za

vzděláním

a poznáním, jež dnes

době

souhrnně označujeme

pojmem kavalírská cesta nebo grand tour.
Kavalírské cesty formovaly
pro kterou

představovaly

nejen

především svět

příjemné

a intelektuální rozhled aristokratické obce,

vytržení z domácího stereotypu ale i

svého internacionálního stavovství a z něj plynoucích
šlechticů

závazků

významně

k objevování a oceňování cizích kultur v nejvyšších patrech tehdejší evropské
charakteristiky tohoto typu cestování je snadné

Přínos

těchto

42

uvědomit

přispěly

společnosti.

Na

si všechny jejich klady.

cest ve smyslu celkového obohacení domácích kultur

jistě

také není

MAŤA, P. : Svět, s. 260 - 261 - uvádí i konkrétní příklady délky zahraničních cest a vynaložených prostředků

II některých českých aristokratů.
43

si

a výhod. Cesty mladých

na prahu budování jejich vlastní kariéry svým dílem

základě

uvědomění

KOLDINSKÁ, Marie: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 51.
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zanedbatelný,

byť

v přejímaní importovaných zahraničních vzorů bylo lidové prostředí

měst

a

venkova vždy mnohem konzervativnější než jeho elitní protějšek.
Mou snahou bylo

soustředit

se již v této kapitole vzhledem k tématu celé práce

především na italskou část kavalírských cest směřujících na Apeninský poloostrov z Čech

nebo Moravy, ale
celoevropským
především

samozřejmě

rysům těchto

jsem se nemohla vyhnout ani ostatním základním

cest a proto v následující kapitole bude pozornost

a pouze na vztah české aristokracie k Itálii v raném novověku.

zaměřena
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Česká šlechta a Itálie

" Vlaská země,

nejslavnější, nejpřednější

a

nejpěknější strana

Europy, regina et caput orbis et

paradisus mundi, to jest královna, hlava a ráj světa nazvaná. "
Bedřich z Donína 1

Itálie se stávala cílem mnoha cest už od dob
nezanedbatelnou roli sehrála

skutečnost,

středověku. Jistě

v tomto

případě

svou

že se na jejím území nacházelo centrum jako byl

papežský Řím. Trvalé a tradiční sídlo, pomineme-li avignonské mezidobí papežství, v
podstatě

univerzálního suveréna zasahujícího do duchovních i

kontinentu, ke kterému se navíc
císaře

nevyjímaje a

stejně

chtě nechtě občas

světských

záležitostí celého

musel vztahovat každý katolický

tak i mnoho duchovních a

vzdělávacích

vladař

institucí jako byly

například univerzity roztroušené po celé Evropě. Řím - potažmo Itálie, tak byla od nepaměti

metou mnoha diplomatických poselstev.
Druhou stranou stejné mince bylo, že Apeninský poloostrov jako centrum katolické
víry

rovněž

velmi lákal tehdejší zbožné duše

kultovních center a

důležitých

nepřeberným

množstvím svých významných

poutních míst mnohdy atraktivních jak pro

obyčejné věřící

tak

pro významné a urozené poutníky pocházející z tehdejších vládnoucích rodů.
Vedle fenoménu náboženství, již od doby Fridricha Barbarossy a vzniku prvních
vysokých

učilišť, začíná

univerzitách, které co do

cizince

přitahovat

pověsti zdárně

školám. Tento zájem trval po celý
akademické peregrinace se

přenesla

jako silný magnet i možnost studia na italských

konkurují

středověk

proslulým francouzským vysokým

a obliba univerzitního studia v Itálii v rámci

i do raného

novověku

kavalírských cest a vznikem paralelního systému
uzavřených rytířských

stejně

a nemizí ani s nástupem módy

vzděláváním

aristokracie na stavovsky

akademiích.

Ba naopak je to
akademickou peregrinací

právě během
převažovat

16. a v 17. století, tj. v době kdy

aristokratická grand tour, kdy zájem o Itálii

opravdový celoevropský boom projevující se v přejímání vlašských
kulturní hegemonii, kterou neohrozilo ani
načas vystřídána

jasně začíná

světové

postavení

vzorů

španělské říše.

nad

prodělává

a celkové italské
Itálie byla posléze

na postu evropského kulturního leadra až ludvíkovskou Francií.

Nicméně

záliba v Itálii se pak na evropskou scénu znova vrací a dokonce dále roste v osvíceném a

1

GRUND, Antonín (ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, Praha 1940, s. 89.
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racionálním 18. stolete, kdy bylo znovuobjeveno tzv."museum italicum" a ještě i ve století
devatenáctém - tentokrát v

podobě

"sentimentálních cest", jež vedou cestovatele na
romantičtí

Apeninský poloostrov v poryvech romantických nálad, kde mají tito
tendenci

spatřovat

ve stavu soudobé Itálie žalostný výsledek papežské intolerance, korupce,

pasivity a celkové morální a politické dekadence poloostrova a kdy jen
zbytky z jeho
velikosti této

poutníci

dřívější
země

slávy, které

představují

v období klasické antiky,

odkazujícími na genialitu velkých

umělců,

ruiny, vypovídající o
společně

jež

měli

posmutněle

někdejším

pozorují

významu a

s uměleckými skvosty a památkami

to

štěstí tvořit

svá díla v duchovním

prostředí zašlé svobody v dobách republikánské renesance. 3

Není zde mým úkolem rozebírat, z jakých
turistiky, ale

chtěla

bych se pozastavit u otázky,

důvodů

proč

mladí

se Itálie stala kolébkou novodobé
čeští

během

a moravští aristokraté

svých kavalírských cest za vzděláním zajížděli s tak vysokou frekvencí do italských států,
je tamní

svět přitahoval

české země

Pro
hromadné

a co od něj
a vztah

několikaměsíční

čím

očekávali.
české

a moravské šlechty k Itálii se zdají být

klíčové

cesty naší šlechty do Itálie v habsburských službách v polovině

16. století. Ačkoli většina účastníků těchto výprav v podstoupení takovýchto dalekých poutí
4

sledovala

především

své nebo rodové ambice,

plynoucí z dvorské služby a
stěží

právě

u nich

zahraniční

ostatně

jen vykonávali jen své povinnosti

reprezentace vládnoucího královského rodu a pouze

můžeme předpokládat nějakou

tato poselstva, o nichž

případně

vlastní cestovatelskou náruživost, byla to

víme, že byla do severní Itálie vypravovaná i

přesto

později

v průběhu 17. století kvůli častým dynastickým sňatkům mezi českými a španělskými
5

Habsburky a severoitalskou šlechtou, jež
českých pánů přímý

zprostředkovala

širšímu okruhu významných

kontakt s vyspělým jihoevropským prostředím.

Italská kultura pozdní renesance a s ní spojený životní styl,

umění,

móda a kuchyně by

se sice v Čechách díky svému vlivu v celé Evropě bezesporu prosadila i bez těchto výprav, ale
Během 18. století se fenomén italské cesty natolik rozšířil, že mezi lety 1760 - 1780 se množí stížnosti
cestovatelů nad tíživou přítomností mnoha cizinců ve všech větších centrech poloostrova - např. v Římě

2

v polovině 18. století prameny zmiňují přítomnost až 40 tisíc cizinců během zimního období - viz. BRlLLI,
Attilo : Jl Viaggio in ltalia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVI al XIX secolo, Silvana Editoriale
1987, s. 41.
3 Podrobně k obecným trendům vývoje v Itálii a cestám na Apeninský poloostrov, i k jednotlivým významným
cestovatelům a jejich dílům od 17. do 19. století - viz. VENTURl, Franco: L '!talia fuori ďItalia, in : Storia
ďltalia, vol. 3, Einaudi, 1973, s. 987 - 1187 .. ; BRlLLI, A. : II Viaggio - s. 304 - 311. Práce A. Brilliho obsahuje
také přílohu s biografickými údaji o nejdůležitějších cestovatelích - autorech cestopisů a malířích, kteří navštívili
Itálii v průběhu novověku.
4 První dvě cesty byly podniknuty v letech 1548 - 1550, třetí byla uskutečněna v letech 1551 - 1552 - více
PÁNEK, Jaroslav: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1552, MHB 2, 1987.
5 Viz. například první cesta Lva Viléma z Kounic do Janova v doprovodu kardinála Františka z Ditrichštejna
v roce 1630 a byly uskutečněné ijiné podobné výpravy.
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rozhodně

jim nelze

upřít,

že v

českém

vytvořily

kontextu

znamenaly znatelný impuls pro kavalírské cesty

prototyp šlechtického cestování a

směrované

poloostrov. Dozajista také není náhodou, že z řad jejich

účastníků

mecenáši a stavitelé, jakými byli Vilém z Rožmberka6
z Pernštejna ( Pernštejn ), Zachariáš z Hradce (

Telč

v budoucnu na Apeninský
vzešli takoví významní

Český Krumlov), Vratislav

(

), Jaroslav

Smiřický

( Kostelec nad

Černými Lesy) a Vilém Trčka z Lípy ( Opočno ). Tato první generace byla záhy doplněna

celou plejádou dalších

budovatelů

sběratelů

a

inspirovaných Itálií, jejichž

můžeme

spjata s nastupujícím barokem. Z nich zde

činnost

například

jmenovat

již ale byla

Humprechta Jana

Černína z Chudenic ( Černínský palác v Praze a zámek Humprecht na Kostecku ), Fantiška
Vavřince

Antonína Berku z Dubé ( chrám Sv.
Liběchov)

v Jablonném), Jana Jáchyma Pachtu z Rájova (

nebo Jana Adama z Questenberka ( Jaroměřice nad Rokytnou) a jistě by se našlo i

mnoho dalších.
Tato tradice kulturní

výměny

pak

úspěšně pokračovala

kdy bychom mezi významnými podporovateli

umění

i

během

a staviteli našli

následujících staletí,
rovněž

velmi

často

aristokraty, jež se v mládí dostali do blízkého kontaktu s vlašským prostředím.
Do Itálie se jezdilo na kavalírské cesty bez ohledu na náboženské vyznání, i když
nekatolíci

měli

k takovým cestám v některých

případech

pochopitelné výhrady, o nichž jsem

již hovořila v předcházející kapitole.
Jedním z primárních

cílů zahraniční

cesty bylo studium v jehož rámci

nepodstatnou složku studium cizích jazyků, jejichž znalost se

podobně

tvořilo

ne

vzdělání

jako celkové

a kultivace vlastní osobnosti stala jedním z atributů šlechtické distinkce, dá se proto
předpokládat,

že jedním z

impulsů

pro

románských jazyků na habsburském
se znalostí

češtiny, němčiny

v mnohem

delikátnější

jazyků,
době

návštěvu

dvoře.

Jestliže totiž v minulosti

a latiny, habsburský

situaci, protože se od

dvořan

český

užívání

aristokrat

vystačil

poloviny 17. století se nacházel

něj očekávala

aktivní znalost vícera cizích

mezi kterými tehdy hrály prim jazyky románské. A byla to

právě

italština, která se v

za vlády Ferdinanda III. a Leopolda 1. stala jazykem vídeňského dvora.
Ruku v ruce s tímto novým požadavkem na jazykovou vybavenost

jistě

rozšíření

jižní Evropy mohlo být i

i už i

dříve

dvořana

šla zcela

uznávaná tradice kvalitního italského vysokého školství, která favorizovala

směřování

cest

směrem

rytířských

akademií. Exkluzivní aristokratická

na jih. Novinkou, která tento trend nadále posílila byl pak také zrod
učiliště

na Apeninském

poloostrově hojně

Konkrétně k zahraničním cestám posledních Rožmberků jako prototypu elitních českých a moravských
aristokratických cestovatelů 16. stol. - viz. PÁNEK, Jaroslav: Zahraniční cesty posledních Rožmberků a jejich
kontakty s evropským dvorským prostředím, OH 3, 1993.
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průběhu

vznikají v

17. století a první

čeští

a moravští šlechtici se v řadách jejich

studentů

-

akademistů objevují již záhy po jejich založene.

Itálie mimo to, že tímto
vědomostí

studia pro
pro

umění

způsobem

poskytovala dostatek prostoru k vyžití se na poli

chtivé mladé aristokraty, byla

a historie milovné jedince.

stejně

Neumožňovala

tak dokonalou zemí - "muzeem"

pouze detailní a blízké poznání

uměleckých skvostů,

všech tehdy známých a obdivovaných antických památek a soudobých
ale svým

návštěvníkům zároveň

konglomerát starobylých

států

téměř

poskytovala i úžasnou možnost pozorovat na svém území
s nejrůznějšími konstitucemi a

pohledu byla Itálie zemí, jejíž obdoba by se v Evropě jen

formami vlády. Z tohoto
těžko

hledala. S politickým

rozdrobením Apeninského poloostrova souvisela i možnost návštěvy značného počtu relativně
významných

dvorů,

akademie,

umělecké

po níž se

čeští

kde bylo možné se

"cvičit"

ve

společenském

artefakty a aristokratické dvory tak

a moravští

kavalíři

styku a rituálu. Univerzity,

společně tvořily

v Itálii pohybovali na své

cestě

za

výrazné body na ose
vzděláním

a budoucí

kariérou.
Většina

itinerářů

podniknutých cest

zrekonstruovat typické "giro

méně

nejatraktivnějšími

Je

relativně

ďltalia" poměrně přesně.

novověku nejčastěji navštěvované

v některých

Sl

univerzity

patřila

případech

frekventovaných

Mezi

často

českou

šlechtou v raném

Padova, Bologna, Siena a Perugia a

i univerzita v Pise nebo Pavii. Ze

zdál ten velkovévodský ve Florencii,

v Miláně a Neapoli a lákavá a

velmi podobná, takže lze

vyhledávaná byla

španělský

dvorů

místokrálovský

rovněž některá

se

dvůr

menší severoitalská

centra jako Modena, Mantova nebo Parma. V případě cesty vedoucí až na Sicílii nelze
opomenout

samozřejmě

ani

dvůr

dalšího

španělského

místokrále v Palermu. Ovšem

bezesporu největším lákadlem byl skvostný papežský dvůr v Římě.
Obyčejně

italský okruh kavalírské cesty

začínal

v Benátkách obdivovaných

jejich velmi neobvyklé poloze a republikánskému zřízení, jež se stalo již v té
mýtem. Odtud se

pokračovalo

přes

době

kvůli

evropským

univerzitu v Padově nebo papežskou Bolognu

spravovanou kardinálem legátem bud' do Florencie anebo
Cesenu do Rimini a odtud dále po jadranském

přes

Ferraru, lmolu, Faenzu, Forli a

pobřeží směrem

na jih

přes

Pesaro, Fano,

Senigallii a Anconu až do mariánského Loreta. 8

Již v roce 1679, tj. pouhý jeden rok po založení Královské akademie v Turíně na ní studovalo hned 10 českých
šlechticů a na Akademii ve Florencii, založené v roce 1689, je doložena přítomnost Čechů už od roku 1691 MAŤA, Petr: Svět české aristokracie ( 1500 -1700), Praha 2004, s. 320.
8 Pouť do Loreta se v 17. stol. stala pro šlechtu z habsburského soustátí záležitostí dobové módy, po té co ho
navštívil i samotný Ferdinand Štýrský - POLIŠENSKÝ, Josef - BINKOVÁ, Simona ( edd. ) : Česká touha
7

cestovatelská. Cestopisy, deníky, listy ze 17. století, Praha 1989, s. 16. ; více o mariánské zbožnosti, vztahu
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Na této

cestě při

několik relativně

asi

východoitalském

pobřeží

leželo v poměrné blízkosti u sebe hned

významných center katolického kultu, která bylo zvykem navštívit - vedle

nejznámějšího

Loreta se jednalo o Tolentino s ostatky sv. Mikuláše z Tolentina,

městečko

Montefaco opatrující ostatky sv. Kláry della Croce a mnohá místa v Umbrii spojená s životem
a kultem sv. Františka a jeho

společnice

V Toskánsku kavalír dlel bud'
zdržoval v univerzitní
mladých

šlechticů

Sieně,

sv. Kláry jakými bylo například Assisi nebo Foligno.

přímo při

velkovévodském
stejně

odkud do Florencie

velmi

republiku Luccu a velmi prosperující svobodný
velkovévodů.

přístav

ve Florencii anebo se

často zajížděly

na příležitostné návštěvy medičejského dvora nebo

dvorským slavnostem. Jinak bývalo zvykem z toskánských

medičejských

dvoře

měst

celé skupinky

přímo kvůli

konkrétním

navštívit blízkou Pisu,

v Livornu, jež byl chloubu
zmiňovány

Z toskánských poutních míst bývají

jako cíl

podnikaných výletů františkánské kláštery v Camaldoli, Averně a Vallombrose a vedle nich se
metami podnikaných

vyjížděk

stávaly

medičejské

vily a zahrady v okolí

mladý šlechtic

pokračoval

dále do Umbrie a

také velmi

často

Florencie.
Z Toskány nebo Marek

většinou

univerzitní Perugii, významnou papežskou pevnost v Orvietu a Viterbo

spěchal

přes

k vrcholu své

. cesty, jakým byla návštěva Říma.
Návštěva Věčného města

na

určité

bývala

obyčejně

předem

velmi

dobře časově

naplánovaná

období v roce, protože pokud se tam cestovatel nehodlal zdržet po delší dobu, což

obvykle znamenalo se tam usadit přinejmenším na několik měsíců, snažil se v Římě prožít
alespoň

ještě

Vánoce anebo

lépe strávit tam Velikonoce jako

nejvýznamnější

svátky

církevního roku a popřípadě i část jim předcházejícího nevázaného období karnevalu.
Pokud mu to čas vymezený návštěvě Říma dovoloval, bývalo samozřejmým cílem
každého kavalíra proniknout ke dvoru a dosáhnout audience u papeže

stejně

osobní kontakty s významnými kardinály, preláty a cizími ambasadory,
doporučujících dopisů
samozřejmě

podle

kteří

mu pomocí

mohli velmi usnadnit jeho další putování po Itálii. Nadto se

stýkal i s ostatní vysokou

cestopisů

jako navázat

a deníků,

relativně

sbírky moderního a antického

římskou světskou

velmi

umění,

vstřícná

aristokracií, jež byla,

soudě alespoň

a ochotně otevírala své paláce, vily, parky a

jež bývaly její rodinnou chloubou a potvrzovaly

postavení Říma jako města s největším počtem významných obrazáren v Evropě, k nahlédnutí
urozeným clzmcům.

Habsburků k Loretu a politickém významu mariánského kultu - VOCELKA, KarI : Habsburská a lidová
zbožnost. K mnohovrstevnatosti vztahů mezi elitní a lidovou kulturou, FHB 18, 1997, s. 234 - 239.
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Kromě

římských chrámů

snažili získat

přijíždějící

toho
a

před

kostelů

kavalíry

samozřejmě

nekonečným

s jejich

svým odjezdem z

také lákal veliký

počet

známých

množstvím relikvií, z nichž se obvykle

města nějakou maličkost

na památku. Jak

čteme

na

stránkách diária mladého Kounice nebo Černína, ne vždy bývala tato jejich snaha korunována
úspěchem.

Typicky

českým

specifikem

římského

pobytu

českých

v případě katolíků návštěva karmelitánského kostela S. Maria della Vittoria
roce 1605 konaná zpravidla na výroční den bitvy na Bílé
svátků

významných

vystaven

českých světců

údajně zázračný pozdně

jako byl ku

příkladu

hoře

kavalírů

a moravských

9

nebo

10

byla

založeného v

při příležitosti výročních

svatý Václav. V tomto kostele byl

gotický obraz Narození Ježíše Krista pocházející ze

strakonické komendy Řádu německých rytířů, který podle legendy před císařským vojskem
vedeným Tillym a Bonaventurou nesl

před

osudnou bitvou na Bílé

hoře

generál

řádu

bosých

karmelitánů Španěl Domenico di Gesu Maria. Hlavně tomuto obrazu a postavě Panny Marie

bylo

přičítáno zázračné vítězství

katolické ligy nad stavovskými voj sky a tak se po

bitvě

společně s ukořistěnými standartami dostal jako dar papeži do Říma a ten ho nechal umístit

v karmelitánském kostele, jenž byl

při

Navzdory požáru v roce 1853, který
zbraně

té

příležitosti přejmenován

zničil

originál obrazu, je jeho kopie a

pamatující významnou bitvu v tomto kostele

celý obrazový cyklus

věnovaný

na S. Maria della Vittoria.

jednotlivým

umístěny

některé

praporce a

dodnes a v sakristii se nachází

bělohorským manévrům včetně

portrétu

vítěze

Ferdinanda II. Štýrského.
Pozornosti putujících studentů samozřejmě nemohly v Římě uniknout ani antické
památky vypovídající o slavné historii

města

a

vzdělávacích

institucí jakými byly proslulé

Zápisy věnované tomuto kostelu významnému z pohledu českých dějin najdeme jak v diáriu Lva Viléma
z Kounic - viz. HRUBÝ, František: Lev Vilém z Kounic. Barokní Kavalír, Brno 1987, s. 131 ; stejně tak jako
v zápiscích deníku Heřmana Jakuba Černína - viz. zápis z 12. ll. 1679 : " ... e celebrandosi anche la memoria
della felice vittoria sul Monte Bianco a Praga, fui doppo pranso alle vespere alla Madona della Vittoria, chiesa
de Padri Carmelitani sul Monte Cavallo ove e la vera imagine della Madona, che truvo R. P. Domenico di Gesu
Maria Carmelitano scalzo a Straconitz e la porto al petto mentre si faceva la bataglia ... " ; a z 28. 9. 1680 : " ...
doppo pranso fui a S. M. Vittoria per la festa di S. Venceslao ... "
10 Barokní kostel byl vystavěn na náklady kardinála Scipiona Borghese na místě původní kaple S. Paolo al
Quirinale náležející bosým karmelitánům v letech 1608 - 1620 podle projektu Carla Maderny. Svoje dnešní
jméno S. Maria della Vittoria - kostel Panny Marie Vítězné, jež mělo vyjadřovat vděk postavě Panny Marie,
která údajně měla mít zásadní vliv na z pohledu církve velmi významné vítězství, podobně jako tomu bylo o půl
století dříve v případě námořní bitvy svedené u Lepanta, získal až po bitvě na Bílé hoře. V
tehdejším protireformačním duchu se nese i základní výzdoba místa - strop je vyzdoben freskami od Giovanniho
Domenica Cerriniho z roku 1675 s námětem triumfu Panny Marie nad heresemi a pádem neposlušných andělů.
Vnitřní výzdobu a průčelí kostela si lze prohlédnout na : www.govannirinaldi.it/page / rome / santamariadella
vittoria. ; k historii a vztahu k pražského kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně - viz. www.romecity /
santamariadellavittoria.htm a www.parrocchie.it/calenzano / santamariadellegrazie / CHIESASMVITTORlA.
htm.
9

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

jezuitské Collegio Romano nebo
přednášky

římská

nebo sledovat disputace při

univerzita Sapienza, kde mohli

obhajobě

tezí.

Nutno ale přiznat, že mladíky ze všeho nejvíce
jako byly

nejrůznější

vyslanců

atd., o které díky

slavnosti

světské

městě

především

sbírání zkušeností ve

účasti

přitahoval

papežského a mnoha kardinálských

nikdy nouze. Zkrátka hlavním cílem

na veškerých formách

oslňoval společenský

a

ruch,

i ceremonie církevního roku, slavnostní vjezdy cizích

společné přítomnosti

nebyla ve

navštěvovat

společenském

společenského

římského

pobytu bývalo vedle studia

styku, ceremoniálu a

života

tamější

dvorů

etiketě

duchovní a

v

podobě

světské

horlivé

aristokracie,

které bylo sídelní město papeže a hlavy křesťanstva sto cizinci nabídnout.
Po takto načasované jarní návštěvě Říma zpravidla následovala několikadenní až
několikatýdenní

exkurze po Kampánii spojená s návštěvou Neapole obvykle

doplněnou

výstupem na Vesuv a prohlídkou antických památek a atrakcí v okolí Pozzuoli a Baia, jeskyně
Sibily KÚInské, Psí jeskyně, pausilipského tunelu atd.
V případě, že kavalír již

nepokračoval

dále na Sicílii nebo na Maltu, tak zde na jihu

Itálie jeho cesta končila a jinoch se stejnou trasou přes Řím vracel do severní Itálie, kde se mu
naskýtala možnost poznat

ještě

z Janova vyplout rovnou ke

španělským břehům

mnohá menší, ale významná
nebo

přes

města

a odkud mohl bud'

Milán a savoj ský Turín pokračovat

do Francie, případně se přes Benátky, Mestre, Treviso a Trident vrátit do Říše.
Cestování v minulosti bylo vždy
nebývaly udržované, dopravní
z tohoto hlediska

patřila

cestovatelů, alespoň

prostředky

v raném

relativně

namáhavým a nejistým podnikem. Cesty

nepohodlné a kvalita

novověku rozhodně

co se infrastruktury

týče.

hostinců

nejistá. Itálie ovšem

k zemím lépe vybaveným k

Pravděpodobně

zde sehrál svou roli i

dlouhodobý a neutuchající zájem o italská poutní místa trvající v neomezené
středověku

zaopatření

míře

již od dob

a s ním spojená tradice pohostinství.

Klasickým italským

městem těžícím

nejen z obchodu, ale

původně

i ze své výhodné

polohy vzhledem k trase, po které vedla pout' do Palestiny11 a později z turistického ruchu

II Benátský dóže a senát dokonce garantovali platnost smluv o nájmu galér a poskytnutí dalších služeb
uzavíraných mezi poutníky a patronem lodi. Těmito dalšími službami bývalo rozuměno např. opatření
průvodních glejtů na ochranu před muslimy, zajištění dopravy po svatých místech v Palestině na oslech, další
povinností patrona byl doprovod poutníků a zajištění tlumočníka, jiným bodem smluv bývala dohoda o cestě lodí
tam a zpátky, při čemž si patron mohl vymínit nucenou přestávku, dlouhou ale také třeba až několik týdnů,
nutnou k prodeji nebo směně zboží a jeho naložení, protože patroni lodí bývali "podnikatelé" nejenom ve sféře
rodícího se turistického ruchu ale i v obchodním sektoru. Naprostou samozřejmostí bylo zaopatření poutníků
jídlem a pitím po dobu plavby ( k obědu a večeři bývalo pro poutníky zajištěno maso, k snídani chleba, k pití
měli dostávat neředěné víno ), na lodi měla být dále zajištěna základní hygiena a měl být přítomen bradýř
k případnému poskytnutí nezbytné lékařské pomoci atd. Smlouva na závěr jednání bývala stvrzena benátskou
radou a dóžetem a vepsána do jeho register. Dóže tak za ní ručil. V případě nedodržení závazků čekala patrona
pokuta 50 tisíc zlatých benátských dukátů a ztráta jeho lodě. Oldřich Prefát z Vlkanova zaznamenal, že najmout
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jedinečností

vyvolaného svou

Benátky. Této turistické
prospěch

vlastní

a zájmem o místní podobu karnevalu byly severoitalské

přitažlivosti

i ostatní menší

dobře

Benátek pro cizince dovedla velmi

města

využít ve

svůj

v jejich zázemí ( benátská terra ferma ), jež na ni

reagovala rozvojem poskytovaných vlastních pohostinských služeb. 12
Obdobnou situaci - tj. snadnou dostupnost odpovídajícího ubytování, lze předpokládat,
soudě alespoň

podle

deníků

ze 17. století, ve všech větších centrech Apeninského poloostrova

a i mimo tato centra existovala

při

cestách u stanic italské pošty

síť

osterií ( hosterie della

posta ), kde bylo možné se najíst a ubytovat. Poskytované služby sice nemusely být ve všech
případech vždycky ideální a na nejvyšší úrovni - například Heřman Jakub Černín si ve

svém deníku l3 poměrně často stěžuje na podávané jídlo nebo tvrdí, že s nimi nebylo
zacházeno

dobře

a dokonce se

kde nocovali plné
v

podobě

štěnic

zmiňuje

i o tom, že ve dvou případech byly postele v hostinci,

a potřetí jim pro

blech, ale tyto služby zde

změnu výrazně znepříjemnila

alespoň

život noční

společnost

hostinců

s možností

existovaly. Podobnou sítí

noclehu jako Itálie nedisponovalo například ani soudobé Španělsko, které v roce 1637 v rámci
své kavalírské cesty navštívil Lev Vilém z Kounic, v jehož deníku se
španělského

vnitrozemí, kde byl mladý Kounic se svým doprovodem

dobře
často

odráží stav

nucen spávat

špinavý v nuzných chatrčích a nebo dokonce rovnou na voze v polích. 14
Jak je patrné, tak italská infrastruktura týkající se možnosti nalezení ubytování
cestovatelů přijíždějících
rozvinutější

z různých

důvodů

na Apeninský poloostrov byla sice mnohem

a lépe fungující vzhledem k například tehdy existující

druhou stranu z deníků také víme, že situace v jižní Itálii (

španělské realitě,

konkrétně

ale na

v oblastech na jih od

Říma) už nebývá hodnocena natolik pozitivně a že většina kavalírů se při cestách v těchto
končinách při nejistotě
spolehlivě

jiných možností

raději tradičně

držela

klášterů,

v nichž se dal vždy

najít uspokojivý nocleh a strava.

Jako shrnutí problematiky pohostinství a k reálně existujícím možnostem ubytování
můžeme

místě

konstatovat, že navzdory

relativně příznivým poměrům,

které na

v Benátkách kdykoli mimo období zimy nebylo v té době žádným problémem a že většina poutníků se
na plavbu do Palestiny vydávala v letních měsících po svátku Božího Těla, stejně jak to učinil on sám,
kvůli příhodnému větru pro plavbu na východ. K existenci a ke konkrétní podobě smluv a k ručení dóžete MALEČEK, František ( ed. ) : Jan Hasištejnský z Lobkovic: Putování k Svatému hrobu, Praha 1907, s. 9 ;
HRDINA, Karel ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. krajiny někdy
židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího
šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI., Praha 1947, s. 15 - 24.
12 Tato skutečnost se dá dobře dokumentovat na příkladu rozvoje hoteliérství v Benátkách a Veroně v průběhu
17. století - viz. BURKE, Peter: Scene di vita quotidiana nelľItalia moderna, Laterza 1988, s. 234 - 236.
13 Deník Heřmana Jakuba Černína z cesty do Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, NK 2000, XXIII F 30,
XIII F 43.
14 HRUBÝ, František: Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír, Brno 1987.
si

loď

na tomto

obyčejně
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aristokratičtí

tomto poli v Itálii panovaly, se

cestovatelé

většinou stejně

byli ochotni spokojit

jen s pronajatým pokojem v hostinci nebo v hotelu pouze v rámci krátkodobého pobytu,
v případě pobytu trvajícího na jednom místě několik měsíců si obvykle pronajímali celý

dům.

I z jiných pohledů byla Itálie připravena zajistit svým návštěvníkům relativně příjemné
a pohodlné cestování. V severní Itálii již dlouhou dobu existoval
v jehož rámci bylo možné pomocí

směnek,

vyspělý

bankovní systém,

proplacených před odjezdem anebo získaných na

krátkodobý úvěr, obdržet snadno a rychle aktuální italské oběživo. 15 Podobně účinně
fungovalo

rovněž

usnadněno dobře

spojení mezi jednotlivými centry na Apeninském
fungující poštou, která

zajišťovala

poloostrově,

jež bylo

cestovateli nejen možnost pravidelné

korespondence s domovem - mladý Černín nám zanechal ve svém diáriu mnoho poznámek
dokládajících, jak

při

pobytu na

různých

nebo aby naopak v ten který den

místech

čekal

na

zůstával

doručení

doma, proto aby bud' psal dopisy

pošty, ale

při potřebě

delších nebo

rychlejších přesunů i nezbytnou výměnu koní.
Takto

přicházíme

k otázce dopravních

byli zpravidla využíváni najmutí

koně

nebezpečná

nutnosti

jako

například při

prostředků.

K přesunům na delší vzdálenosti

nebo vozy. Pokud byla cesta nepohodlná nebo dokonce
přechodu

Alp v zimním období, bývalo zvykem

používat bud' menší muly nebo nosítka anebo v nejhorším
jakéhokoliv ohledu na jejich
představovali

původ

nuceni šlapat

pěšky.

případě

byli aristokraté bez

Jinou sféru cestování pak

krátké výlety podnikané z míst, kde v tu kterou dobu kavalír pobýval anebo

večerní městské

korzo. V tomto

případě

vedle obligátního kvalitního

koně

a reprezentativního

vozu přicházely ke slovu také různé pohodlné a zároveň elegantní kočáry a kolesky.
Po

nastínění

nadešel

čas

věnovat

tomu, jak

zahraniční

toho, jaká byla situace, jež na

se podívat i na

připraveni

a moravské kavalíry

čekala

na jihu,

stranu mince a proto chci pár posledních poznámek

a vybaveni vyráželi

čeští

a moravští šlechtici na tyto své

cesty za poznáním.

Důležitou součást
ještě před

opačnou

české

výbavy, kterou jim

odjezdem do ciziny,

vezli s sebou a jež
pokračovali

měly

tvořili doporučující

za úkol, otevírat jim

ve stejné praxi v

zajišťoval většinou

cizině

s nějakou význačnou osobou nebo

jejich otec nebo

poručník

dopisy od významných osobností, které si

dveře

do té nejlepší

sami a pokud se jim

představitelem důležitého

společnosti.

podařilo

Mladíci pak

vejít v přátelský vztah

rodu, zpravidla okamžitě využili

situace a nechávali si psát další doporučení pro následující naplánovanou cestu.

15 K peněžním kontaktům a konkrétní činnosti Fuggerů a WeIserů v souvislosti s výpravami české šlechty najih
více PÁNEK, Jaroslav: Výprava české šlechty do Itálie do Itálie v letech 1551 - 1552, MHB 2., 1987, s. 110133. ; id : Čeští cestovatelé, s. 671 - 672.
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Další podstatnou

věcí,

třeba

na kterou bylo

před

myslet

odjezdem, bylo

zajištění

dobového cestovního pasu - "kundšaftu" nebo ,Jede della santita", což byl dokument který
dokládal odkud cestující pochází, jakými oblastmi a

městy

projel a jak dlouho se tam

zdržoval. Cestujícímu byl pokaždé znovu vystaven na místě, kde naposledy pobýval a svému
nositeli

zajišťoval

především

možnost svobodného

ve snaze italských

států

průchodu

chránit se

italskými územími. Jeho funkce

před relativně častými

spočívala

epidemiemi moru a

jiných zhoubných nakažlivých nemocí.
Podle

svědectví pramenů

se

obzvláště přísná

jeví

opatření

Benátek, kde na kundšafty

dohlížel speciální úřad "Signori alla santita"I6 a pokud cestovatel neměl v pořádku své
dokumenty

vážně

zavřen

riskoval, že bude

karantény v jednom

předměstském

relativně

na

dlouhou dobu

čtyřiceti

lazretu. Problémy se vstupem do Benátek tak
svěřenec

všichni mnou zvolení cestovatelé, dokonce i samotný
před

z Ditrichštejna Lev Vilém z Kounic musel

dní do

měli

skoro

kardinála Františka

vstupem do Benátek absolvovat

dvanáctidenní karanténu v polorozbořeném lazaretu před městem, v němž nebylo ani oken ani
lavic nýbrž jen holých zdí a kde dokonce na

počátku neměl

spolu se svým doprovodem nic

jiného kjídlu než zbytky, jež si vezli s sebou z předcházející cesty, dokud se o udílosti
nedozvěděl císařský rezident v Benátkách neposlal jim gondolu plnou jídla a pitL I7
Komplikacím s benátskými "signori alla santita" se nevyhnul také Kryštof Harant z Polžic a
Bezdružic a ani
jednotlivých

Bedřich

cestovatelů

z Donína. Na tomto

díky

němuž

místě nezřídka přicházel

se jim leckdy

podařilo přísné

ke slovu

a nesmlouvavé

důvtip

úředníky

Serenissimy lišácky oklamat.
Kryštof Harant se nám ve svém cestopisu

svěřuje,

že

během

své cesty do Palestiny,

kterou podnikl společně s Heřmanem Černínem z Chudenic v roce 1598, jim byl omylem
v Trentu vystaven pas pouze na jméno "Signor Hermano Czernin de Chudenitz col uno
servitore", díky němuž měl vstup do města na laguně zajištěn pouze Černín a jeden jeho
služebník, proto aby mohli
zpět

pokračovat

dál ve své cestě bez zdržování a zbytečného se vracení

až do Trenta, benátským strážím

společně

namluvili, že Kryštof Harant je onen "de

Chudenitz".I8 Kryštof Harant měl zkrátka velké štěstí, že v Itálii tehdy nebyli zvyklí na

16 Podle svědectví cestopisu Kryštofa Haranta z Po lžic a Bezdružic měl tento benátský úřad na starost nejen
dohled nad přijíždějícími návštěvníky, ale i "počet všech cortesan, to jest obecních nevěstek pro plat, kterýž od
nich berou, aby řád mezi nimi byl, jejichžto soudcové jsou" - ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a
Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 31.
17 HRUBÝ, F. (ed.) : Lev Vilém z Kounic, s. 68.
18 ERBEN, Karel Jaromír ( ed. ) :Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z Království
českého do Benátek odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a svaté
Kateřiny v pusté Arabii 1., Praha 1854, s. 10 - 12.
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několik příjmení

titulaturách v té

nebo panství uvedených za jménem, tak jako tomu bylo ve šlechtických

době

u nás nebo v oblastech německé říše.
před

S podobnými komplikacemi
Bedřich

z Donína, kterému

akutně

vstupem do Benátek se setkal i o

velmi hrozilo

karantény v předměstském špitále, protože mu

oněch

chyběly

výše

několik

zmíněných čtyřicet

let

později

předchozím

doklady o jeho

přísné

dní

pobytu

v Loretu, Římě a Janově. Pohotový Donín nakonec problém vyřešil za pomoci osobního
šarmu a tím, že svůj pobyt v Římě dokázal šedesáti páry římských pižmových rukavic a
zastávku v Loretu pro

změnu

stříbrnými křížky, růženci

nakoupenými

a medailemi, které

naštěstí vezl s sebou jako dárky pro přátele doma. 19 Donín měl ostatně s kunšafty problém i

v opačné

části

Itálie - v Ligurii, kde se mu ale

z Prahy, kde v té

době

shodou

nepříznivých

naštěstí podařilo

zatajit, že

přijíždí

okolností zrovna panovalo "morové

spolu se svým doprovodem se vydával za Rakušany

přijíždějící

zrovna

povětří"

z lnsbrucku, odkud

a

měl

bohudíky platné úřední dokurnenty.2o
S problémy spojenými se vstupem do italských
pochopitelnou snahou chránit se
mimo povinnosti mít v
opatření.

pořádku

před neukázněnými

spropitné strážím a

celníkům,

vysoká cla, kterou se
nakoupených drahých

byla

suvenýrů

ještě

celá

nedorozumění

obzvlášť negativně

samozřejmě

cizinci snažili

způsobenými

jejich

cizinci a možnými epidemiemi souvisí

cestovní dokumenty

Pokud pomineme všechna možná

měst

dalších nepopulárních

plynoucí z neochoty nechávat

vnímána

všemožně

ve vozech, tak jak to

řada

nepříjemná

obejít

třeba učinil

povinnost platit

například

ukrýváním

Lev Vilém z Kounic

při

svém návratu z Neapole do Říma, kdy se mu podařilo schovat před bedlivým zrakem celníků
dokonce

dvě

truhly s korálovými ozdobami včetně korálové

umrlčí

hlavy na límec zakoupené

v Palermu21 , jež se mu pravděpodobně obzvláště líbila, protože si ji poznamenal zvlášt'.
Dalším

důležitým

a palných zbraní
městských

před

a

nepříliš

vstupem do

oblíbeným
města

nařízením

byl také zvyk odevzdávání

u jeho bran. O tomto

správ eliminovat potenciální

nebezpečí

soubojů

sečných

obyčeji svědčícím

a civilního

o úsilí

nepořádku

se

dozvídáme z deníku Heřmana Jakuba Černína, který byl takto nucen zanechat své pistole a
ostatní

zbraně

u

městských

bran v Bologni,

Parmě

a Piacenze a dokonce i na nevýznamném

místě zvaném Bozolo, o němž si Černín pohrdlivě zaznamenal, že je to žalostně bídné místo,

kde nic není a navzdory tomu musel v místní pevnosti odložit své zbraně. 22 Někde navíc jako

GRUND, Antonín ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, Praha 1940, s. 180 - 182.
Tamtéž, s. 104.
21 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír, s. 126.
22 Deníkový zápis z 9. 12. 1680
19
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například

v Lucce byla pro usnadnění kontroly přijíždějících vyhrazena cizincům pro jejich

města

vstup do

pouze jedna jediná z jejích bran.
relativně hodně znepříjemňujícím

Dalším zvykem
zavírání

městských

bran po západu slunce, které v nejhorším
zpět

unavený cestující se bud' musel vrátit kus cesty
noclehu anebo byl nucen po celodenní
pokračovat

kavalírů

případě

mohlo

až do místa, kde

cestě notně

na cestách bylo

měl

způsobit

jistotu

to, že

nějakého

utrmácený naslepo za svitu

měsíce

dále v naději, že se mu nakonec přece jen podaří ještě najít nějaký hostinec.

Po této malé
zaznamenali
zahraniční

život

čeští

odbočce

a moravští cestovatelé, se vrátíme

ještě

cestu. Vedle technické vybavenosti v podobě

tehdejší "turista" mohl na svou
umožňovala četba cestopisů

výpovědí

týkající se italské reality a

pouť předem připravit

nebo dobových

o ní, tak jak nám je
přípravy

na chvíli k tématu

doporučujících dopisů

a

kunšaftů

na
se

i po stránce intelektuální, což mu

průvodců,

prohlížení rytinových alb nebo

studium odbornějších druhů literatury.23
Velké

rozšíření

turistické literatury bylo

podmíněno

rozvojem knihtisku a vedlo k

celkové standardizaci informací o cizích zemích. Také knihovny
aristokracie obsahovaly

značné

české

a moravské

množství podobné literatury o Itálii, která byla z části

nakupována a přivážena do Čech nebo na Moravu přímo z kavalírských cest. Nejednalo se
vždy jen

nutně

o

různé průvodce,

ale našli bychom mezi touto literaturou i odborné knihy

zabývající se například italskou architekturou. V rámci literatury o

architektuře

bývají logicky

nejčastěji zastoupena díla týkající se Říma kvůli jeho dlouhé historii a množství zachovaných

antických památek a zabývající se Benátkami velmi obdivovanými pro jejich neobvyklost a
stavby vybudované na kanálech?4 Stejně tak populární byly třeba ale i veduty římských
zahrad, což bylo dáno tehdejší oblibou manýristických

parků,

se všemi jejich technickými

vymoženostmi a vodními atrakcemi, kolébkou jejichž prototypu byla
dovedly svou hravostí a nápaditostí okouzlit
ještě řeč

téměř

všechny své

právě

návštěvníky,

Itálie a jež

jak o tom bude

v následujících kapitolách

Po

příjezdu

do Itálie bylo pak možné

taktéž nabízených služeb místních

přímo

"ciceronů"

umělců či učených "antikvářů", kteří

na

místě

využít vedle

tištěných příruček

anebo fundovaného doprovodu konkrétních

cizince rádi upozornili na místní významná

umělecká

Například popis Říma v deníku Heřmana Jakuba Černína prozrazuje jeho pravděpodobnou znalost Du
Bellayova díla O římských starožitnostech ( 1558 ) - POLIŠENSKÝ, J.- BINKOVÁ, S. ( edd. ) : Česká touha
cestovatelská., s. 30 a při své návštěvě Benátek se dokonce přímo konkrétně zmiňuje o knížce s titulem "Le cose
notabili di Venezia", jež používal při svých toulkách po městě na laguně - viz. zápis v jeho deníku z 24.4. 1679.
24 Více o literatuře o cestování a pro cestovatele - HOJDA, Zdeněk: Delitiae ltaliae, in : SLAVíČEK, Lubomír (
ed. ) : Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993, s. 63 - 95.
23
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díla, památky a zajímavosti a navíc jim k nim byli schopni přednést i odborný historický
výklad.
Pravděpodobně

tato skutečnost dlouhodobě existující místní italské průvodcovské

tradice spojená se znalostí převážně velmi podobné nebo dokonce stejné cestovní literatury
spolu s evidentní snahou po vyhledávání známého a osvědčeného vedou u většiny cestovatelů,
kteří

zaznamenali v nějaké literární

formě

opakování stejných historek a legend a

své zážitky z italské cesty, k v
navštěvování

z relativně velmi vzdálené perspektivy

zůstává

století,

navštěvovaných

doposud

scénář většiny

neustálému

totožných míst. Tento fakt je ale na

druhou stranu snadno omluvitelný, protože nahlíženo,
novověku,

podstatě

alespoň

současného

vzhledem k období raného

turistického ruchu

počátku

21.

nejčastěji

cest podnikaných po Itálii a souhrn

památek ve srovnání s 16. až 17. stoletím ve svém základu v

podstatě

neměnný.

Důsledky

kultury.

Měly

italských cest

české

sběratelství,

vliv zejména na tehdy se rozvíjející

a složení soukromých knihoven.
intimnější

a moravské aristokracie byly

Neméně důležitý

zřejmé především

na poli

mecenát, stavitelskou aktivitu

byl ale jejich dopad i na jednotlivé

stránky tehdejšího životního stylu, jakými bylo zavedení

některých prvků

italské

kuchyně nebo například průnik italské módy v odívání do našich končin?5 Tyto novinky se do
středoevropského

prostoru dostávaly bud' cestou zdlouhavé a

náročné přepravy

luxusního

zboží anebo jejich absence byla kompenzována snahou napodobit jihoevropský import
vlastními domácími výrobky.
Přijímáním
staročeskou
země

zahraničních

xenofobní

civilizačních

nedůvěru vůči cizině,

podnětů

jež vznikla

se

částečně

poměrně

dařilo

překonávat

dlouhou kulturní izolací

po husitských válkách a spojit typický hrdý zemský patriotismus šlechty s

novověkým

kosmopolitním rozhledem. Ovšem je

třeba říci,

že ne

úplně

všechny italské

civilizační vymoženosti se po svém importu do Čech nebo na Moravu setkaly s pochopením

a kdovíjak

vřelým přijetím,

polehčování
především

ze strany

ale že naopak mnohdy bývaly podrobeny

zastánců staročeských

italských módních

hodnot. V skutku, recepce

výstřelků nadšeně

šlechtickými šviháky, byla opravdu občas až

přísné

některých

kritice a
novinek -

a se zápalem kopírovaných mladými

směšně překotná

a nepřiměřená, takže se snadno

25Např . již Vilém z Rožmberka měl při výše zmiňované první hromadné cestě české šlechty do Itálie

v padesátých letech 16. stol. ve své družině s sebou i rožmberského dvorského krejčího a kuchaře, kteří se za
pobytu jejich pána na vlašské půdě pilně přiučovali italským novinkám ve svých oborech - PÁNEK, 1. : Cesta
české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1552, s. 36.
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spolu s ostatními negativně vnímanými příklady dobového přehnaného "italštění" stávala
snadným terčem kritiky pocházející ze strany starší generace české aristokracie?6
Na obhajobu našich předků je ale na tomto
české

"italofobie" nebyla typická jen pro

místě třeba připomenout,

že tehdejší akutní

prostředí,

ale že nabírala

nebo moravské

internacionálních měřítek a lze ji vypátrat i v nesrovnale

vyspělejším

ovzduší západní Evropy,

kde se obdobně setkáme s moralistním odsuzováním především přejímání italských výrazů27 a
vytváření

italianismů

spojeným

často

s odsuzováním

dvořanství

a dvorského života,

považovaného za produkt italské etikety, jako celku.
Navíc jak je patrné, tak se kritika italských
brala si

stejně

tak na mušku i

se chudák prostoduchý
například

předpisy

dvořan

způsobů nezaměřovala

pouze na

řeč,

ale

dobrého chování z pera Baldassara Castigliona. A tak

posedlý svými šaty a

zdvořilostními

v mnoha anglických komediích 16. století a

nezřídka

se

pravidly
ještě

pro

často
větší

objevuje

názornost

toho, komu je kousavá kritika směřována jmenuje Baltazar nebo Castilio. 28 Italové raného
novověku

navíc nebývali v očích

pochlebnictvím a

přetvářkou,

záludnost a úskočnost

29

cizinců

velmi

ale dokonce

ještě

často stereotypně

spojováni pouze s módou,

s mnohem horšími vlastnostmi, jakými byla

plynoucí z jejich ztotožňování s postavou vladaře Niccola

Machiavelliho a macchiavellistickou filosofií jako takovou.
Závěrem

je

třeba ještě zdůraznit,

že navzdory veliké a neoddiskutovatelné roli, jakou

sehrály italské kulturní importy v našem prostředí na prahu novověku, nesmíme zapomínat, že
byly v mnohých

případech přejímány

k italské civilizaci, ale mnohem
vlně plně

či

onoho aristokrata

štěstí

nést se na módní

nejen z osobní náklonnosti toho

častěji především

konvenující dobovému vkusu díky v té

proto, že

době

se

měly

šířící

to

dvorské

kultuře

a všemu, co

s ní souviselo.

26 Mikuláš Dačický z Heslova nám ve své Prostopravdě zprostředkovává dobový pohled přibližující nám jako
jeden extrém mladíka, jež se vzhlédnul ve vlašské módě a touží po návštěvě Itálie i za cenu velkých fmančních
obětí a na straně druhé přináší stanovisko "starého Čecha" hrdého ve všech ohledech na svou úzkoprsou
konzervativnost a český provincialismus, pro něhož je neochvějnou hodnotou pouze láska k vlasti, k způsobům
jeho předků a úcta k jeho víře. Stařec mladíka ve formě polemické básně naléhavě varuje před ztrátou vlastní
duše, zdraví, bohatství a v krajním případě i života v zatracované a démonizované Itálii a nabádá ho k větší úctě
k českým tradičním hodnotám. Viz: Prostopravda Mikuláše Dačického z Heslova, Praha 1902, s. 66 -72.
27 Podobné nářky nad přejímáním tehdy módních výrazů a způsobů oslovení ctihodných osob ovšem nalezneme i
v samotné Itálii, kde si někteří literáti v průběhu 16. a 17. stol. stěžují nad přílišným "španělštěním" svých
současníků a o století později zaznamenávají podobný problém týkající se tentokrát infiltrace francouzštiny - in:
BURKE, Peter: L 'arte della conversazione, II Mulino 1997, s. 82 - 83.
28 BURKE, Peter: Dvořan, in: GARIN, Eugenio (ed.) : Renesanční člověk ajeho svět, Praha 2003, s. 130.
29 V podobném duchu vyjadřujícím pochybnosti o statečnosti a schopnosti Italů bojovat čestně v soubojích mluví
například i cestovatel F. Moryson, když říká: "Neb Taliáni naší doby, spatřujíce povětšinou veškero štěstí
v pozemském ráji Itálie a veškero potěšení na světě vezdejším, samou svou povahou se nepouštějí do
nebezpečných a rovných soubojů ať sebevíc slavných a čestných." - in: BEJBLÍK, Alois ( ed. ) : MORYSON,
F. - Cesta do Čech, Praha 1977, s. 134.
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Navíc v

českém

poznamenáno

a moravském

specifickým

prostředí,

klimatem

jež bylo ještě na

"rozděleného

počátku

království"

17. století hluboce

velmi

citlivého

na

náboženskou problematiku, s sebou nesla orientace na románskou katolickou kulturu i jiné
než pouze kulturní konotace.
Původně kolem roku 1600 byla totiž italská kulturní orientace šlechty v Čechách a na
Moravě běžnou

západního

a souvisela s probíhající celkovou integrací

vyspělého

světa,

se situace

změnila

do okruhu

ale v okamžiku kdy náboženská rigorosita nabyla vrchu

v katolickém i protestantském
příslušností,

české společnosti

táboře

a vztah k Itálii se

a reformovaná šlechta se

začal ztotožňovat

začala

s katolickou

po kulturní stránce stále více

orientovat na Nizozemí, Falc, Švýcarsko a Anglii. 3o Byla to až osudná bitva na Bílé hoře a
konečné vítězství Habsburků

se všemi jeho následky, které

italskému baroku kjeho monumentálnímu tažení českými

definitivně otevřelo

bránu

zeměmi.

PÁNEK, Jaroslav: Renesanční Itálie jako předmět zájmu českých cestovatelů ( Příspěvek k problému
renesance v českých zemích), in: POLÍVKA, M. - ŠMAHEL, F. (ed.): ln memoriam J. Macka ( 1922 -1991 )
,Opera instituti Historici Pragae 14., Praha 1996, s.254 - 255.
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Cestopisy a deníky raného

"Sluch lidský vždycky

novověku.

dychtivě

Kritika zvolených

pramenů

naslouchává vypravování o

věcech

takových, které se staly v dalekých a rozmanitých zemích, jak je lidé
potěšení a osvěžení mysli čtenářovy.

neznámých,

obyčejně

zvláště

popisují pro

"
Václav Šašek z Bířkova l

Všechny prameny, které budou později analyzovány ve snaze přiblížit nám italský
15. - 17. století, spadají do skupiny, kterou bychom mohli
V obecné

rovině

mezi

ně

musíme

zařadit

na prvním

příručky, kalendáře,

cestovní instrukce, turistické

volně

svět

nazvat prameny cestovními.

místě především

cestopisy, deníky,

památníky neboli štambuchy

či

alba

amicorum2 , soubory korespondence, diplomatické relace atd. Vedle těchto, často i po literární
a výtvarné stránce velmi zajímavých
značnou výpovědní

hodnotu

pramenů

například

vypovídajících o cestování, však mohou mít

i cestovní

účty.

Prameny, ze kterých jsem vycházela

při mé práci, jsou především cestopisy a deníky a zprostředkovaně pak ještě korespondence.

V českém
kronikářská,

prostředí

se žánr cestopisu, za jehož

která se narnnoze

zmiňovala

předchůdce

3

je považována tvorba

i o cizích zemích, prosazuje od 16. století, kdy se

dostává na přední místo v tehdejší zábavné literatuře vedle děl historických a beletrie. 4 Jeho
obliba vyplývala z prohlubující se inklinace
nahlížení

světa,

konce 15. do

k dílům která

počátku

přímo

autorů

i

čtenářů,

dané humanistickým prizmatem

podávají obraz životní reality. Mimo to mezi

čtenáři

od

17. století sílí zájem o literární žánry, které vedle zábavné funkce

Z BÍŘKOVA, Václav Šašek: Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec
Praha 1974, s. 17.
2Hlavní doba jejich rozkvětu se kryje s obdobím největšího rozvoje kavalírských cest v 16. - 18. stol.,
v některých případech mohly dokonce nahrazovat cestovní deník - HOJDA, Zdeněk : Delitiae 1taliae, in :
SLAVíČEK, Lubomír ( ed. ) : Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství,
Praha 1993, s. 90 - 94. ; Štambuchy, jež se mnohdy vyznačují značnou literární i obrazovou kvalitou, mohou mj.
napomoci k částečné rekonstrukci studijního pobytu těch českých šlechticů v zahraničí, kteří se na cizích
univerzitách nenechávali imatrikulovat ( viz. výše) anebo pokud se nedochovala jejich korespondence a ani jiné
prameny vypovídající o jejich pobytu v cizině - více MILLER, Karel: Tři evangeličtí studenti z českých zemí
v Padově na konci 16. století (k využití památníků raného novověku J, Z Kralické tvrze 12, 1985, s. 16 - 23.
3 K objasnění vztahu česká aristokracie - Itálie jsem měla možnost zprostředkovaně využít korespondenci díky
těmto pracím a článkům: HRUBÝ, František: Ladislav Velen ze Žerotína, Praha 1930 ; KALISTA, Zdeněk:
Čechové, kteří tvořili dějiny světa, Praha 1939 ; RŮŽIČKA, Jindřich: Italská cesta Jaroslava z Pernštejna roku
1559. ( Příspěvek k otázce vztahu české šlechty k humanismu J, Sborník prací východočeských archivů 4, Zámrsk
1978, s. 153 - 181 ; VOLDÁN, Vladimír: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, Brno
v minulosti a dnes 9, Brno 1970, s. 104 - 115 a mimo domácí prostředí: STANNEK, Antje : "Kleider machen
Grafen" im Spiegel der F amilienkorrespondenz und Reisekostenabrechnungen der Grafen von Dernath, 16881689, in : Cesty a cestování v životě společnosti, Acta universitatis purkynianae philosophica et historica III.,
1995, s. 279 nn.
4 PETRŮ, Eduard : Vzrušující skutečnost. Fakta a fantazie ve středověké a humanistické literatuře, Ostrava
1984, s. 12 - 13.
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splňují

i požadavek na

publika o
doby

ověřená

fakta,

přežívajícími

sebevzdělávání

byť

četby.

mýty, znamenala definitivní odklon do

publiku. Velký

Tato záliba

času

přínos

takto

vytěsněné

středověké

tradice alegorické

do knížek lidového

čtení určených

spočíval

i v tom, že díky

cestopisné literatury mimo jiné

tomu, že mnohdy byla psána v češtině nebo

němčině

a vydávána tiskem, uspokojovala
světa

poptávku po informacích a poskytovala možnost poznání širšího horizontu
skupinám

společnosti,

čtenářského

i ta ve svém prvopočátku byla často deformovaná různými do té

fantaskní literatury postupem
nenáročnému

a kultivaci pomocí

kterým informace odborné latinské literatury,

nemluvě

možnosti cestování a přímého poznávání cizích zemí, zůstávaly stále ještě

už

i

těm

vůbec

o

nepřístupné.

Ve vývoji staročeského cestopisu lze rozlišit dvě stádia. 5 První tvoří cestopis ještě plně
vycházející ze

středověké

tradice, který

měl

ale v rámci starší

středověké

literatury

poměrně

marginální postavení a pokud už se tento žánr jako takový objevil, jednalo se ve valné
případů

většině

o popis putování na posvátná místa. V rámci souboru mnou vybraných pramenů patří

do tohoto staršího souboru děl v podstatě jen cestopisy Václava Šaška z Bířkova a Jana
Hasištejnského z Lobkovic.
V případě Šaškova cestopisu se ovšem rozhodně nejednalo o popis nějakého zbožného
putování a do této skupiny cestopisných prací spadá opravdu jen díky období, do kterého je
datována doba jeho vzniku. Nicméně ani Šaškova relace se nevyvarovala zájmu typickému
pro starší literaturu o legendární a pohádkové jevy. Jeho autorství je Václavu Šaškovi žijícímu
v 15. století a pocházejícímu ze zemanského rodu z Bířkova u

Přeštic

na

Plzeňsku

jen

připisováno. 6 Ve skutečnosti se jméno autora, jež sám o sobě v textu mluví pouze ve třetí
osobě

plurálu, bohužel nedochovalo.
Václav Šašek z Bířkova byl jedním z účastníků velkolepého poselstva vedeného ve

jménu českého krále

Jiřího

z Poděbrad jeho švagrem a předním velmožem království, panem

Lvem z Rožmitálu, které v letech 1465 - 1466 objelo všechny významné západoevropské
dvory ve snaze získat na nich oporu proti politice papežské kurie brojící v té
intenzivně

době

velmi

proti českému kacířskému "králi dvojího lidu".

Cestu, z níž je pro nás
pro cestovaný

českým

důležitý

její úsek vedoucí horní Itálií z Piemontu do Benátek

poselstvem na samém konci roku 1466, sepsal její autor v

češtině

po

svém návratu do Čech nejspíš někdy na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 15. století. 7
V jeho podání se z vážné diplomatické mise stalo

především

vypravování o dobrodružném

5 V názvosloví tohoto žámu dlouho panovala nejednotnost - většinou cestopis označován jako jízda, cesta,
putování, historie apod.
6
'v
v ,
Z BIRKOVA, V. S. : Denzk, s. 4.
7
'v
v ,
Z BIRKOVA, V. S. : Denzk, s. 4.
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rytířském

putování starým kontinentem za ziskem cti a slávy velebící udatnost

udivujících dalekou cizinu svou exotickou silou a statečností.

8

českých reků

V závěru této poutě za

rytířskými ideály byl i samotný Václav Šašek z Bířkova při setkání s císařem na žádost Lva

z Rožmitálu pasován na rytíře.
Anonymní autor cestopisu se na jeho stránkách projevuje jako velmi vnímavý
k projížděné
italské

krajině,

zemědělství,

jež na mnoha místech
což by mohlo

šlechty. Vedle toho si
města

pečlivě

svědčit

detailně

ve

popisuje, navíc se zvláštním zájmem o

prospěch domněnky

zapisuje také všechna

po všechně velmi vychvaluje jako veliká a

projížděná

pěkná

o jeho

místa

původu

včetně

z

řad

nižší

vesnic. Italská

a zaznamenává jejich konkrétní

polohu v krajině.
Stejně

jako

někteří

jeho

pozdější

následovníci ve svém cestopisu velmi

svědomitě

zaznamenává přesný počet ujetých mie či kroků a příslušnost jednotlivých hornoitalských
oblastí ke konkrétním panstvím s údaji týkajících se jejich aktuálních

vladařů.

V těchto jeho

poznámkách se před čtenářem naplno otvírá jeho nezanedbatelný zeměpisný, historickýlO a
soudobě

politický

přehled.

Jeho dalším specifikem je zájem o místní

důchody

získávané

v podobě daní, které si zapisuje v podobě konkrétních hodnot, o kterých slyšel vypravovat.
Podobně

ale

pak zařazuje do toku svého vypravování o cestě i místní cestou vyslechnuté historky,

nečiní

jejich

tak bez rozmyslu a

relativně

spornou

značné

výpovědní

dávky

kritičnosti,

kdy si na vícero místech

uvědomuje

hodnotu jako pouze slyšených a nijak nedoložitelných

informací. ll Do textu mimo to vkládá i opisy některých oficiálních úředních dokumentů jako
byly například jednotlivé průvodní listy od různých
účastníků

suverénů

a proslovy různých významných

politických jednání zaznamenané v podobě přímých řečí.

Z hlediska tématu práce jsou v Šaškově cestopisu, jehož neoddiskutovatelným
vrcholem je pak jeho popis správy Benátské republiky

včetně

procedury volby jednoho

8Příznačná je v tomto směru především druhá kapitola cestopisu věnovaná burgundským zemím, kde u dvora v
Bruselu na přání vévody členové poselstva předvedli způsob turnajového klání provozovaný ve stejné době
v českém prostředí, který na burgundskou šlechtu i lid, zvyklé již na o něco zjemnělejší a více o jistou ochranu
před zraněním bojujících dbajících způsob boje zapůsobil naprosto šokujícím dojmem. Tato imprese pak našla
výraz v tvrzení, že nejlepší a nejsilnější bojovník z poselstva - pan Jan Žehrovský, který lámal dřevce dokonce i
v trysku na koni proti zdi, "není z toho pokolení lidí, které teď žije na zemi, nýbrž z pokolení dávných obrů." Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník, s. 34-47.
9 Udává hodnoty v normálních mílích a mílích italských nazývaných také "malé".
lOV souvislosti s českými dějinami se konkrétně v případě Milána zmiňuje o památném tažení Čechů na podporu
císaře Fridricha Barbarossy v roce 1158 a o korunovaci Zikmunda Lucemburského lombardskou korunou
v témže městě v roce 1431.
llNapř. při vypravování legend týkajících se města Verony ukončuje text poznámkou: "Toto však, co zde teď
bylo zaznamenáno, jsme toliko jen slyšeli; skutečností to potvrzeno nebylo." apod. - Z BÍŘKOVA, V. Š. :
Deník, s. 151.
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z benátských prefektů 12 , jenž se bude téměř s železnou pravidelností opakovat i
v následujících cestopisech a denících, si zasluhují pozornost

především

jeho detailní popisy

tehdejšího dvorského ceremoniálu provozovaného u milánského dvora a
Serenissimya

líčení

jedné lidové veselice, jejímž se stal cestou náhodným

při

slavnostech

svědkem.

Podstatným detailem týkajícím se Šaškova cestopisu je, že zhruba ve stejné době
napsalo putování téhož
norimberský

měšťan

českého

poselstva podobnou relaci - tentokrát ovšem v němčině,

a kupec Gabriel Tetzel, který výpravu doprovázel

patrně

v roli jakéhosi

dobového finančního poradce. 13
Společně

s nejstarším

českým

cestopisem

tj. cestopisem panoše Jaroslava,

pojednávajícím o cestě sice jiného poselstva, ale vyslaného tím samým panovníkem 14 ke
dvoru Ludvíka XI., zůstala také Šaškova práce v rukopise. Původní český spis se nám
nedochoval a dílo dnes známe jen zjeho

pozdějšího

latinského

vzdělaný

probošt a

pozdější

moravský humanista,

brněnský

překladu,

jehož autorem byl

olomoucký biskup Stanislav

Pavlovský z Pavlovic. Tento překlad byl pod titulem" Comentarius brevis et iucundus itineris
atque peregrinationis, pietatis et religionis causa susceptae ab lllustri et Magnifico Domino
Leone, libero barone de Rosmital et Blatna" vydán v Olomouci v roce 1577,'5

Cestopis se
oblibě

pravděpodobně netěšil

a proto nebyl ani

častěji

v

době

svého vzniku nijak velkému zájmu am

vydáván nebo opisován.

Větší

popularity dosáhl až v době

relativně nedávné díky svému zbeletrizovanému zpracování v knize "Z Čech až na konec

světa" pocházející z pera Aloise Jiráska. Já sama jsem při své práci vycházela z edice Šaškova

cestopisu z roku 1974. 16
Druhým o něco málo mladším zástupcem české cestopisné tvorby, jenž jsem si zvolila
pro svou práci a tudíž mající také co do činění s italským
Hasištejnského z Lobkovic ( 1450 - 1517 )

líčící

Hasištejnského dílo nestojí již ve stínu ostatních

prostředím

je cestopis Jana

přes

Benátky do Palestiny.

žánrů středověké

literatury, ale spíše na

jeho cestu

rozcestí starší tradice a humanismu a má blíže k tomu druhému.
Jan Hasištejnský z Lobkovic, starší bratr jinak asi

celkově známějšího

vyšehradského probošta Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic,
cestovatelů, kteří

patří

humanisty a

mezi tu vlnu

českých

se na přelomu 15. a 16. století vydali na cestu na východ a zanechali po

sobě

12Jedná se o detailní vnější popis systému volby, bohužel však bez přesného pochopení její podstaty - viz. :
Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník, s. 158 - 159.
13 Tamt éž: s. 6.
14 Jiřím z Poděbrad ( 1420 - 1471 ), českým králem od 1458.
15 TIcHÁ, ZDEŇKA ( ed. ) : Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14. - 17.
sto!., Praha 1986, s. 308.
16 Viz. poznámka Č. 6
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literární

vylíčení

svých dobrodružství. Vedle

zemi, budou ještě zajímat

Oldřich

něho

nás z těch,

kteří následně

navštívili Svatou

Prefát z Vlkanova a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic,

jejichž díly se budeme podrobněji zabývat později.
Jan Hasištejnský z Lobkovic,

podobně

jako jeho bratr Bohuslav, byl ve své

době

také

poměrně uznávaným humanistou. 17 Jedná se tedy o autora se značným rozhledem a
vzděláním,

člen

který navíc jako zámožný pán a

váženého

postupně

k internacionálnímu jagellonskému královskému dvoru, kde se
důvěrníkem

přispělo

krále Vladislava, což také zajisté

nezatíženému vnímání ciziny. Vedle toho Hasištejnský dosáhl
během

svého života se stal přísedícím na královském

rodu

měl

stal oblíbencem a

předsudky

kjeho
úspěchů

přístup

nikterak

i v politické

sféře

a

soudě.

Šíře a hloubka jeho znalostí a zkušeností se odrazila plnou měrou i na jeho cestopisu,

který obsahuje mnohé

odbočky

založené nejen na

pověstech

a bájesloví ale i na reálném

historickém podkladu. Z cestopisu je dále patrné, že Hasištejnský byl velmi
se soudobým
současníků

se

děním

poloostrově.

na Apeninském

zmiňuje

konkrétně

o

dobře

seznámen i

Z velkých postav svých italských

slavném kondotiérovi v benátských službách

Gattamelatovi 18 (Hasištejnský jeho jméno poněkud zkomolil do tvarů Gattamuja a Gattamuga
), který v jeho časech dokázal získat pro Serenissimu univerzitní Padovu.
Se stejným

přehledem

pak

hovoří

i o

členech

slavnostním vstupu jejichž příslušnic do Benátek

vládnoucí ferarrské rodiny

osobně

ďEste,

na

asistoval. Dokonce k osobě Beatrice

ďEste 19 , která byla manželkou nelegitimního milánského vladaře, uvádí zmínku o vraždě
předcházejícího milánského vévody a bratra jejího manžela Galeazza 1. Marii Sforzy2o

Galecius Marie v Hasištejnského podání)
cestopisu,

konkrétně

v tom že nám tuto

způsobené

příhodu

(

jeho poddanými. Na Hasištejnského

zaznamenal, je

životnost mýtu podobných politických vražd, jež se v té

době

dobře

patrný ohlas a dlouhá

tu a tam

přihodily

i v jiných

17 Známý je především jeho pedagogický spis věnovaný jeho synovi známý pod názvy "Zpráva a naučení synu
Jaroslavovi" anebo ,,Naučení synu Jaroslavovi o tom, co činiti a co nechat!" z roku 1504.
18 Vlastním jménem Erasmo da Nami. Narozen kolem roku l370 v Nami a zemřel v roce 1443 v Padově. Jako
kondotiér působil nejprve ve službách Florencie, pak papeže a nakonec největších úspěchů dosáhl jako hlavní
kapitán benátských vojsk, se kterými úspěšně bojoval s milánskými Viscontii a pro Serenissimu dobyl mj.
Veronu. Jeho bronzová jezdecká socha od Donatella dodnes zdobí náměstí před kostelem sv. Antonína v Padově.
19 Betrice ďEste ( 1475 - 1497 ), od roku 1491 manželka Ludovica il Mora. Ludovico il Moro ( 1452 - 1508 )
vládl milánskému vévodství původně v letech 1480 - 1494 pouze z titulu regenta za svého synovce Giana
Galeazza II. Maria Sforzu ( 1469 - 1494 ) a až po jeho násilné smrti se stal jeho suverénním vladařem v období
let 1494 - 1499, kdy bylo jeho panování přerušeno vpádem francouzských vojsk v čele s Ludvíkem XII do
severní Itálie. Moro se k vládě na milánskem posléze vrátil ještě krátce v roce 1500 před tím, než byl na doživotí
internován ve Francii, kde v roce 1508 umírá na zámku v Loches.
20 Galeazzo I. Maria Sforza ( 1466 - 1476 ) byl zavražděn 26. 12. 1476 skupinkou urozených profrancouzsky
orientovaných spiklenců na stupních milánského kostela sv. Štěpána.

41-

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

italských městech21 ajež budily i po letech patřičnou pozornost. Většinou byly tyto akty násilí
stále

ještě

vnímány ve

středověkých

intencích porušení božího

řádu

a dotknutí se

nedotknutelného tj. z boží vůle pomazaného panovníka, navzdory mladším proudům italského
republikánského

renesančního

myšlení zabývajícího se možností násilného

odstranění

tyrana

jako legitimní cesty k nastolení lepší vlády v návaznosti na římskou republikánskou tradici.
Když se Jan Hasištejnský vydával v roce 1493 spolu s Jetřichem z Gutštejna22 po
vzoru svého bratra přes Bavorsko, Tyrolsko, Benátky, Dubrovník a Korfu do Palestiny byl již
značně

zkušeným cestovatelem, protože ve službách krále Vladislava Jagellonského byl už

předtím

vyslán nejprve spolu s Benešem Libštejnským z Kolovrat do Lucemburska, aby tam

jednali o

sňatku

Vladislava s Marií Burgundskou a jelikož se jako diplomat

osvědčil,

byl

Půtou

v roce 1487 znovu vypraven ve službách krále do ciziny - tentokrát putoval s

Švihovským z Riesenberka přes Benátky do Říma, aby tam složili poslušenský slib papeži
lnocenci Vln?3 Na tuto svou první italskou cestu se Hasištejnský odvolává i ve svém později
sepsaném "Putování".
Své zážitky z cesty do Palestiny Jan Hasištejnský z Lobkovic zpracoval až 12 let po
svém návratu. Pro naše

účely

je

dorazili s Jetřichem z Gutštejna
samého roku, kdy vypluli

důležitý

přes

společně

pouze jeho popis

času

stráveného v Benátkách, kam

Treviso a Mestre 5. 5. 1493 a zdrželi se do 1. 6. toho
s dalšími poutníky

směrem

na východ. Také na

zpátky prošel Hasištejnský znovu Benátkami, ale tentokrát se v nich zdržel pouze

cestě

čtyři

dny

kvůli nákupům dárků a rychle pospíchal domů do Čech - do Kadaně, kam dorazil šťastně 30.

10. 1493.
Cestopis byl

definitivně

sepsán v roce 1505.

zahrnovala popis cesty do Jeruzaléma, druhou

tvořil

Původně

čtyři

roky

později

apendix týkající se Benátek, k němuž ho
utrpěná

část

První

se sestávala z poučení o Svaté

- v roce 1509, Hasištejnský
pravděpodobně

ztráta rozsáhlých benátských území ve

tři části.

soupis vzdáleností, popis benátské

galéry, se kterou cestovali a výčet poutníků a poslední třetí
zemi a o muslimech. O

obsahoval

ještě

inspirovala v té

prospěch císaře

doplnil krátký

době

republikou

Maxmiliána a následné

sčítání

Časově nejbližší milánské vraždě je ještě mnohem krvavější protimedičejské spiknutí Pazziů ve Florencii, ke
kterému došlo v roce 1478. Spiklencům se zde sice podařilo během velikonoční mše v Dómu zavraždit Giuliana
de 'Medici ale již nikoli jeho staršího bratra Lorenza il Magnifica ( 1449 - 1492) a byli za to rozzlobeným lidem
patřičně vytrestáni, kdy počet oběšených dosáhl stovky a byly zničeny některé celé florentské rodiny. HIBBERT, Christopher: Vzestup a pád rodu Medici, Praha 1997, s. 128 - 143.
22 Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic procestoval v letech 1490 - 1491 Středomoří a navštívil rovněž Svatou
zemi. Také on je autorem cestopisu "Hodoeporicon", který se ale bohužel ztratil a z celého díla zůstaly jen jeho
tři listy přátelům a jedna báseň, ze kterých víme, že i on cestoval po Itálii, kde již před tím studoval na různých
univerzitách a že se stejně jako později jeho bratr plavil na východ z Benátek. - KUNSKÝ, Josef: Čeští
cestovatelé, Praha 1961, 1. díl, s. 13 - 30.
23 KUNSKÝ, Josef: Čeští cestovatelé, s. 87 - 100.
21
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doplněk

benátského lidu. Tento
v

podstatě

cestopisu už vykazuje jasně humanistického ducha, protože se

jedná o jakousi dobovou odbornou statistiku týkající se obyvatelstva a území

patřících v jeho době k Serenissimě?4

Podle množství
že jeho autor

při

přesných detailů

obsažených v cestopisu lze

oprávněně předpokládat,

uskutečnění

jeho sepisování po tolika letech, které uplynuly od

používal cestovní deník, jenž si v jejím průběhu vedl. Bohužel tento se nedochoval

cesty,

stejně jako

původní rukopis deníku. Dnes známe pouze jeho dva opisy - starší pocházející z roku 1515

a druhý mnohem
na

pozdější,

přání příslušníků

rodu

který byl k dílu ovšem

je z 19. století a jeho autorem je Josef Dobrovský, jenž ho
Lobkoviců.

připsán

až

Celý humanisticky

později

jiným písmem,

patřičně
novějším

25

pořídil

dlouhý název cestopisu,
pravopisem a

pozdějším

jazykem je : "Od vysoce urozeného pána pána Jana z Lobkovic a na Hasištejně s tovaryšem

svým vysoce urozeným pánem panem

Jetřichem

z Guttenštejna do Jeruzaléma k svatým u

hrobu Pána Ježíše Krista, Spasitele našeho, léta 1493
Pro tuto práci jsem využila
Strejčka

dvě

začatý

šťastně

a

vykonaný putování. "

edice "Putování" z počátku 20. století - první od Ferdinanda

z roku 1902, ve které je text ponechaný ve

staročeštině

a o

něco

mladší edici od

Františka Malečka z roku 1907, ježje již v moderním jazyce.
Pokud se pohybujeme dál po

časové

dílem týkajícím se Itálie, u kterého je

ose

třeba

směrem

k našim

příslušníky

šlechty, ale narodil se v rodině

sukny, jemuž patřily dva domy na Starém
a kterému se až v roce 1545

podařilo

je dalším cestopisným

se na chvíli zastavit, práce

z Vlkanova ( 1523 - 1565 ). Na rozdíl od obou předcházejících
mezi

dnům

městě

Jindřicha

autorů Oldřich

Prefáta

Prefát nepatřil

Prefáta, zámožného obchodníka se

pražském a hospodářský

získat povýšení do

Oldřicha

rytířského

dvůr

na Berounsku

stavu a erb s bílým

vlčím

psem se zlatým obojkem ve skoku. 26
Oldřich
ještě

Prefát za svého života podnikl mnoho studijních cest. Nejprve v roce 1540

v doprovodu svého otce odešel studovat do Wittenbergu, odkud se po dvou letech v roce

1542 vrátil na pražskou univerzitu, kde krátce studoval filosofii a matematiku.

z důvodů obav

před

Bavorska, aby se tam
vzděláním

morovou ranou ale
vzdělával

na

ještě

univerzitě

téhož roku odcestoval

přes

v Ingolstadtu. V roce 1544 se

Pravděpodobně

Norimberk do

opět přesunul

za

- tentokrát na univerzitu do Lipska. O rok později ho už nalézáme v Praze, kde sice

24 Kuriózní je na jeho statistice týkající se benátského obyvatelstva především fakt, že vedle obligátně užívaných
kategorií jako jsou bojeschopní muži, starci, ženy a děti se zaměřil i na kategorii kurtizán a obyčejných
prostitutek, o kterých nás informuje rovněž velice přesně: " ... kurev zgewnych, secztenych, kromie taynych,
jesto v nich newiedije, XI tisiecz VIC LIlII kurwy ... ", což může svědčit jak o jejich postavení a významu
v Benátkách, tak o jejich neobvyklosti v očích českého pozorovatele - viz: STREJČEK, Ferdinand ( ed. ) : Jana
Hasištejnského z Lobkovic Putování k svatému hrobu, Praha 1902, s. 110.
25 Originál se dnes nachází v Národní knihovně pod signaturou XVII A 13.
26 KUNSKÝ, 1. : Čeští cestovatelé, s. 102.
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dům

zakoupil

"U železných dveří" v Masné ulici na Starém městě,

nicméně

ani tentokrát se tu

neusadil a už v létě roku 1546 bychom ho našli na cestě do Říma, kam se vydal obvyklou
trasou přes Treviso a Benátky. V Římě rovněž nějaký čas studoval a navíc se tam sešel
s dalším odchovancem wittenberské univerzity a rodákem z Halle - luteránem Volfem
Holzwirthem, který v té
několika

době

pracoval v jedné lékárně poblíž Colossea.

dalšími Němci se posléze

Holzwirtha na jeho

cestě

Oldřich

je zajímavá

Společně

Prefát vydal z Benátek do Svaté

především

z toho

důvodu,

s ním

aještě

země. Spoluúčast

stejně

že i on se stal

jako

Prefát autorem cestopisu o Palestině.
týče

Co se

předcházejícího

bohužel

čas

půdě,

Prefátova pobytu na italské

důležitý podobně

je pro nás

Hasištejnského cestopisu jeho úsek strávený v Benátkách.

prožitý ve

Věčném městě,

jež

předcházel

jako u

Oldřich

Prefát

přechází

jeho benátskému pobytu,

ve

svém cestopise mlčením. Víme pouze to, že z Říma do Benátek odcestoval nedlouho před
svátkem Božího Těla27 roku 1546. Spolu s ostatními se pak počátkem července nalodil na
obchodní
měsíci

loď,

na které potom

během

cesty na východ strávil skoro

roku. Po necelém

prožitém na cestách po posvátných místech Palestiny se stejnou cestou po

s mezipřistáním na Kypru, který byl v té
Návrat

půl

poutníků zpět měl částečně

Turky, ale

naštěstí

době

moři

pod benátskou správou, vrátil do Benátek.

dobrodružný nádech, jelikož jejich

loď

pro nás se Prefát spolu s ostatními ubránili a posléze

byla

šťastně

přepadena

dorazili do

Benátek, kde se pro válečnou nejistotu panující tou dobou na německých územích v říši zdržel
až do období

půstu

v

březnu

období po návratu ze Svaté
podobně

jako

roku 1547. V této

země

předcházející

době

snad také navštívil Milán. Bohužel toto

strávené ještě na italském území do svého cestopisu Prefát

římský

rovněž nezařadil.

pobyt

Na

počátku

dubna

před

Velikonocemi téhož roku se Oldřich Prefát konečně vrátil do Prahy.
Ani

utrpěné

nepohodlí ani zkušenost s piráty ho však neodradily od dalších cest. Po

návratu do Prahy se sice oženil a založil rodinu, ale už v roce 1550 podnikl další cestu
vedoucí přes Benátky a Anconu do Říma s návratem do Čech přes mariánské Loreto. O dva
roky

později,

v roce 1552 se

prvně

vydal na

pouť opačným směrem

to jest na západ - do

Compostelly v severním Španělsku. Zdá se velmi pravděpodobné, že podnikl ještě alespoň
dvě další cesty, ale dnes nám o nich bohužel chybí bližší informace?8

Z předcházejících řádků je patrné, že Prefát byl autorem na svou dobu a poměry velmi
vzdělaným

a až neobvykle zcestovalým.

Osobně

se v Praze stýkal s Tadeášem Hájkem

24 . června
TIcHÁ, Zdeňka ( ed. ) : Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14. - 17.
století, Praha 1985, s. 310.
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z Hájku, se kterým ho spojoval

společný

zájem o astronomii a matematiku. Dokonce

později,

když se tu více usadil, se sám stal dovedným výrobcem astronomických pomůcek a měřících
přístrojů?9 I v cestopisu, jenž vznikl až po letech, ale na základě poznámek, které si podobně

jako Hasištejnský dělal cestou a který jako autor dedikoval panu Václavu Zajíci z Házmburka
a na Strakonicích, dědičnému "truksasu,,3o Království českého a velmistru řádu sv. Jana
Jeruzalémského, který

prvně

vyšel tiskem až v roce 1563 a jehož celý název je : "Cesta

z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest do krajiny někdy Židovské,
země

Svaté, do

města

Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha

všemohúcího šťastně vykonal

Voldřich

Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI", klade

důraz

3l

především na racionální poznání , vlastní zkušenost a znalost soudobé cestopisné a historické

literatury ale i klasických

autorů.

I

přes

svou hlubokou zbožnost je Prefát skeptickým

pozorovatelem reality, takže fantastické prvky a
zcela

ojedinělé.

prostředí

Snaží se

českému čtenáři

co

neznámé a neobvyklé - klasickým

domnělé

zázraky jsou v jeho cestopisu jen

nejvěrněji přiblížit především věci

příkladem

v domácím

je jeho popis benátské galéry a života

na ní. 32
Vedle

věcného

Pravděpodobně při

realismu je další

předností

Prefátova cestopisu jeho výtvarná hodnota.

návratu z Palestiny poznal v Benátkách

malíře

Domenica dalle Greche,

který podobně jako on navštívil Svatou zemi a získal od papeže povolení k tisku svých kreseb
vzniklých na východě?3 Oldřich Prefát jich dal několik ( konkrétně se jedná o kresbu Božího
hrobu, Jeruzaléma, bitvy s piráty u Kypru a benátskou lod' ) reprodukovat ve svém cestopise.
O vysoké

kvalitě

díla vnímané již Prefátovými

současníky svědčí

nalezneme u Adama z Veleslavína anebo to, že z něho cituje a
vlastním cestopisném díle Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. 34
Prefátův
rozšíření,

zmínky, které o

upozorňuje

na

něj

cestopis se záhy po svém vydání stal velmi populárním a došel

k čemuž

nepochybně

vedle poutavého

vyprávění přispěl

něm

ve svém

značného

i fakt, že jazykem, ve

Tamtéž: s. 310.
Stolníku.
31 Jeho zájem o přesně zjistitelná a ověřitelná fakta se projevila i v jeho konání na posvátných místech, kdy např.
běhal doslova s metrem v ruce po Jeruzalémě, aby si přesně zakreslil památky. Prefátův cestopis je tak jedním
z prvních českých cestopisů, který by pomalu snesl nároky kladené na dnešní turistické průvodce.
32 Jedná se kapitoly: O spuosobu a velikosti navi nebo lodí i o tm, co v ní bylo; O čeledi patronově v navi a jaké
jich práce; Jakou nám stravu patron v navi dával a na čem jsme léhali.
33 HRDINA, Karel ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, to jest do krajiny
někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteroužto cestu s pomocí Pána Boha
všemohúcáho šťastně vykonal Oldřich Prefát z vojanova léta Páně MDXXXXVI, Praha 1947, s. 310.
34 Kryštof Harant z Prefátova cestopisu nejen cituje, ale přejímá z něho i bez odkazu relativně hodně údajů jen
nepatrně slohově změněných a dokonce užil ve zmenšeném měřítku i dalle Grechovu kresbu kostela Božího
hrobu v Jeruzalémě - HRDINA, Karel ( ed.): Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny,
to jest krajiny někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána
Boha všemohúcího šťastně vakonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, s. 359.
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kterém je napsán je pražská
v různých knihovnách 17

čeština

výtisků.

první poloviny 16. století. Celkem se nám dochovalo

Po Bílé

hoře

poněkud

známost cestopisu

upadla a byl
znovu vydán ale bez původních obrázků až u Františka Faustina Procházky v roce 178635 .
Zatím poslední edice cestopisu, se kterou jsem pracovala i já, pochází od Karla Hrdiny a je
z roku 1947.
V průběhu 16. - 17. století se i v našich
místě

zeměpisných šířkách

staršího typu cestopis poznamenaný u nás v té

době

objevuje a prosazuje na

nastupujícím obdobím renesance.

Humanistický cestopis se zcela v duchu pravidla, že i odborný text má mít literární hodnotu a
jeho autor je povinen ctít pravidla krásné prózy,
stírá rozdíly mezi

vědou

"přeintelektualizovaného"

a

uměním

vyznačuje především

a pokouší se oboje

vtěsnat

tím, že do jisté míry

do osobitého místy až

literárního slohu.

Typickým zástupcem tohoto proudu "teatrum universitatis rerum,,36 u nás je cestopis
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic ( 1564 - 1621 )37 , který jako pravý humanista vyrazil
na svou cestu do Svaté

země důkladně

vyzbrojený studiem odborné literatury

české

i cizí

provenience a tuto svou znalost posléze využil i při sepisování vypravování o svém putování.
Na rozdíl od starších

českých cestopisů

zaznamenávajícího co

spatřil,

ale

tak

čtenáři nepředkládá

rovnocenně doplňuje

jen prosté

postřehy

poutníka

své empirické pozorování oddílem

erudovaných poznámek a odkazů na literaturu již zcela v duchu moderní vědy.38
Kvantitou a kvalitou věcných informací tak jeho dílo
o

cestě

na východ v české

"odborné literatury" i

literatuře

přesahuje

napsáno a to navzdory faktu, že

poněkud zavádějící

informace a v některých

vše, co bylo do té doby
občas přejímá

případech

buď skutečně

mu nevadí ani

zařazení

krátkých

prožil anebo o nich slyšel cestou vypravovat.

Nicméně

spojovat reálnou historii s mytologií. Tok jeho vypravování narušuje pouze
cestovních příhod, které

z dobové

ani tyto drobné nedostatky nazírané z úhlu pohledu dnešní

přísné

kritiky pramene Harantovu

dílu nemohou upřít jeho místo na vrcholu české cestopisné literatury celého předbělohorského
období.

KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 114.
Tento žáru cestopisné literatury spojuje osobní zkušenost autora se znalostí odborné literatury. Pisatel spoléhá
více na působivost informací než na vypravovaný příběh, snaží se o názornost sdělovaných poznatků ( popisy,
ilustrace ) a čtenářskou přitažlivost hledá v přínosu nových kriticky ověřených informací, nikoli v uplatnění
fantazie - více: PETRŮ, E. : Vzrušující skutečnost, s. 54 -103.
37 Nejnověji k životní dráze a k druhému životu postavy Kryštofa Haranta - KOLDINSKÁ, Marie : Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta intelektuála k popravišti, Praha - Litomyšl 2004.
38 Jeho citace a poznámky odkazují na neuvěřitelných 600 ( ! ) titulů z dobové odborné literatury. K poznávací
hodnotě cestopisu - BENEŠ, Zdeněk: Cesta do Svaté země Kryštofa Harantajako kosmologický obraz světa, in
: Cesty a cestování v životě společnosti, Acta universitatis purkynianae philosophica et historica III., 1995, s. 137
-145.
35

36
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V kapitolách
znalec

tamější

věnovaných

jeho pobytu na italském území se projevuje jako erudovaný

historie, soudobého
důležitý,

z hlediska této práce

s mořem, kde konkrétně

dění

a místních reálií. Zde mám na mysli

dlouhý výklad o

zmiňuje klíčový

původu

především

jeho,

benátského svátku zasnubování

význam postavy císaře Fridricha 1. Barbarossy nejen

pro tento konkrétní benátský svátek nýbrž i pro

dění

v době komun v celé severní Itálii a

souvislost těchto italských událostí s dějinami Českého království. Podobně odborným
působí

dojmem

vysvětlením

jeho až

přespří1iš

podrobná pasáž o

vládě

a

funkcí všech tehdy existujících benátských

informaci uvádí i o

univerzitě

v Padově nebo o

připojení

správě
úřadů.

Serenissimy s výčtem a
Stejně

velké množství

Ferrary k Patrimoniu sv. Petra po

vymření hlavní linie rodiny ďEste v roce 159739 .

Kryštof Harant se na cestu do Palestiny vydal v roce 1598 spolu se svým švagrem,
tehdy ještě pouhým rytířem a později předním velmožem království Heřmanem Černínem
téměř

z Chudenic. Celé jejich putování trvalo

dva roky - od dubna 1598, kdy oba

společně

vyrazili z Černínovy Bystřice, až do října roku 1589, kdy se Harant vrátil do Čech zatímco
jeho

přítel

se rozhodl

ještě nějaký čas

pobýt v severní Itálii. Cílem cesty

poznání památných míst ve Svaté zemi, ale v Harantově

případě

způsobem se smrtí své první manželky Evy Černínové z Chudenic.

mělo

být nejen

i snaha vyrovnat se tímto
4o

Do Itálie se oba šlechtici v doprovodu jednoho služebníka z Čech dostali klasickou
cestou přes
své

cestě

Německo

a Rakousko. Jejich cílem zde byly Benátky, odkud

na východ. Na italském území cestou navštívili

stala jednak díky

pověstné

drahotě

průtahům

ve

pouze Trident, Trento,
součástí

jejich

s odplutím z Benátek do Palestiny a zadruhé

kvůli

Treviso, Mestre, Benátky, Padovu a Ferraru.
itineráře

jmenovitě

měli pokračovat

panující ve městě na

Posledně dvě zmiňovaná města

laguně,

se

která je donutila k tomuto

předem

neplánovanému výletu.
Itálie tak byla pro Kryštofa Haranta nikoli cílem, ale pouhou tranzitní zemí na jeho
dlouhé

cestě

na východ. Tomu odpovídá i

k celkovému objemu díla, který jí ve své práci

relativně
věnoval.

malé množství prostoru vzhledem
Na Apeninském poloostrově pobýval

Hlavní linie rodiny ďEste vymírá Alfonsem II. ďEste v roce 1597. Uprázdněného léna se sice chtěl ujmout
Cesare ďEste pocházející z vedlejší větve rodu založené levobočkem Alfonsa I. D'Este, ale z důvodu buly
z roku 1567 Prohibitio alienandi et infeudandi Pia V. vylučující z dědictví církevních lén nemanželské děti, ho
tehdejší papež Klement VIII. odmítl uznat dědicem a Ferrara byla v roce 1598 oficiálně připojena zpět
k Papežskému státu, jehož součást původně tvořila, než byl v roce 1332 první z rodu ďEste jmenován jejím
papežským vikariářem. Sekundogenitura rodiny ďEste pocházející od Cesara I. si do budoucna udržela alespoň
panství v Modeně a Reggiu.
40 Uvádí, že na cestu se vydal mj., "aby se vyrazil ve svém zármutku" - KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 127.
Později byl Kryštof Harant ještě dvakrát ženat - nejprve s Barborou Mířkovskou z Tropičic a naposled s Annou
Salomenou Hradišťskoy z Hořovic a na Vildštejně.
39

47-

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

delší dobu

podobně

všichni poutníci,

jako Jan Hasištejnský z Lobkovic prakticky jen v Benátkách, kde se

kteří

se rozhodli

pokračovat

v cestě do Svaté

země

po

moři,

již od dob

středověku shromažd'ovali a očekávali "galej poutniční", která je tam měla dopravit. 41

Dál, po dlouho odkládaném vyplutí z Benátek v červenci 1598, jeho cesta, která už nás
ale nebude blížeji zajímat, pokračovala přes Krétu a Kypr do Palestiny, kde byli v

Jeruzalémě

oba dva s Černínem pasováni na rytíře božího hrobu, a potom ještě dále do Egypta, odkud se
posléze vraceli stejnou cestou přes Benátky do vlasti.
Kryštof Harant v době, kdy vyrážel na tuto svou cestou, byl již zkušeným
světoběžníkem

s patřičně širokým rozhledem v mnoha oborech hovořícím navíc mnoha cizími

jazyky. Za tuto svou kultivovanost

vděčil vzdělání,

které nabyl u dvora arciknížete

Ferdinanda Tyrolského v Innsbrucku, kam byl svým otcem dán do služby v pážecím
dvanácti let v roce 1576. Dvorská zkušenost mu umožnila získat nejen
a zálibu v hudbě, která ho doprovázela po celý život, ale
starém kontinentu jako

příslušník

doprovodu svého chlebodárce.

arciknížete Ferdinanda doprovázející ho na jeho
s italským prostředím dávno

před

zároveň

cestě

věku

nadprůměrné vzdělání

i možnost cestovat po

Právě

jako

na jih měl možnost se

člen

prvně

družiny

seznámit i

svou vlastní poutí do Palestiny. Sám na tyto mladické cesty

nejen po italských územích ale i po jiných místech v Říši vzpomíná na konkrétních místech
pozdějšího

cestopisu o své

cestě

do Svaté

země

-

např. při návštěvě

Hallstadtu nebo

při

prohlídce benátského arzenálu.
V Innsbrucku Kryštof Harant pobýval až do smrti svého otce v roce 1584, kdy se vrátil
do Čech kvůli správě rodinných statků. 42 Tím ovšem neskončila jeho relativně úspěšná
dvorská kariéra. Po zkušenostech nabytých na uherském bojišti v konfliktu s tureckým
nepřítelem

v letech 1593 - 1597 na své

neméně zdařilou
komořího

a rady z rukou stárnoucího a podivínského Rudolfa II. I po jeho smrti si dokázal

jehož vlády zastával

podpoře

Přemrštěné

úřad

oblíbence u Rudolfova bratra a nástupce Matyáše II., za

dvorského rady. Bohužel i to bylo pro Harantovu ctižádost

českého

pořád

stavovského povstání a nového krále Fridricha Falckého.

ambice tak Kryštofa Haranta nakonec

Staroměstském náměstí,

42

císařského

málo a tento pocit ho dovedl kolem roku 1618 až k přestupu k víře pod obojí a později k

otevřené

41

u dvora Ferdinanda Tyrolského navázal

službou u pražského dvora a roku 1601 se mu podařilo získat post císařského

zachovat své postavení

ještě

působení

přivedly

až na

popravčí

lešení na

kde za ně zaplatil životem.

Viz. kapitola Česká šlechta a Itálie, s. 4 - 5, poznámka 10, ll.
ERBEN, Karel Jaromír ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. VIII.
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Kryštof Harant zprávu o své

cestě

do Palestiny vydal tiskem s vlastními ilustracemi až

téměř deset let po svém návratu do Čech - v roce 1608. Podruhé práce vyšla již posmrtně

v roce 1668 s názvem" Putování aneb cesta z království českého do
moři

do

země

země judské

svaté,

a dále do Egypta a velikého

města

města

Benátek a odtud po

Kairu, potom na horu

Oreb, Sinai a svaté Kateřiny v pusté ArabU ležící".
nezdařeném

Ani po
dokonce

vytištěn

stavovském odboji cestopis neupadl v

i v Německu díky tomu, že

exulant v Sasku, knihu nejprve

přeložil

Harantův

z češtiny do

bratr Jan

němčiny

Jiří,

zapomnění,

žijící jako

nýbrž byl

pobělohorský

a posléze ji jeho syn, plukovník

v císařském vojsku a později i nejvyšší vojenský velitel v Čechách, Kryštof Vilém nechal
znovu vydat v Norimberku v roce 1678 pod titulem "Der Christliche Ulysses oder

Reisebechreibung Christophi Harant von Polschitz in die Morgenlander" a

přípisem

jej

'
Leopo Id'
venovaIclsan
OVl I.43
v

v'

Původně

oficiálně

roku 1612

neboť

se nejednalo o Harantovo jediné dílo tohoto žánru,

když byl

počátkem

vyslán spolu s Pražanem panem Pruskovským do Madridu, aby tam

vrátili řád Zlatého rouna zesnulého císaře Rudolfa II., jak tehdy bývalo zvykem,44 využil této
příležitosti

k

pokračoval

uskutečnění

španělské

ze

další delší

zahraniční

cesty. Po

splnění

svého

čestného

úkolu tak

metropole sám po vlastní ose dál - nejprve do Santiaga de

později zpět přes

Poslední

italský Milán, kdy se

počátkem

roku 1615 vrátil do Prahy.
45
Také o své druhé cestě napsal menší práci, jejíž rukopis se ale bohužel po Bílé Hoře ztrati1.
Compostela a

věcí,

kterou považuji za podstatnou zmínit v souvislosti s Harantovým
46
cestopisným dílem je, že jsem pracovala s Erbenovou edicí z druhé poloviny 19. století , ve
které sám její autor
řecké

upozorňuje

některé

podružné

části

textu ( latinské a

jeho úseky byly částečně
poupraveny, aby konvenovaly svou češtinou dobovému úzu 19. století. 47 Nepředpokládám, že
vsuvky,

toto by nějak
zmíněných

mi takové

zpěvy,

na fakt, že vynechal

výrazně

modlitby, statuta a opisy listin) a že

některé

mohlo ovlivnit výsledky mého zájmu o zmínky o

Kryštofem Harantem

sdělení vůči čtenáři

Posledním z této

během

zábavě

a slavnostech

jeho krátkého pobytu na italském území, ale zdá se

korektní.

řady cestovatelů, kteří předali

generacím v podobě literárního žánru cestopisu je

své bohaté zážitky z cest následujícím

Bedřich

z Donína, který ovšem

podobně

43 KUNSKÝ, J.: Čeští cestovatelé, s. 14l.
44K obyčeji odevzdávání řádu Zlatého rouna po smrti jeho nositele - PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné
kultury 11/2., Praha 1997, s. 85 - 91.
45 KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 126 - 14l.
46 ERBEN, Karel Jaromír ( ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z Království
českého do Benátek odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a svaté
Kateřiny v pusté Arabii 1. - 11., Praha 1854 a 1855.
47 Tamtéž: s. XX.
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jako před ním Jan Hasištejnský z Lobkovic už stojí na předělu dvou epoch. S ním totiž
linie

českého renesančního

baroknímu vidění
například

pro

světa

Oldřicha

cestopisu a otevírá se v naší cestopisné

doprovázený výrazným úbytkem

renesanční

prostor

a skepse, která je typická

Prefáta z Vlkanova. Donín dodržuje předcházející linii v tom, že

cituje antické autory i své italské
v italské

kritičnosti

literatuře

poezii a próze,

současníky, čímž
nicméně

končí

sečtělost

dokazuje svou

běžně

v klasice i

to mu nikterak nebrání v návratu k důvěřivému

poměru k nejrůznějším mýtům, pověrám a především pak ke katolickým legendám.

48

Donínovými cestami počínaje už není navíc Itálie pouhou tranzitní zemí, což souvisí s faktem,
že

během

17. století pomalu ustaly

poutě

do Svaté

země.

Itálie se stala cílem putování námi

sledovaných jedinců.
Bedřich

z Donína ( asi 1574 - 1634) pocházel ze starobylého

z Rotova odvozujícího

svůj přívlastek

z Donína z dědičné držby

Dohna, který se dnes nachází v Sasku.

Někteří

z jejích

členů

rozvětveného

úřadu

žijících

rodu pánů

purkrabího na
počátkem

hradě

17. století

nejen v Čechách, ale i ve Falci a v Prusku byli protestanti, jiní katolíci. Bedřich společně se
svým bratrem Janem Vladislavem se na rozdíl od ostatních
rodinnou víru a konvertoval ke katolicismu.
mu tak dostalo

skvělého vzdělání

Evidentně

bratří

rozhodl opustit starou

se mu tento krok vyplatil, protože se

na výborném pražském jezuitském učilišti a posléze v roce

1608 dosáhl dokonce postu zemského soudce a

císařského

rady. Vedle toho roku 1602

výhodným sňatkem s Izaldou z Martinic49 vstoupil do příbuzenského vztahu s jednou
z klíčových osobností

bouřlivých bělohorských

let - Jaroslavem

Bořitou

z Marinic, který se

tak stal Donínovým švagrem.
Kořeny

cestovatelské

považovat co do

počtu

novověku, alespoň

vášně Bedřicha

z Donína, kterého

vykonaných cest za jednoho z našich

můžeme

bez

větších rozpaků

největších cestovatelů

mezi těmi, o nichž se nám zachovaly informace, nalezneme

raného

podobně

jako

u Prefáta nebo Haranta již v době jeho dospívání. Donín celkem v průběhu let 1588 - 1608
Příznačné je v tomto kontextu jeho pohádkově znějící vypravování o vzniku křišťálu a podle něho reálně
exitující padající maně. Obojí tvoří součást popisu přírodního bohatství Kalábrie zařazené na začátek italského
cestopisu, kde se jeho autor zabývá charakteristikou jednotlivých italských regionů : " ... křišťál, který se
v Kalabrii na velkých horách, na kterých ustavičně leží sníh, z ledu a z vody sněžné dělá, letního času, když sníh
se rozpouští neb ztaje, zase pro veliké zimy zmrzne a tak se speče a zkamení." - GRUND, Antonín ( ed. ) :
Cestopis Bedřicha z Donína, Praha 1940, s. 90 ; "Mana v Kalabrii letního času po velikém dešti, když noc jasná
jest, na některé stromy, které sou k trnkám podobné, v noci z povětří padá a s listí se sbírá." - tamtéž, s. 92. Další
pro Donína charakteristickou věcí je, že vedle nepopiratelného obdivu ke klasickým autorům, jenž je patrný
zjejich citací, současně odsuzuje antiku jako dobu pohanství. V tomto případě lze citovat jeho poznámku
věnovanou římskému Pantheonu, který byl v jeho době již dávno vysvěcený na kostel S. Maria Rotondae známý
také pod jménem S. Maria ad Martyres ( kde mimo jiné našel poslední odpočinek jeden z nejoceňovanějších
italských renesančních malířů - Rafael Santi, o jehož náhrobku se ale Donín nezmiňuje) o němž se vyjádřil
stroze slovy, že byl "všem pohanským bohům neb spíše ďáblům vystaven, potom ku poctivosti Panny Marie a
Všech Božích svatých posvěcen." - tamtéž, s. 142.
49 TIcHÁ, Z. ( ed. ) : Jak staří Čechové poznávali svět, s. 311.
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vykonal pět velkých cest po Říši, Uhrách a Itálii na nichž strávil celkově více než šest let
svého života. 50
Nejprve byl

Bedřich společně

se svým bratrem Janem Vladislavem v roce 1588

vypraven jejich otcem Václavem z Donína ke dvoru arcivévody Arnošta do
poté

společně

Vídně,

aby odtud

v roce 1591 cestovali po Dunaji do Uher do Prešpurku a Rábu s

následným návratem domů do Čech přes Bavorsko.
Jeho druhá cesta ho v roce 1592 zavedla znova ve
do Bavorska, kde se

společně

bratra Jana Vladislava

nechali zapsat na jezuitskou univerzitu v Ingolstadtu. Na
přijel

podzim následujícího roku za nimi
vychovatele - jezuity a

společnosti

pozdějšího

jejich otec a všichni

dlouholetého

Bedřichova přítele

přes

v doprovodu

- Petra Velcursia, se

podstatě

vydali na cestu do Itálie. Apeninský poloostrov procestovali v
Jejich trasa byla tradiční - vedla z Trevisa do Benátek a odtud

tři ještě

od severu až po jih.

Padovu, Ferraru a

pohoří

Apenin do Florencie, Sieny a nakonec do Říma, kde se zdrželi několik měsíců na přelomu
roku a odkud pokračovali posléze v únoru 1594 ještě dále najih až do Neapole. Cestou zpátky
navštívili mariánské Loreto, Anconu a Bolognu, z které se ještě jednou vrátili do Toskánskado Florencie, kde bohužel
Vladislav.

Bedřich

onemocněl

a posléze své

chorobě

podlehl

Bedřichův

s otcem a Velcursiem se vrátil do Prahy na počátku prosince 1594.

Jak je patrné z předcházejících

řádků, Bedřich

vlastního domova holdující osoby. Již po

z Donína

nepatřil

několikaleté přestávce

zrovna mezi pohodlí

se vydal znovu na cesty do

jižní Evropy. Po té co mu zemřel otec a on sám po krátce trvajícím manželství
doma stání.
společně

Rovněž

s tou

bratr Jan

ovdověl, neměl

tato cesta, kterou započal v listopadu roku 1607 nás bude zajímat, protože

předcházející tvoří

jádro jeho cestopisu. Donín se na tuto "dávno

umíněnou

a

vinšovanou,,51 pouť do Loreta vydal v doprovodu svého již osvědčeného a léty prověřeného
společníka

Petra Velcursia a dvou

služebníků.

Význam přítomnosti učeného jezuitl v Donínově družině spočívá především v tom,
2

že i on zaznamenal

průběh

jejich obou italských cest. O existenci jezuitova spisku týkajícího

I ostatní Donínové projevovali značný zápal pro cestování - o Janovi z Donína víme, že cestoval hodně po
Itálii, Vratislav z Donína, rytíř řádu sv. Jana, se jako císařský posel v r. 1604 dostal až do daleké a exotické
Persie, Abrahám z Donína navštívil s knížetem Radziwillem Palestinu a Arábii, několik let strávil na uherském
bojišti a podobně jako Vratislav byl jako císařský posel vyslán do Polska a Ruska, jeden z Bedřichových strýců
zemřel uprostřed svých cest v Alexandrii atd. - KUNSKÝ, 1. : Čeští cestovatelé, s. 143.
51 GRUND, A. (ed.): Cestopis Bedřicha z Donína, s. 81.
52 Petr Velcursius se pravděpodobně narodil mezi lety 1560 - 1565 na lemberském panství. Stal se čelem
jezuitského řádu a působil jako pedagog nejprve v pražském Klementinu a posléze v Olomouci. Na přelomu 16.
a 17. stol. byl rektorem konviktu sv. Bartoloměje v Praze. Mimo to byl i učitelem Maxmiliána z Pernštejna a
preceptorem u Donínů. Jeho životní dráha se uzavřela v Krakově v roce 1620. - EKERTOVÁ, Jana BOBKOVÁ, Kateřina : Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, in : Cesty a cestování
50
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věnované

se první cesty do Itálie bohužel víme pouze ze zmínek v jeho druhé práci
Loreta, která se dochovala jako rukopis.
svou edici nebo

případný překlad

do

Velcursiův
češtiny

pouti do

spis je na rozdíl od Donínova v latině a na

zatím stále

ještě čeká.

Jeho celý název je :

"Itineris Italici, quod Illustris ac Generosus D. D. Fridericus Purgravius liber Baro de Dona
tec. Felicissimae peregrit ope Divina, rerumque in eo memorabiliím brevis et siccincta
Narratio, in tres distincta patres, guarum 1a lter e Bohemia Laurentum, 2a Laurento Romam,
3a Reditum ex Urbe in Bohemiam cintinet. Auctore R. P. Perto Velcursio Leopoliensi e
Societate Jesu Presbytero. Anno a Christo nato 1610. 53 Petr Velcursius své dílo věnoval
svému někdejšímu žáku a pozdějšímu podporovateli

Bedřichovi

z Donína jako

novoroční

dar

v roce 1610.
Během

druhé italské cesty nemohl

Bedřich

z Donína se svým doprovodem díky

"morovému povětří" panujícímu tou dobou v Čechách cestovat do Loreta klasickou cestou
přes

Benátsko, kde by

jistě

neunikli

přísnému

úřadů,

dozoru benátských

nýbrž byli nuceni

vstoupit do Itálie přes Švýcarsko a následně se k vytyčenému cíli ubírat zdlouhavější cestou
přes

Lombardii, Toskánu a Umbrii. Do Marek dorazili v únoru 1608 a do samotného Loreta

vkročili

šestnáctého dne toho samého

neznamenalo konec jeho italské

poutě,

měsíce.

Pro Donína dosažení této mety ovšem
pokračovat opět

ale naopak se rozhodl

jako při

předcházející cestě ještě dále do Říma a následně až do Neapole. Cestou zpátky do vlasti se
stačil

znovu zastavit ještě ve Florencii a navštívil i Mantovu a Benátky. Po

z Rakouska -

jmenovitě

Krumlov do Prahy, kam

z Insbrucku, cestoval po Irmu až do Lince a
šťastně

překročení

Alp

následně přes jihočeský

dorazil 4. 5. 1608.

Druhá polovina Donínova života již nebyla tak krásná, jako

časy

strávené v mládí na

cestách. Po definitivním návratu do vlasti z loretánské pouti sice nastoupil kariéru v zemské a
dvorské
postupně

ale

službě,

se tak stal zemským soudcem,

zároveň

ještě

ke kterémužto kroku byl donucen svými žalostnými
císařským

radou a relátorem

svou již díky podniknutým nákladným cestám nijak

finančními poměry

při

a

zemských deskách,

příznivou finanční

situaci

zhoršil peněžními půjčkami Rudolfovi II. a Matyášovi a velkodušnou podporou jezuitům

při budování kostela Sv. Salvátora při klementinské koleji v Praze 54 . Na rozdíl od mnohých
stoupenců císařské

katolické strany

Bedřich

z Donína nezbohatl ani po Bílé

hoře

a v závěru

v životě společnosti. Acta universitatis purkynianae philosophica et historica III., 1995, Ústí nad Labem 1997, s.
294.
53 Rukopis knihovny Národního muzea - RKPT. XYII G 30.
54Ylevo od hlavního oltáře si dal v roce 1610 dokonce zřídit rodinnou hrobku a celou podlahu chóru nechal
vydláždit mramorem - EKERTOY Á, J. - BOBKOYÁ, K. : Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra
Velcursia, s. 294.
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svého života byl dokonce tak zadlužený, že byl nucen prodat i své sídlo - tvrz Bílý Újezdec a
ostatní své statky a zemřel v naprosté chudobě. 55
K Donínovu

konečnému

rukopisného díla, jež je

bohatě

zadlužení bezesporu

přispělo

i nákladné vybavení jeho

zdobené mnohými miniaturami a které se dnes nachází ve

Strahovské knihovně 56 . Hlavní část výtvarné výzdoby cestopisu tvoří řada barevných mapek,
erby, vyobrazení krajin a měst a především dobového

oblečení

vypovídající mnohé o způsobu

života a oblékání a to nejen v prostředí italských měst a států.
Cestopis byl koncipován jako ucelené dílo na

základě

Donínových

zápisků,

jež si

podobně jako jeho předchůdci vedl přímo na svých cestách57 a zároveň do něj později začlenil

i to, co se

dočetl

od jiných

autorů.

Jeho

původní

název dnes neznáme, jelikož jedinému

dochovanému rukopisu bohužel chybí titulní list,
nepopiratelné. Cestopis se bohužel dochoval v dosti
8 dalších stran a nějaká vyobrazení v něm dnes
Prvně

byly

některé

nicméně

poničeném

Donínovo autorství se zdá
stavu - má 272 stran, ale

přes

chybějí.

z cestopisu vybrané kapitoly uvedeny v

obecnější

známost v roce

1843 díky článku Josefa Jungmanna "Cestování Bedřicha z Donína" otištěném v Časopisu
Národního muzea. 58 Jeho další částečná edice, která vyšla v roce 1858, je spojena s Lumírem
a konečně první a zatím i poslední ucelené vydání pochází z roku 1940, kdy se jeho edice ujal
Antonín Grund. S tímto vydáním cestopisu j sem pracovala i já.
Ne nadarmo

Donínův

cestopis nazval Josef Polišenský "zlatým dolem informací o

tom, jak vypadal jih Evropy, stále ještě skvělé středisko kultury mediterráního typU."S9 Ačkoli
autor do své práce vtělil zážitky ze všech třech svých v mládí podniknutých cest doplněných o
o

něco později

nejdelší

část

rozdělena

na

vykonanou

pouť

do Loreta, jsou to

právě

a jádro cestopisu - jedná se zhruba o
čtyři části

- první pojednává o

cestě

jeho

dvě

italské cesty, které

čtyři pětiny

tvoří

z celého díla. Práce je

do Rakouska a Uher, druhá o

cestě

do

Bavor, třetí je o cestě Švábskem do Itálie a konečně poslední čtvrtá i přes svůj název
"Loretánská pout'" v
Bedřich

sobě

zahrnuje i Donínovy zážitky a poznatky i z první italské cesty.

z Donína v celém cestopisu stále postupuje podle ustálené šablony a

jednotného modelu.

Při

popisu všech

schéma - pokaždé jako úvod

regionů

nebo i jednotlivých měst zachovává stále stejné

předesílá zeměpisné

a historické údaje,

počet

obyvatel spojený

KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 149.
Pod signaturou DG IV 23.
57 O nutné existenci nějakých poznámek vzniklých již během cest a použitých při sepisování konečného
cestopisu svědčí mimi jiné přesně citované nápisy opsané z budov nebo pomníků - např. verše ze Santa Casa
v Loretu - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 121.
58
CCM 17,1843, s. 354 nn.
59 BINKOV Á, S. - POLIŠENSKÝ, J. : Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století, Praha
1989, s. 88.
55
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s pokusem o obecnou charakteristiku lidu zahrnující takové informace jako je
vlasů, obecně připisované

výška, typ postavy, barva

průměrná

vlastnosti atd. Poté následuje

výčet

velkých a důležitých měst dané oblasti. 6o Při líčení měst rovněž postupuje stále stejným
způsobem

- pokaždé

začíná

církevními stavbami a až po nich se

věnuje světským

budovám a

ostatním místním zajímavostem.
Dominantou Donínova zájmu je výtvarné
návštěv kostelů, klášterů

ale i

umění

světských paláců

v podobě

nesčetných

vykonaných

a jiných památek nazývaných hezkým

latinizujícím názvem "antiquiteta", které je ovšem poměrně standardní zálibou i pro jeho další
současníky. Čím se od nich naopak liší je jeho evidentní zájem o úpravu italských zahrad61 ,

který nalezneme jen ujeho

pozdějších následovníků

Lva Viléma z Kounic a Heřmana Jakuba

Černína. Typicky Donínovou je pak jeho pozornost upřená na italské sirotčince, špitály a jiná

podobná zařízení tohoto charakteru. Často v jim věnovaných pasážích uvádí detailní čísla
týkající se jejich kapacity a

důchodů. Rovněž

tak ho zajímá způsob vedení a správy takových

institucí a model výchovy jejich svěřenců.
Co se

týče

soudobého

dění

na Apeninském

poloostrově

a nejen tam a

přehledu

o

dobách relativně teprve nedávno minulých stejně jako o období antického Říma vystupuje
Donín

před čtenářem

jako

dobře

významné osobnosti konce 16. a

informovaný pozorovatel. V cestopise jmenuje mnohé
počátku

17. století, které

zařazuje

do kontextu svého

vypravování 62 a stejně tak se zmiňuje o důležitých událostech politického nebo kulturního
světa. 63 Nevšímavý rozhodně není ani k místním kuriozitám64 a k italským reáliím, kdy
čtenářům přibližuje například výrobu kvalitní fajánse, parmazánu nebo muránského skla. 65

Téměř nekritický se jeví ve vztahu k italským městům - chválí je opakovaně a především stále stejnými
obraty. Nejčastěji je označuje jako "výstavná, čistá, pěkná, veliká nebo nejpřednější v Evropě atd.", z čehož se
dá usuzovat, že na takový stav měst nebyl ze střední Evropy zvyklý. Tomuto faktu by nasvědčovalo i jeho
přirovnání poměrně málo významného severoitalského Trevisa k samotné Vídni - "Treviso neb Terviz ... jest
město veliké k Vídni nápodobné ... " - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 194. V celém
cestopise jsem narazila pouze na jedno jediné kritické místo v popisu města a to v jedné z posledních kapitol
věnovaných Benátkám, kterou ovšem nepovažuji za Donínovu původní myšlenku, nýbrž za část převzanou
z jiného cestopisu - tamtéž, s. 183.
61 Zaujalo ho především Pratolino - zahrada Medičejských velkovévodů poblíž Florencie, na které obdivoval její
labyrinty, fontány, sochy a hlavně tehdy módní vodou poháněná automata - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis
Bedřicha z Donína, s. 166 - 167. ; podobně popis zahrady u knížecího paláce v Parmě - tamtéž, s. 173.
62 Ve Vídni tak například vzpomíná na tam tragicky utonulého Jáchyma z Hradce ( 1526 - 1565 ), v Mnichově
na Ferdinanda II. Štýrského ( 1578 - 1637) a Maxmiliána I. Bavorského ( 1573 - 1651 ), v Augšpurku hovoří o
Fuggerech, v Parmě o Alessandrovi Farnese ( 1545 - 1592 ). Velmi dobře se orientuje v posloupnosti papežů a
stejně tak např. i v historii Neapolského království atd.
63 Průběh přestavby Baziliky sv. Petra započaté za pontifikátu Julia II. ( 1503 - 1513 ), bitva u Levanta, kongres
v Bologni v letech 1529 - 1530spojený s korunovací Karla V., Tridentský koncil atd.
64 Jako příklad síly vlastního úsudku nebo drobného nedorozumění nám mohou posloužit mírný úsměv
vzbuzující Donínovy úvahy o šikmé věži v Pise, o které si myslí, že je "velmi mistrovsky nakřivená, jako by
padnouti měla" a že je "Bononienské nápodobná" - GRUND, A. (ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 114; a
při popisu Bologne skutečně znovu opakuje, že : "Vprostřed města nedaleko od rynku jest věže velmi vysoká,
60
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Po takovémto úvodu k Donínovu cestopisu, kde se tento šlechtic jeví jako bystrý
pozorovatel italského
rovněž

světa

vypravěč,

a obšírný

by se dalo

očekávat,

že jeho práce bude

bohatou studnicí informací týkajících se zábavy a slavností na Apeninském

poloostrově.

Bohužel tomu tak

části

v italské

Donínova díla

procesí srovnatelný

příliš

není a tudíž jsme postaveni

zřetelně

například

chybí

nějaký detailnější

před

popis

otázku,

nějaké

proč právě

slavnosti nebo
pořádaného při

s jeho mnohostránkovým popisem procesí

příležitosti oslav svátku Božího Těla, které zažil v Mnichově 766 A nebo proč se třeba více

nerozepsalo úchvatných zahradách vokolí Říma, kde se jich nacházelo relativně velké
množství v blízkosti honosných kardinálských letních sídel, když jsme mohli v jiných
knihy pozorovat, že právě italské pozdně manýristické zahrady ho
Tato úvaha
italskou

mě

část, poněkud

Donínův

vedla k pokusu podívat se na
"statisticky". Bohužel je to totiž

právě

evidentně

cestopis,

částech

zaujaly 7

konkrétně

na jeho

tento díl studovaného pramene,

který utrpěl v minulosti největší škody. Pokud vezmeme v úvahu, kolik místa67 Donín zhruba
věnoval

jednotlivým lokalitám, jež navštívil a vyjdeme

nejvýznamnějších

italských

měst,

při

tom zjeho vlastního

který sestavil on sám a

k Loretánské pouti, výsledek vypadá

následovně

:

věnuje

tvoří

součást

přehledu

jeho úvodu

celkem po deseti stranách popisu

Říma a Benátek, pět stran je dedikováno Neapoli a Milánu, Florencii a Janovu čtyři, Bologni
tři, Padově dvě

a na ostatní známá univerzitní

jen po necelé jedné stránce. Ostatní italská
v úvodu

nezmiňuje

přenocovali)

města

města,

- Pavii, Sienu, Pisu a Perugii zbylo už
která

během

svých dvou cest navštívil

( s výjimkou Maceraty, o které je ale v textu pouhá

věta

o tom, že tam

a v textu se o nich najdou zmínky v maximálním rozsahu jedné až dvou stránek.

Vezmeme-li v úvahu, že z originálu se ztratilo celkem 8
se, popis jakých lokalit tím nejvíce

utrpěl,

původních listů

a podíváme

je výsledek celkem zajímavý. Po jednom

originálním listu chybí v popisu Florencie a Benátek a

především

pak celé

čtyři

listy

chybějí

v oddílu týkajícím se Říma, což je samozřejmě v komparaci s faktem, kolik prostoru věnoval
v cestopisu ostatním městům relativně velmi mnoho.
Tyto
svědectví

počty

spolu se

způsobem,

o všech stránkách života v raně

jakým

Bedřich

novověké

daná studiem deníků ze 17. století, které jsou,

z Donína

přináší

bohaté a živé

Itálii a zejména pak má vlastní zkušenost

alespoň

co se informací o

zábavě

a slavnostech

týče, zrovna pro papežský Řím nejbohatší, mě svádějí k úvaze, že i Donínův cestopis ve své
sama o sobě stojí, la Torre degli Asinelli se jmenuje a vedle ní druhá nižší, Torre Garisenda řečená a nakřivená, a
tak řemeslně a mistrovsky udělaná, že se zdá jako by padala, takže mnohým nepovědomým strach a hrůzu
přináší." - tamtéž, s. 168 - 169.
65 GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 171, 173 a 193.
66 Tamtéž: s. 57 - 64.
67 Počítáno na stránky Grundovy edice z roku 1940.
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originální

podobě

velmi

podob trávení volného

pravděpodobně

času,

obsahoval také více informací relevantních k tématu

ale bohužel právě tyto jeho části jsou dnes ztracené.

Dalším problémem, se který jsem se
Bedřicha

střetla při

studiu a následné komparaci cestopisu

z Donína se starší prací Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, je otázka původnosti

Donínova textu. Nikde v

literatuře

jsem sice na zmínku o

přímé

Kryštofa Haranta nenarazila, ale po provedeném porovnání obou
Bedřich

znát a

z Donína

některé

ačkoli

svého

předchůdce

pasáže týkající se

rozsahu jejích území, ale i

především

části

nikde

přímo

filiaci jeho textu s dílem

textů

jsem

přesvědčená,

necituje, musel jeho cestopis

že

dobře

"regimentu" neboli správy Benátské republiky a

popisu Benátek samotných a cesty Rakouskem, od

něj

doslova opsal a jiné jen málo pozměni1. 68
68 Jako doklad tohoto mého tvrzení může posloužit několik citací z prací obou autorů. Kryštof Harant věnoval ve
svém díle vyjmenování a popsání funkcí jednotlivých benátských úřadů až příliš mnoho místa a proto tuto pasáž
nebudu na tomto místě citovat v její celistvosti - viz. ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a
Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 27 - 32. Jeho následník Bedřich z Donína je ve svém výkladu o správě
republiky výrazně stručnější a uvádí jen zhruba třetinu, ze všech úřadů, které popsal Harant - viz. GRUND, A. (
ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 190 - 191. Harant ovšem na rozdíl od Donína za svým seznamem
benátských správních institucí zanechal poznámku, odkud on čerpal informace: "Bembus lib. 19 Ven. his.".
Předpokládám, že jde o dílo Rerum Venetiarum libri od Pietra Bemba ( 1470 - 1547 ), který od roku 1530
zastával post oficiálního historiografa Benátské republiky. Podobně je to s přehledem území držených benátskou
republikou, který je v obou cestopisech vypadá velmi podobně - viz. ERBEN, K. J . ( ed. ) : Krištofa Haranta
z Po!žic a Bezdružic a na Pecce atd., s. 33. ; GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 192. Dalším
příkladem nápadné podobnosti textů obou autorů je popis průvodu benátského dóžete. Harant o něm napsal: " ...
za ním jde množství pánů dva a dva pospolu, však z prvních dvou po knížeti ten, který po pravé ruce jde, nese
meč nahoru špicí obrácený, v pošvě zlaté, na znamení, že jakož jiná knížata a potentátové meč dobytý před
sebou nositi dávají a tím svou plnou moc a panství dokázati chtějí: tak naproti tomu on svou moc, zákony a
právy obmezenou, jako meč pošvou obalený od těch, kteříž z rad za ním jdou a meč nesou, ve všem dosahuje a
jejich radou nic kvapného předse bráti nemůže a nemíní." - ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a
Bezdružic a na Pecce atd., s. 27. DonÍnův záznam vypadá takto: "Když z palácu do kostela neb jinam jde, po
každé velikým zvonem na věži svatého Marka zvoní; před ním osm praporcův, dva bílé, dva brunátné, čtyry
červené, tři trouby dlouhé stříbrné, stolici pozlacenou a polštář zlatohlavový a nad ním umbrellu zlatohlavovou
nesou. Za ním jde množství senátorův dva a dva pospolu, a jeden z prvních dvou nese meč nedobytý v pošvě
zlatohlavové na znamení, že on nemá jako jiná knížata plnou moc a panství, ale moc právy obmezenou, takže nic
bez rady senátorův, kteří se za ním jdou, před sebe bráti nemůže." - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha
z Donína, s. 190. Co se týče benátského arzenálu a svátku zasnoubení s mořem vypadá zmínka Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic takto: " ... kde stojí lodí velmi nákladná, veliká, zlatem a stříbrem, řezbami řemeslně
vyzdobená, a slove bucentauro ; na té každoročně i kdykoli jiným časem kníže solemniter v slávě a pompě své
na moře vyjíždí, jako na den vstoupení Krista pána na nebe, kdežto (jak níže dostatečněji položím) kníže vyjeda
na moře, prsen s jistou ceremonií uvrhna, je sobě a obci benátské jako pannu nějakou zasnubuje." - ERBEN, K.
J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Pecce atd., s. 21. To samé místo v Donínově cestopisu
vyhlíží následovně - arsenál je : "Místo, kde veliká lodí knížecí, draze a nákladně řezbami, zlatem a stříbrem
ozdobená, Bucentaurus jmenovaná, stojí. Na tu lodí, jak zprávu dávají, přes sto tisíc dukátův se naložilo a
každoročně na den Božího vstoupení kníže se svými radami s velikou slávou a popmou na moře vyjíždí, s jistou
ceremonií drahý prsen do moře uvrhna, tím je sobě jako pannu zasnubuje." - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis
Bedřicha z Donína, s. 188. Podobné náznaky svědčící o filiaci textu nalezneme i v popisu samotného města
Benátek. Oba dva autoři např. uvádějí naprosto shodně, že se ve městě nachází 62 kostelů a 41 klášterů ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Cesta, s. 16; GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis
Bedřicha z Donína, s. 183. Dále např. Kryštof Harant hovoří o Canal Grande, ze kterého v jeho době vedlo
třináct menších kanálů do města a používání gondol v Benátkách takto: " ... možnější mají své vlastní gondole
při dveřích přivázané, na nichž plaví se kde chtějí, jiní po všem městě nájemných za jisté uložené peníze dostati
mohou." Krásné paláce lze najít jen v blízkosti hlavních kanálů, ,jinde, které ulice jsou bez vody, pro úzkost
jejich a stavení na výš nemohou se zúplna spatřiti, aniž jsou tak lidně jako jiné." - ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa
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Mou

domněnku,

opravdu využil

při

že

Bedřich

z Donína

sepisování vlastní

poutě

Harantův

cestopis nejen mohl znát, ale že ho

podporuje i fakt, že Harantova práce

prvně

vyšla

tiskem již v roce 1608 69 , tedy krátce před tím než bylo sepsáno dílo jeho následníka.
Je historickým paradoxem, že je to
úřadům

právě

Donínova pozornost, kterou

věnuje správě

a

Serenissimy, která došla v následujících staletích chvály jako výraz jeho pisatelských

a intelektuálních kvalit,

ačkoli

to byl ve

skutečnosti původně

Kryštof Harant, který

zůstal

natolik okouzlený benátským systémem, jež považoval za dokonalý, protože se jednalo o
model vlády, který podle

něho

nebyl ani aristokratický, ani monarchický a dokonce ani

demokratický, nýbrž díky své komplikované

podstatě

založené na systému rozdělování

úřadů

losem nebo složitou volbou se jednalo o "mixtus status proportione harmonica", který jako
velmi zvláštní svébytná odnož republikánského systému v benátském
výborně

již po staletí

fungoval.

Do této mozaiky je nyní

třeba

zasadit již jen poslední kamínek a tím je pro nás

pravděpodobný

vztah cestopisu Petra Velcursia k oběma

Narratio vzniklo

pravděpodobně někdy

věnoval Bedřichovi

z Donína na

let. Donín

prospěch

pravděpodobně

počátku

tohoto tvrzení by

na

svědčily

předcházejícím.

Velcursiovo

v rozmezí let 1608 - 1609. Víme, že jezuita své dílo
roku 1610 a ten je tedy mohl využit jako jeden

z podkladů pro svou vlastní práci, která také musela
těchto

případě

některých

spatřit světlo světa

také

někdy

místech z Velcursiova cestopisu

místy velmi podobné a

někde

v rozmezí
čerpal.

Ve

docela shodné informace,

Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Pecce atd Cesta, s. 15 - 16. Donínova verze vypadá následovně: "Z toho
velikého kanálu jiných třinácte menších do města jde, po kterých se na malých lodičkách, gondole slovou [ ... J,
sem i tam plaví. Jest jich ve městě do 8000, některé možnějších měšťanův při dveřích přivázané, jiné nájemní,
kterých každý za jisté smluvené peníze užíti může [ ... J Ostatní díl města na ostrůvkách jest, kdežto ulice sou
ouzké a domy ne tak pěkné jako v kanálích při vodě postavené, aniž tak lidné." - GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis
Bedřicha z Donína, s. 183. Podobné shody v obou textech lze dohledat i u města Tridentu, kde oba shodně
akcentují ve svém vyprávění o dané lokalitě tridentský koncil s přesně uvedeným počtem účastníků a místního
mučedníka chlapce Šimona zavražděného Židy - ERBEN, K. J. (ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a
na Pecce atd Cesta., s. 8 - 10 ; GRUND, A. (ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 196. Poslední příklad, který
zde ještě uvedu, se pro změnu týká pevnosti na pomezí Benátska a Tyrolska. Harantův výklad je následující:
"Cofel, Covolo jest Causa a klíč druhý z té strany země Tyrolské, pevnost v skále vytesaná pro některé sto
vojáků, a v ní studnice vody čisté a stálé. Do té klauzy není odnikud přístup, ani s hůry, ani po stranách neb
naproti, ale od spodku, kdo do ní chce, musí vsednouti na dřevo příční po provaze dolů spuštěné a tak rumpálem
dáti se nahoru táhnouti ; a jest dobře opatřená a bezpečná, nebo samým kamením dvaceti pacholků může celé
vojsko zastaviti a zpátkem zahnati." - ERBEN, K. 1. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a Bezdružic a na Pecce
atd Cesta, s. 10 - ll. V Donínově cestopisu stejné místo vypadá takto: "Nad cestou velmi vysoko nahoře jest ta
klausa, pevnost v skále vytesaná pro některé sto vojáků. K té pevnosti nejní odnikud přístupu, než kdo do ní chce
od spodku, po provaze vsednouc na příční dřevo, rumpálem musí se nahoru dáti táhnouti. Nahoře jest studnice
čisté vody [ ... J Z té pevnosti dvacet neb třiceti pacholkův samým toliko kamením celé vojsko nepřátelské
zastaviti a zahnati může." - GRUND, A. (ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 195. Citovat zde další ukázky
považuji za zbytečné.
69 Viz. výše s. ll.
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které čtenáři předkládají oba autoři. 70 Nicméně se nezdá, že to byl Velcursius, kdo jako první
například

využil dané pasáže Harantova cestopisu, protože
Donínovu práci

nejsilnější

a nejzjevnější - tj.

při

tam, kde je

Harantův

vliv na

popisu benátské správy, tam Velcursius mlčí

a tyto informace svému čtenáři vůbec nepředkládá.
Závěrem

cestopisům

se pokusíme položit si otázku,

cesty a komu byla ve své
uvádějí

věnovanému českým

jako poslední doušku k oddílu

době

autoři

samotní jejich

proč někteří

raně novověkým

jedinci podlehli pokušení popsat své

podobná díla určena? Zde můžeme vzít v úvahu motivy, které
a jež se nám dochovaly jako

součást předmluv

jednotlivých

spisů.

Cestopisy Jana Hasištejnského a Bedřicha z Donína se zdají, že byly napsány už přímo
s vědomím, že mají sloužit k poučení potomstva a tudíž s patrnou výchovnou a
tendencí.

Podobně

se vyslovuje ve

věnovacím listě

naučnou

k jedinému dochovanému latinskému

překladu cestopisu Václava Šaška z Bířkova jeho autor, olomoucký biskup, Stanislav

Pavlovský z Pavlovic. Pavlovský zde

vyjadřuje

neopomíná se odvolávat na Cicerona ) a
stejnou metodu vedoucí k
čtenářům

nejen

příjemný

sebevzdělávání,

stejně

uznání

cestopisů, kteří

tak

protože v obou

zážitek z četby ale

rovněž

autorům

tak i

případech
užitečné

historických
podle

něho

se snaží

spisů

(

využívají

přinést

svým

poznání. Samotný dnes

anonymní autor Šaškova cestopisu se ve své předmluvě přiznává, že dílo sepsal "pro potěšení
a osvěžení mysli čtenářovy".71 Z předcházejících řádek je tedy patrné, že některé cestopisy
vznikly z didaktických pohnutek svých pisatelů a již od počátku bylo počítáno s tím, že budou
určeny

širšímu publiku.
Ovšem ne ve všech případech stála u zrodu cestopisu přímo touha napsat podobné dílo

a obohatit jím společnost.

Někdy

se setkáváme s poznámkou, pokud tedy nebyla svými autory

zamýšlena jako výraz falešné skromnosti, že dílo vzniklo až z důvodu naléhání jejich přátel na
jeho sepsání. Tuto argumentaci nalezneme

například

u

Oldřicha

Prefáta z Vlkanova

stejně

jako u Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Prefát tvrdí, že si svou cestu zaznamenával pro
vlastní

paměť

postupně

a potěšení a tento spis pak půjčoval svým

hned

několik opisů

jeho

původních záznamů

přátelům

pro pobavení. Tak vzniklo

a nakonec po osmnácti letech od

vykonané cesty ho rostoucí zájem o jeho rukopis dovedl až k tomu, že ho nechal vlastním
nákladem vydat. Sám

četbu

svého vlastního cestopisu

vřele doporučuje

všem namísto tehdy

70 EKERTOVA, 1. - BOBKOVÁ, K. : Cesta do Itálie očima Bedřicha z Donína a Petra Velcursia, s. 299.
Autorky článku bohužel neanalyzují obě díla v jejich celistvosti, nýbrž jen určité vybrané úryvky. Touto cestou
metodou sondy se jim podařilo dohledat některé společné znaky obsažené jen v popisu města Tridentu.
71 Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa, s.
17.
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tolik oblíbené literatury, jakým bylo vyprávění o Bruncvíkovi nebo kroniky o Štylfrýdovi,
které Prefát považoval jen za
společnosti.

72

neužitečné básně

času čtenářů

nehodné ztrácení

v jejich

Ve stejném duchu se vyjadřuje i Kryštof Harant - i on sepsal své dílo až na

popud svých přátel. Harant dokonce uvádí, že protože většina z nich si knihu přála v češtině a
němčině,

nikoli

sepsal ji nakonec opravdu v tomto jazyce. Dále tvrdí,

ačkoli

sám na jiném

místě svého cestopisu zdůrazňuje "potřebu příkladu, pamětí a historií,,73, že by se

k podobnému sepisování sám od sebe nikdy neuchýlil, jelikož se domnívá, že podobné a
dokonce lepší knihy se stejným

námětem

již byly napsány a tudíž on sám již nemůže svému

74

Nicméně, jak ukázal i sám čas, v tomto se Kryštof

obecenstvu nabídnout nic moc nového.

Harant opravdu velice mýlil a jeho dílo si trvalou hodnotu udrželo dodnes.
V

literatuře pobělohorského

období, kdy

česká společnost

žila především historickými

apologiemi, se setkáváme s ústupem cestopisné tvorby, jež na sebe s nadcházejícím novým
stoletím bere stále častěji intimnější podobu zápisků, pamětí a deníků 75 , které nemají žádné
naukové aspirace,

soustředí

se

především

osoby svého pisatele a jen v případě

na místní události a momenty týkající se

potřeby

přímo

nebo vlastního zájmu je autor zasazuje do širších

souvislostí. Je to období, kdy narůstající množství podobných tzv. ego - dokumentů76
umožňuje snadnější
dějin

náhled do

světa těch,

kdo je

vytvořili

a nabízí lákavé propojení velkých

vysoké politiky a dvorského života s malými soukromými

dějinami

konkrétních jedinců

týkajícími se jejich individuálních zálib, všedních radostí a starostí.
Rovněž

Jen tak lze
definitivní
Jejich

tak mnohé starší cestopisy vznikaly původně ve

odůvodnit přesné
podobě

konečná

sepsány

formě

poznámek nebo deníku.

údaje v nich obsažené navzdory faktu, že

případně

vydány až mnoho let po

autorově

podoba ale nemá s formou klasického deníku nic

"klasickými" deníky je ale

třeba

vesměs

byly ve své

návratu do vlasti.

společného.

I mezi

rozlišovat mezi tzv. "normálními" deníky vypovídající o

72 HRDINA, Karel ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Paestyny, tj. do krajiny někdy
židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího
šťastně vykonal Voldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, Praha 1947, s. 9 - 11.
73 " ... ty pak všecky věci nejvíce po Bohu působí ... " - ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a
Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. XXVI.
74 přímo se odvolává na Prefátovo dílo - hlavně na jeho popis benátských galér využívaných poutníky na cestu
do Svaté země a života na nich : "však jest Oldřch Prefát z Vlkanova přede mnou pravdivou a pěknou o tom
všem zprávu v našem českém jazyku na světlo vydal a kniha jeho vůbec známá jest" - ERBEN, Karel Jaromír (
ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z Království českého do Benátek odtud do
země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a svaté Kateřiny v pusté Arabii 1. , Praha
1854 - viz. Harantova předmluva k čtenáři.
75 PETRŮ, E. Vzrušující skutečnost, s. 103 - 124.
76 KOLDINSKÁ, Marie: Červená chrtice od pana Trčky. Šlechtici a jejich zvířata na prahu novověku, ĎaS
2005/2, s. 30.

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

všednodenní každodennosti a deníky cestovními, které jsou pro nás z pochopitelných

důvodů

dalším důležitým pramenem pro poznání života v raně novověké Itálii.
rovině

V obecné

deníků

je móda psaní

spojena s nástupem renesance a tudíž se

v Čechách objevují oproti západní a jižní Evropě trochu opožděně až v druhé polovině 16.
století a masově dokonce až na počátku 17. století. 77 Soukromé poznámky o každodenním
životě

příslušníci

si vedli

vzácnějších případech

humanisté. Ve

zeměpisných šířkách

stejně

šlechtické elity

se jednalo

tak jako jedinci

patřící

je lze nalézt i v měšťanském

výhradně

k nižší

prostředí.

šlechtě

a

V našich

o mužskou záležitost a mnoho pikanterií ze

soukromého života bychom v nich nenašli.
mlčení

Toto
či

upjatostí

o

intimnějších

teologickou

vysvětlovat

pouze

španělskou

nebo puritánstvím

luteránů či

stránkách života nelze

sešněrovaností českých katolíků

utrakvistů a jiných tehdy v Českém království koexistujících náboženských vyznání.

Mentalita

české

šlechty beze sporu byla a také musela být

ovlivněná

dobovou výchovou a

systémem hodnot, jež vyznávala česká společnost. Česká a moravská aristokracie raného
novověku
svěřovat

tak v

sobě měla

papíru jakoukoli

neprozřetelnost,

vlastní osoby pisatele. Tím se ale
prostředí

značný stupeň

zakódovaný

značně

vlastní autocenzury, který jí bránil

jež v budoucnu mohla vést ke kompromitaci

odlišovala od

cizinců

jižní a západní Evropy, kteří se určitým drobným

pocházejících z uvolněnějšího

skandálům

a indiskrétnostem nejen

nebránili, ale dokonce je ve svých denících dokázali interpretovat v pozitivním
jistou milou
současníků,

výstřednost zatraktivňující,

v očích jich samých

jejich osobnost, jež právě díky

těmto

stejně

nestandardním

světle

jako

jako z pohledu jejich

kouskům

nabývala na tehdy

velmi žádané originalitě a jedinečnosti. 78
Většina českých deníků
podobě

tedy pojednává

denní rutiny práce v úřadech, o

Dalšími

relativně

převážně

důležitých

o

počtem

ujetých mil,

svého autora v

jednáních nebo politických záležitostech.

frekventovanými tématy jsou zmínky o

mnohdy s přesným

veřejné činnosti

finančních

počasí, itineráři

záležitostech,

svého pisatele -

společenských

stycích,

volném čase a rodinném životě.
Vedle

češtiny

a

výjimečnějších případech

němčiny

se jejich

i k románským

autoři

jazykům

občas

uchylovali i k latině a ve

jako byla italština, francouzština a

77 JANÁČEK, Josef: Ženy české renesance, Praha 1987, s. 177. ; Pro srovnání - v Itálii se první deníky objevují
už na konci 14. stol., ve Francii v 15. stol., v Říši na počátku 16. stol. a v Anglii v jeho polovině - MA ŤA, Petr:
Nejstarší české a moravské deníky ( kultura každodenního života v raném novověku a některé nové perspektivní
prameny J, FHB 18, 1997, s. 117.
78 K rozdílné morálce, vnímání společenských prohře šků a jejich vlivu na deníkové zápisy - KOLDINSKÁ,
Marie: Svět Adama mladšího z Valdštejna optikou jeho deníků. Příspěvek k mentalitě renesančního aristokrata,
FHB 18, 1997, s. 130 - 131 ; id : Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Vladštejna 1602 - 1633, Praha
1997,s. 14-15.
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španělština. 79 Lze najít i takové deníky, kde je dokonce používáno vícera jazyků najednou.

Lze se

oprávněně

domnívat, že využití více

pedagogickou funkci anebo

mělo

jazyků mělo

ve

většině případů

bud'

čistě

posloužit pisateli k zašifrování textu nebo utajení obsahu

konkrétních zpravidla intimnějších pasáží deníku před případným nepovolaným

čtenářem,

jak

tomu je například u diária Lva Viléma z Kounic anebo Jakuba Heřmana Černína.
V cestovním deníku na rozdíl od cestopisů není v centru pozorování tolik cizí země ale
úhelným bodem je sám jeho pisatel.

Ačkoli

je cestovní deník odnoží "klasického" nebo

chceme-li "normálního" deníku a má s ním proto mnoho identických
v některých zásadních momentech od
dokumentuje jen

určitou

na prahu

dospělosti.

také odlišuje.

případě

v tom, že nám zpravidla

I když

kavalírských cest, jeho studium v cizině navíc v osobitém

některé

deníky z kavalírských cest dosahují obdivuhodného
několika

rozsahu, protože mohly být vedeny až po dobu
zahraniční

Předně

tak se

specifickou periodu ze života svého pisatele - tj. jeho pobyt

v zahraničí a v konkrétním
věku

něj

znaků,

cesta jejich původce, jsou ve

všeobecného typu, jež v některých

většině případů

případech

ale

let, v

stejně

průběhu

kterých trvala

kratší než deníkové soubory

byly psány po dobu až

několika

desítek let a

zpravidla zasahovaly už do zralejšího období života svého pisatele. Navíc,

ačkoli

především

častějším

ve vyšších vrstvách s nástupem

zvýšenou aristokratickou mobilitu

můžeme

novověku

stalo mnohem

se cestování
jevem a

dokonce chápat jako jistý znak oné doby,

přece

jen dlouhé zahraniční cesty zůstávaly výjimečnými událostmi v životech jedinců. Jestliže tedy
"normální" deník zachycuj e každodennost a
reflektuje

většinou mimořádné

pobytu v jiném

prostředí

cizí

někdy

i nudnou rutinu, cestovní deník nám

okamžiky z cestovatelova života navíc zesílené dojmem z

země,

kde mnoho

věcí

bylo pro autora novými, zajímavými a

nezvyklými a podle toho také jeho zápisy vypadají.
Neznamená to ovšem, že by se v cestovních denících neobjevoval ani náznak
stereotypu. I stereotyp je

ostatně výpovědí. Příkladem

mohou být výše citované poznámky

Heřmana Jakuba Černína, kterými odbýval každodenní rutinu exercicií na turínské Královské

akademii. A stereotypizaci mohly podléhat i

přímo

každodenní záznamy -

kupříkladu

Černínova první slova u téměř každého zápisu jsou věnována údaji o tom, v kterém kostele

ten den slyšel ranní mši a to i pokud
místě

79

navštěvoval

stále stejný kostel, jako tomu bylo

po

například

MAŤA, P. : Nejstarší české a moravské deníky, s. 109 -115.

určitou

dobu svého pobytu v jednom

ve Florencii, kde v určité

periodě

stále
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chodil na ranní bohoslužby do kostela sv. Annunziaty80 a tento fakt mu nikterak nebránil
v tom, aby stejný údaj v zápisu opakoval každý den znova.
V čem si naopak oba typy

deníků

byly podobné? Ani cestovní deníky

českých

urozenců

se nehemží poznámkami týkajícími se jejich privátních záležitostí. V některých

případech

nás sice pisatel nechá nahlédnout do svého nitra a

pomoci šifer anebo použití cizího jazyka, jako to

zmatků

třeba udělal

v duši,

byť

jeto za

Lev Vilém z Kounic, jehož

deník je poněkud intimnějšího charakteru a velmi dobře je z něho cítit jeho lidský rozměr 81 ,
ale takový

přístup

je spíše výjimkou.

Většina

něco

diárií se více podobá o

mladšímu deníku

Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, který se ve svých záznamech náznakům jakýchkoli citů

a i mírných

společenských přestupků

představám ohledně

vyvaroval. Na deníky více odpovídající našim dnešním
větší

tohoto literárního žánru - tj. obsahujícím

míru

vnitřních pocitů

a

myšlenek, je třeba si počkat až do následujících staletí.
V

některých

případech

sice

pronikly

z každodenního života svého pisatele už i do
Heřmana

Jakuba

způsobily promočené

Černína,

kde

se

některé

deníků

dozvídáme

drobné

raného
o

pitoreskní

novověku

problémech,

jako
které

epizody

například

u

mladíkovi

boty nebo ulomený podpatek holínky, kdy byl nucen až do doby, než

mu byla bota opravena, prohlížet si zrovna

projížděné město

v nepříliš

důstojné

pozici s

obutou jednou holínkou a na druhé noze s domácí trepkou. 82 Stejně tak nás pobaví jeho
Kostel sv. Annunziaty se postupen doby stal privilegovaným místem zasvěceným aktům osobní zbožnosti
rodiny a jako takový byl již v průběhu 16. stol. místem vyhledávaný všemi váženými návštěvníky
města, kdy se stal téměř povinnou zastávkou při prohlídkách Florencie a navštěvovat bohoslužby v něm patřilo
k dobrému tónu doplňující návštěvy dvora - CASINI, Matieo : I gesti del Principe. Lafesta politica a Firenze e
Venezia in eta rinascimentale, Venezia 1996, s. 217.
81 Lev Vilém se svému deníku neostýchal svěřit např. ani s krádeží kousku pláště sv. Františka, ve kterém tento
světec údajně obdržel stigmata, který si odřízl ve františkánském kostele ve Florencii a jež pak jako velkou
vzácnost odeslal s dalšími věcmi do vlasti a stejně tak jednoho obrázku v kostele kapucínů v Sieně, kteroužto
událost si zapsal v šifrách: "pěknej obrázek ukradl jsem tam" - viz. HRUBÝ, František: Lev Vilém z Kounic, s.
97 a s. 104. Podobně v deníku najdeme popsanou epizodu, jak ukryl při příjezdu z Palerma do Říma dvě truhly
s korálovými ozdobami do svých nosítek, v nichž seděl, aby nemusel platit vysoké clo - tamtéž: s. 126. Nebo že
nedokončil obchůzku sedmi hlavních římských chrámů, protože si udělal puchýře na nohou a byl tedy nucen
nasednout na vůz a bohulibou činnost ukončit ještě před jejím završením - tamtéž: s. l37. Píše dokonce i o
svém románku s tanečnicí Gracilií v Palermu a následném zmatku v duši ukončeném až návštěvou "svaté
sestry" Františky la Thuss v Caccamu, slavné svými údajnými zázraky a svatostí po celé tehdejší Sicílii, aby u ní
hledal pomoc a radu a která mu jako řešení doporučila oženit se a složit generální zpověď, což samozřejmě
neučinil - tamtéž: s. 114 - 118. Pikantní na celé této historii je především fakt, že se i podle jeho zápisů se
jednalo o románek zcela nevinný, který spočíval ve faktu, ze mladý kavalír dotyčnou slečnu téměř každý den
navštěvoval a nosil jí dárky a maximálně si sem tam vyměnili nějaký polibek, protože až o mnoho stránek dále
se z jedné šifrované zprávy dozvídáme, že o panictví Lev Vilém přišel až o mnoho později v Madridu. Na této
jeho španělské epizodě je obzvlášť půvabné její završení, jež popsáno jeho vlastními slovy vypadá následovně:
"Odtud ( od své milenky) jsem šel domů, a poněvadž byla už jedna hodina po půlnoci, musel jsem jíti hladov
spáti, ježto následujícího dne byl kvatember ( postní den ), ačkoliv jsem měl večeři připravenou." - tamtéž: s.
172. Ke Kounicovým stykům s "lehkou společností dámskou" z madridského Prada více rovněž - BlNKOVÁ, S.
- POLIŠENSKÝ, J. : Česká touha cestovatelská, s. 171, 174 a 176. A našly by se v jeho deníku i jiné neméně
zajímavé žánrové útržky ze života tohoto mladého urozence.
82 Zápis v Černínově deníku z 9. 12. 1680.
80

medičejské
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zmínka o ukradených hodinkách, jež mu byly zcizeny z kapsy v benátském chrámu sv. Marka
během večerních nešpor83 atd. Těmito a podobnými poznámkami se podařilo deníky poněkud
přiblížit

zlidštit a více nám

osobu jejich

autorů.

Jedná se však pouze o první

vlaštovky, v době kdy si ještě drtivá většina diárií zachovává svůj
úporně

převážně

nesmělé

popisný charakter

reflektující pouze nesporná fakta.
Mladý Kounic a Černín, kterým bylo v období jejich italského pobytu okolo dvaceti

let tak dokázali do svých zápisů vtělit i cosi více než pocit sebeuspokojení z vlastního úspěchu
v oslnivé italské

společnosti.

často

To je pocit, s nímž se tak

kteří

své doby s otevřenou

a kterým se na takových místech dostalo veškeré odpovídající

náručí

pozornosti a uznání. Silné

sebevědomí

zápisů

ztotožňovaná

vnesla už renesance

a

jako oni

potřebu

přijímáni

řádky

napsanými jejich současníky,

byli

stejně

setkáváme mezi

v nejvýznamnějších palácích

vlastní sebereprezentace do soukromých

s obdobím objevení individuality a v pramenech se

s podobnými zápisy prýštícími sebechválou a uspokojením s vlastním já setkáváme
v nezmenšené míře i po celé 17. století.
Společenské

rituály

měly, alespoň soudě

podle

kruciální význam, protože jinak by svému místu při

pramenů,

různých

pro soudobou

společnost

ceremoniích pisatelé

nevěnovali

tolik prostoru ve svých denících a nebyli by tak citliví na všechna s tím související gesta. 84
Zjišťujeme,

že

často

bylo pro mladého šlechtice mnohem

nacházel, což se projevuje tím, že jmenuje veškeré

důležité

události se všemi jejich tituly, než to, co se tam konkrétně
kavalíři

do svých diárií

papež vyznamenal

rovněž

přede

zapisují, jak je

důležitější

dělo.

v čí

společnosti

se

osobnosti participující na oné
S velkým uspokojením si naši

nějaký vladař či

všemi svou pozorností, tím že se na

kardinál nebo dokonce sám
ně

obrátil v hovoru

poskytl dlouhou audienci nesoucí se v příjemně přátelském duchu anebo jim dokonce

či

jim

věnoval

nějaký dárek na památku85 , čímž je v jejich očích povznesl téměř na svou úroveň a odlišil od

ostatního pouze přihlížejícího davu.
Zápis v Černínově deníku zlO. 5. 1679.
Zajímavé je v tomto případě taktéž pozorovat adjektiva, která mladíci obvykle používají ve svých zápisech
týkajících se těchto společenských událostí. Např. Kounic píše o tom, jak byl přijímán "se vší dvorností", že mu
byla "prokazována čest", "projevována přízeň" a podobně. Černín používá výrazy jako : "mi riceve con
un'allegrezza inesprimibile", "ebi la benignissima udienza", "ho ricevuto grandissime cortesie", "discorre meco
amabilmente", "ci tratiene con ogni civilta", "ricevemo gran cortesie", "ricevei gran accoglienze", "ricevei molte
accolienze tratendomi anche alla sua tavola", "fui molto cortesemente ascoltato", "mi fece mille demostrationi
ďaffeto", "un gran gentilezza et affetto che porta verso la Natione Tedesca" atd.
85 Nemuselo se ani vždy jednat o nákladný dar horentní sumy, které obvykle významní návštěvníci dostávali, ale
mnohdy byla mnohem významnější jeho hodnota symbolická jako například v případě rozdávaných palmových
ratolestí na Květnou neděli v Chrámu sv. Petra v Římě, kteréhož ceremoniálu se za během svého římského
pobytu zúčastnil také Lev Vilém z Kounic a s patřičnu spokojeností si zamamenal, že on byl obdarován od
papeže velkou palmovou ratolestí, kterou dostávali jenom členové kardinálského kolegia, zatímco všichni ostatní
dostali jen "špatnou ratolest olivovou" - viz. HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. l33 - 134.
83
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Stupeň

významnosti

těchto společenských aktů

vnímaný tehdejší

společností ještě

potvrzuje i mé další zjištění, že podobnou důležitost přičítali mladíci i instituci darů86
posílaných do místa jejich

dočasné

ubikace od

různých suverénů

a významných osob, které

bývají na listech deníků detailně vypsány do poslední položky87 spolu se jménem štědrého
donátora.
V souvislosti s pobyty na Apeninském

poloostrově

jsou dalším frekventovaným

námětem zápisů zcela logicky umělecká díla - od popisů antických památek starého Říma až

soudobé barokní skvosty88, doprovázené někdy zevrubným popisem historie jejich vzniku - ať
už reálné nebo vybájené. Na rozdíl od dnešních

měřítek

se kterými jsme zvyklí nahlížet

umělecké

artefakty, šlechtičtí pozorovatelé 17. století se zajímají především o jejich
materiální hodnotu. 89 Tak se stane, že například mladý Černín se sice při návštěvě Florencie
obdivuje

nádheře medičejských

kaplí v kostele S. Lorenzo,

detailně

nás seznamuje s tím, jak

dlouho již trvá její budování, s její výzdobou, kdy vyjmenovává všechny drahé materiály
využité kjejí dekoraci a poznamenává i jejich konkrétní cenu, ale

absolutně

opomíjí fakt, že

dva tamější náhrobky vévodů z rodu Medičejů - Lorenza, vévody z Urbina a Giuliana, vévody
z Nemours jsou ozdobeny nádhernými sochami od Michelangela Buonarrotiho.
K čemu takto vedené šlechtické deníky sloužily? V některých případech se mohly stát
základem cestopisu nebo
po návratu

domů

ukryty

součástí šířeji
před

pojatého životopisu. Ve

většině případů

ale

zůstávaly

cizími zraky v soukromých knihovnách jen jako vzpomínka na

Šlo o dary posílané konkrétním příznivcem do domu obdarovaného a jednalo se zpravidla o kvalitní a drahá
vína a potraviny tvořící spolu s jínými luxusními předměty s prestižní hodnotou jeden z dobových status symbolů aristokracie jako byli např. bažanti, koroptve nebo křepelky, různé sladkosti a ovoce, kakao atd. u nichž
to byla především tato jejich symbolická hodnota související v případě zvěříny i s aristokratickou zálibou ve
společensky výlučné výsadě honu v případě ostatních poživatin zpravidla v jejich nedostupnosti pro obyčejného
člověka,
která hrála významnou roli v darovacích rituálech.. Více ke společenské distinkci
projevované konzumací určitých druhů potravín a o jejích proměnách - MONTANARl, Massimo : Hlad a
hojnost. Dějiny stravování v Evropě, Praha 2003.
87V některých případech se jednalo i o kurióznější poživatiny než byla obligátní zvěřina nahrazovaná v období
půstu rybami nebo plody moře - např. z korespondence hofmistra Adama Františka z Vladštejna vyplývá
spokojenost, jak skvěle byl jeho svěřenec počastován při své návštěvě Florencie v roce 1650, jelikož od
tehdejšího velkovévody Ferdinanda II. de 'Medici obdržel jako dar mimo 10 lahví rozličného sladkého vína a 4
kapounů, 4 kuřat, 3 velkých salámů, 4 velkých sýrů i "širokou mísu zavařeniny a velký pohár zmrzliny" a hrdě
poznamenává, že ze všech tehdy přítomných hostů velkovévodského dvora se podobného daru dostalo už jen
hraběti z Emdenu ve Frísku a sienskému kancléři - VOLDÁN, Vladimír: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a
západní Evropou, Brno v minulosti a dnes, Brno 1970, s. 108.
88Např . Lev Vilém z Kounic v Římě pobýval zrovna v době pontifikátu Urbana VIII. Barberiniho ( 1623 - 1644
), který proslul jako jeden z prvních největších inspirátorů kolosální barokní přestavby Věčného města, jež dala
Římu jeho dnešní tvář a který spolupracoval i se dvěma největšími tehdejšími umělci evropského formátu jakými
byli Gian Lorenzo Bernini ( 1598 - 1680 ) a Franceco Borromini ( 1599 - 1667 ).
89 PETRŮ, Eduard: Itálie a její obraz na počátku českého baroka. Cestopis Bedřicha z Donína, in : Baroko
v Itálii - baroko v Čechách. Setkávání osobností, idejí a uměleckých forem, Praha 2003, s. 429 - 436. Autor
příspěvku na příkladu Donínova cestopisu dokumentuje tehdy nastupující dobový barokní vkus, který si
zakládá především na popisu nákladnosti užitého materiálu ( ceněn byl zejména mramor, ale i mosaz a stříbro ),
ale i na monumentalitě staveb a jejich vnitřní výzdobě, dynamickém ztvárnění a s ním spojené emocionální
86

atmosféře.
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kavalírskou cestu podniknutou na prahu dospělosti. Jejich hlavní funkce bývala spojená spíš s
procesem jejich vzniku než s jejich pozdější existencí.
Někdy

stály za vznikem deníku

rodičovské

obavy. V těchto

případech

byl na jejich

přání deník zasílán zpravidla po částech 90 domů a tak tvořil vedle korespondence jakousi
pupeční

pomyslnou

kontrolovány a

šňůru,

případně

pomocí které byly v rámci velmi omezených možností

korigovány kroky mladého a nezkušeného a tudíž k nepatřičnostem

snáze náchylného potomka v cizině. Z českého
deníků nakloněn

cestování jako
každoročně

krajanům,

byl na zkušenou do

ale

k ustálení

součásti vzdělávacího

představách měly

byl takovému "kontrolnímu" vedení

i Jan Amos Komenský, který ve svém teoretickém spise Všenáprava

věnované prostředkům

v kapitole

prostředí

občanského řádu

vysílán

tito mladí mužové nejen psát

především

po

něho přímo

procesu, kdy je podle

zahraničí

ukončení

vyzdvihuje nejen význam

určitý počet mladíků

pravidelně

studijní cesty

každý

měli

v zájmu státu, aby

a z ciziny pak v jeho

měsíc určité

jinoši skládat

relace svým

účty

v podobě

predl ozem svych dem'kOu. 91
v

v

,

,

Je otázkou, u každého takového deníku, nakolik je originální anebo nakolik byl
ovlivněn určitou

či

stylizací autora

zásahy preceptora. V některých krajních

případech

se

dokonce mohlo stát, že autorem diaria nebyl ani samotný mladý šlechtic, protože dílko bylo
jednoduše opsáno 92 anebo mohlo pojednávat o jeho kavalírské cestě a přitom pocházet z pera
nějaké

další osoby zpravidla

tvořící součást

deníků

nám mohou posloužit zápisky ze

jeho družiny. Jako

zahraničního

příklady

takto sepsaných

pobytu Jiřího Adama z Martinic, které

latinsky sepsal a vtělil do obsáhlejšího" Descriptio annorum vitae et negotiorum gestorum lll.

D. Georgii Comitis de Martinitz" jeho hofmistr Albert Kolb 93 anebo deník z kavalírské cesty
bratří Šternberků 9\ jehož část týkající se Itálie byla napsána pravděpodobně jednou osobou

z jejich doprovodu.
Diária

rovněž

zjejich hlavních

velmi

účelů

často tvořila doplněk zahraničního

studia a tak mnohdy jedním

bylo, aby se na jejich stránkách mladí

schopnosti formulovat svoje myšlenky v cizích jazycích -

kavalíři

především

zdokonalovali ve

v druhé

polovině

17.

90Tento zvyk zasílání deníků po částech do vlasti má především pro dnešní badatele své stinné stránky,jelikož se
v tehdejších neklidných dobách stávalo relativně často, že se pošta putující napříč Evropu ztratila a tak bohužel
dnes nemáme k dispozici kompletní deník Lva Viléma z Kounic a ani Heřmana Jakuba Černína - oba dva
shodou okolností končí uprostřed j ejich návštěvy Pyrenejského poloostrova.
91
'
BINKOV A, S. - POLlSENSKY, J.: : Ceská touha cestovatelská, s. 8.
92 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 180.
93 HOJDA, Zdeněk : Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic v letech
1620 - 1625, Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis Purkynianae Philosophica et Historica,
studia historica III., 1995, s. 302 - 303.
94 Knihovna NM, Praha, sign. VIII G 18.
v

,

v
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století je vícejazyčnost deníků dosti běžným jevem. 95 Kromě toho se věřilo, že pravidelné
zápisů

vedení

projížděnou

o cestování v cizině

krajinu a taktéž

pečlivě

mělo

citlivě

rozvíjet nadání svého autora

pozorovat

rozeznávat chování a zvyky cizích národů. Díky tomu se

deníky jako takové staly i součástí dobových pedagogických teorií.
deníků

Mezi horlivé zastánce psaní

na

zakladatel empirické metody Francis Bacon.
stránkách měli
několik

třídit

Autoři

a zaznamenávat výsledky svého pozorování, které

zahraničních ambasadorů,
přednášky

všemi svými
stejně

vzdělání

styku, státní správy,

mírou vrchovatou podnikané

disputace a

návštěvy dvorů

soudní dvory

na univerzitách,

uměleckými

a kultury
cizích

mělo

Materiál mu

konzistoře

i

na jejich

být zaměřeno na

vřele doporučoval

vůbec.

patřil

zájem o

měly

suverénů, přítomnost

věci

poskytnout

na audiencích
kauz,

učené

duchovních osob, kostely a kláštery se

díly a poklady, antické památky a ruiny, paláce, zahrady a

veřejné

tak jako divadlo, slavnostní vjezdy, maškarní zábavy, slavnosti, svatby,

pohřby,

výběr šperků

atd. Další

záhodno koncentrovat pak
opevnění měst,
lodě,

mínění,

během prošetřování nejrůznějších

dokonce i výkon spravedlnosti a všechna podobná
v oblékání a

studijních cestách

diárií si dle jeho

základních sfér. Bacon tak každému mladíkovi

společenského

parky

zahraničních

představovala

přístavů,

pevností a

věcí,

představení, stejně

během zahraničního

na kterou se bylo
sféra vojenství a

jako místní móda

hospodářství,

zbrojnice a arzenály, výcvik vojska,

kterou

válečné

pobytu
tvořilo

a obchodní

obchod, sklady a trhy. Poslední třetí dominantu zápisků měl podle Bacona tvořit zájem o

veškeré místní dostupné kuriozity a vzácnosti. 96
Velmi podobné

či

spíše identické instrukce v českém

prostředí

kladl na srdce svému synovci, když ho posílal za vzděláním do ciziny,
z Lichtenštejna. Jinoch měl podle představ svého strýce vše viděné

na

počátku

rovněž

během

Antonín Florián

své cesty navzájem

porovnávat a o všem si vést pravidelné zápisky. Lichtenštejn vedle témat výše
v souvislosti s Baconem

doporučuje mladíkově

pozornosti ještě

zaměřit

18. století

zmíněných

se z pochopitelných

důvodů na konkrétní vztah jednotlivých států ke Svaté říši římské a k habsburskému domu. 97

Baconovým
deníků.

současníkem

byl

rovněž

další

Angličan zdůrazňující

blahodárnost psaní

Tím byl Wiliam Davidson, který je autorem díla" Profztable lnstructions : Describing

what Special Observation Are to be Taken by Travellers in All Nations" z roku 1633. 98 Jeho

práce je pro nás
95

'

důležitá

v

z toho

,

v

důvodu,

že nám

zprostředkovává

jiný úhel pohledu na

BINKOVA, S. - POLISENSKY, J. : Ceská touha cestovatelská., s. 29.
96 BRILLI, Attilo : II viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale dal XVI al. XIX secolo, Silvana
Editoriale 1987, s. 31-32.
97 MAŤA, Petr: Svět české aristokracie 1500 - 1700, s. 314.
98 BRILLI, A. : II viaggio in Italia, s. 101 - 103.
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případnou

značně

ideální strukturu cestovního deníku

Baconem nebo Lichtenštejnem a
Cestovatel si podle něho měl

svědčící

důkladně

se lišící od pojetí diária inspirovaného

tak o nejednotnosti dobového úzu v jejich psaní.

všímat především těchto

I. Poloha státu: a) zda stát leží na kontinentu nebo na
měla rovněž jeho

ostrově

věcí

:

a zajímat ho v této souvislosti

vzdálenost od moře.

b) zda na jeho území převažují hory nebo roviny a zda je bohatý nebo chudý
na říční zdroje.
II. Rozloha státu ( délka,

šířka

a obvod hranic) a podoba převažujícího klimatu.

III. Hranice státu: a) se kterými okolními státy hraničí.
b) jaký je vliv, moc a síla sousedních států.
c) z jakých součástí se sousední státy skládají.
d) zda jsou sousední státy v přátelském

či nepřátelském

vztahu vzhledem

k navštívené zemi.
IV. Úrodnost, suroviny a statky navštíveného státu:
místě

a) co produkuje a jestli jsou produkty a výrobky konzumovány na
nebo spíš vyváženy do

zahraničí.

b) jestli musí nějaké suroviny nebo výrobky dovážet a případně odkud.
V. Jaké jsou přírodní podmínky v daném státě a jak se dají využít kjeho obraně v případě

agrese ze strany jeho

sousedů:

a) pokud se jedná o stát
přístavům,

přímořský

je

důležité

sledovat

jejich kapacitu, velikost flotily a její provoz a

tak na pobřežní pevnosti a možnost jejich využití k obraně
b) v každém

případě

je

třeba,

ať

se jedná o stát

vnitrozemský, zvážit možnost využití jeho hor,

přístup

zaměřit

kjeho

se

stejně

přímořský

nebo

země.

řek,

bažin a

lesů

k taktickým manévrům.
VI.

Větší

a menší

tato místa :

městská

centra a pevnosti - jestli se nacházejí v příhraničí

či

a ) opevněná.
b ) obydlená.

VII. Univerzity a ostatní kulturní centra: jejich založení,

důchody

a zaměření.

VIII. Správní jednotky státu:
a) jejich množství a rozloha.
b) jejich obyvatelstvo -

počet

c) jakáje forma správy těchto

a případná věrnost suverénovi.
celků

a administrativa.

ne a zda jsou
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Davidsonův

až

příliš

normativní systém působí mnohem rigidnějším dojmem než

monotematicky

zahraničního

Davidson

stupeň

ataku na

doporučuje

jeho obranyschopnosti. De facto pouze

zaměření

nějakým způsobem

dnes odsuzovat,

obzvlášť

kryje s obdobím

třicetileté

se na

věci válečné

společností

se

téměř

a kulturou

uvědomíme,

pokud si

je

místě

války, která jako prožívaná

konstatovat, že v případě

avšak jednostranně

kvůli

zaměřená

tomuto

států.

zřeteli

Výsledkem

absolutní opominutí stránek

vůbec.

Toto

samozřejmě

nelze

že doba vzniku Davidsonova manuálu se
skutečnost

výrazné stopy na způsobu dobového uvažování a mentalitě
na tomto

a je

na pozorování schopnosti státu vést válku nebo v případě

autorovi deníku se zajímat i o ekonomiku cizích

tohoto jednostranného
souvisejících

zaměřený

Baconův

většiny deníků

zajisté musela zanechat

vůbec. Nicméně

se podobná,

je příjemné moci

byť přesná

a instruktivní

osnova naštěstí pro nás minula svým účinkem a jejich charakter

má mnohem blíže k pestrému modelu navrhovanému Baconem a Lichtenštejnem.
Po této pozornosti

zaměřené

na šlechtické cestovní deníky

všeobecně,

je

třeba

především

podívat na konkrétní diária, které jsem ke své práci využila já. Jedná se

se

o dva

deníky z kavalírských cest podniknutých v průběhu 17. století. - ten starší pochází z pera Lva
Viléma z Kounic a autorem toho o něco pozdějšího je Heřman Jakub Černín. Časově je mezi
ně vklíněn ještě

další cestopis popisující studijní cesty po západní

Evropě

podniknuté bratry

ze Štemberka, ale tento j sem nestudovala v jeho celistvosti, nýbrž j sem se zaměřila především
najeho

část věnovanou jejich římskému

pobytu.

Lev Vilém z Kounic ( 1614 - 1655 ) pocházel zjednoho z nejvýznamnějších a
nejstarších moravských rodů, o němž najdeme první zmínky v pramenech již v první polovině
13. století. Katastrofou pro tuto

českobratrskou

nekatolické rody se staly následky

českého

byli i dva ze starších Lvových

bratří

direktoria a jako takoví byli po

bitvě

třídy

-

rodinu

jako pro mnohé další staré

stavovského povstání, jehož

Bedřich

na Bílé

stejně

a Karel,

hoře

kteří patřili

přímými účastníky

mezi

členy

zvoleného

souzeni a odsouzeni a jako rebelové první

museli opustit zemi a rodinné statky. Stejný osud potkal po vydání Obnoveného

zemského i dalšího ze
studiích ve Francii,

sourozenců

nicméně

české

zřízení

- Maxmiliána, jenž sice pobýval v období povstání na

po návratu do vlasti odmítl

změnit

svou víru a raději následoval

své dva bratry do exilu.
Lev Vilém, narozený na rozdíl od svých starších
Oldřicha

represí

sourozenců

až z druhého manželství

III. z Kounic s Ludmilou z Roupova, byl vzhledem ke svému

ušetřen

a jeho životní dráha nabrala zcela opačný

směr.

věku pobělohorských

Jeho výchova byla

svěřena

do

rukou kardinála Františka z Ditrichštejna ( 1570 - 1636 ), od roku 1621 gubernátora a
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nejvyššího

císařského komisaře

Moravě,

na

což pro chlapce automaticky znamenalo studium

najezuitské koleji v Olomouci, kam byl zapsán již v roce 1628. 99
Nadaného Kounice, který

často

pobýval na kardinálově

dvoře

v Mikulově si stárnoucí

František z Dirichštejna postupně velmi oblíbil a vytvořil si k němu téměř otcovský vztah, což
se mimo jiné odrazilo i na tom, že když byla na
výprava do Janova k uvítání Marie Anny,
Ferdinanda III., bylo se Lvem Vilémem

počátku

španělské

počítáno

roku 1629

členem

kardinálova doprovodu.

později při

svém druhém pobytu

v Janově v rámci dlouhé kavalírské cesty ve svém deníku, nedopadla tehdy příliš
Poselstvo po

nekonečných

smůla.

stíhala jen samá

honosná

infantky a nastávající manželky

jako se

Kounicova první italská cesta, na kterou vzpomíná i

připravována

slavně.

odkladech vyrazilo na cestu až v dubnu 1630 a i po té ho
půdě

Na italské

se setkali s problémy s průchodem

přes

území

benátské republiky, jež byla zapletena do právě probíhající války o mantovské dědictví. lOO
V Miláně je pak chtěli
se

městu raději

předchozí

kvůli

přijmout.

zničeném zámečku

svízelných podmínkách
rozhodnuto, že se

poslat do karantény a tak

moru, bude do

nejistým

Vídně

podstatě neúspěšná

bez

Ditrichštejn se svým doprovodem tak byl nucen

konečně dočkali příjezdu španělské

nevěsta kvůli

rovněž

Lomellina poblíž Janova. V červnu se sice v

poměrům

ubírat nikoli

poselstvem, ale zdlouhavou cestou po

června

ráně

vyhnuli a tato situace se opakovala posléze i v Janově, kde je

karantény odmítli

ubytovat se na

nebezpečí

tenkrát zrovna prosakující morové

moři přes

mise kardinála Ditrichštejna

přes

těchto

infantky, jenže nakonec bylo

posíleným pádem Mantovy a
severní Itálii

společně

kvůli

s vyslaným

Livorno, Neapol, Anconu a Terst. Ve své
skončila

jeho odjezdem z Janova na konci

1630. Takové tedy bylo první seznámení Lva Viléma s Itálií.
Mladý Kounic byl Ditrichštejnem na studijní kavalírskou cestu do západní Evropy

vypraven po dosaženi plnoletosti a
univerzitního studia v zahraničí
otec Lva Viléma

stejně

ostatně

ukončení

nebyla v

tak jako jeho starší

protestantskými školami a francouzskými
dokonce
za

patřil

vzděláním

k těm výjimkám mezi

či

českými

domácího

vzdělání

v roce 1635. Tradice

Kounicově rodině ničím
bratři

novým, protože již

prošli mnohými západoevropskými

švýcarskými univerzitami.

Oldřich

z Kounic

a moravskými protestantským šlechtici,

vypravili i na démonizovaný katolický jih a v

průběhu

kteří

se

let 1587 - 1588 si

HRUBÝ, F. Lev Vilém z Kounic, s. ll.
lOoŠPICAR, J. : Mantovská válka a evropská politika 1624 - 1631 (tzv. italské období třicetileté války ),
diplomová práce FF UK, 1965.
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z Ženevy odskočil studovat do Itálie, kde byl krátce zapsán na univerzitách v Miláně a Padově
a při tom všem stihl ještě přes Řím docestoval až do Neapole.

101

Žádného ze svých synů však za svého života již do Itálie nevypravil. Nicméně soudě
podle "pedagogické příručky", kterou pan Oldřich sepsal pět let před svou smrtí v roce 1613 a
jejíž název je "Memoriál potřebný k správě synům mým"
završení

vzdělávacího

potomkům

zůstal

po celý život velmi

procesu podniknutím kavalírské cesty, kterou

a vymiňuje si

při

nakloněn

vřele doporučuje

i svým

tom pouze to, aby jeho synové nebyli na dalekou "peregrýnaci"

posíláni před dovršením svého dvacátého roku. 102
Tak 22. ledna 1635 Lev Vilém z Kounic sepsal svou poslední vůli, pro
ze dlouhé cesty už nevrátil a z centra rodového panství - ze Slavkova, se ve
italského hofmistra

Bartoloměje

případ

společnosti

přes Vídeň,

Silvestra Girolly z Luccy vypravil

že by se
svého

kde zakusil

oslavy masopustu v jeho plné síle, Štýrský Hradec a Terst do Benátek, kde strávil celkem tři
měsíce

a

měl prvně

půdě.

možnost zažít oslavy Velikonoc na italské

Podruhé se mu tato

možnost naskytne o rok později v samotném centru křesťanství - v papežském Římě.
Posléze pokračoval ve své cestě před Padovu, Veronu, Mantovu, Ferraru a Bolognu do
Florencie. V toskánské metropoli u velkovévodského dvora se Lev Vilém zdržel dva měsíce a
v této

době

podnikl i

několik výletů

do okolí. První ho zavedl na známá františkánská poutní

místa do Camaldoli a do Avemy a v rámci druhého zavítal

postupně

do Luccy, kde

se svým hofmistrem navštívil jeho rodinu, do Pisy a prohlédl si i chloubu
velkovévodů

- kvetoucí svobodný přístav v Livomu. Poté se

přesunul

do Sieny, kde se setkal s mnohými svými krajany studujícími v té
sám se horlivě

zúčastnil

následně

pospíchal

odkud se ze Salema

přeplavil

na Sicílii, kde

jeho kroky

zamířily

moři

přes

i se svým doprovodem

době

na místní akademii a

do Palerma, jež v té

ho ale najdeme už zase na

Umbrii do Lazia a dále na jih do Kampánie,
přistál

v Catánii, navštívil Messinu a Syrakusy,

se nechal dopravit do La Valetty na
době

živým centrem celého ostrova. Hned po
cestě,

kdy

Maltě.

bylo sídelním městem

vánočních

spěchá

místokrále v jižní Itálii - do Neapole,
měsíc

medičejských

tamního veselého studentského života.

Z Toskánska

vystoupal na Etnu a po

společně

svátcích

střediska

španělského

příjemně

nejprve do sídelního

Po návratu na Sicílii
místokrále a

strávených v Palermu,

města

druhého

španělského

bohaté jihoitalské šlechty, kde se zdrží jeden

a kde rovněž neopominul pokořit místní vulkán svým výstupem na Vesuv.
Z Neapole jeho cesta vedla již přímo do Říma, kam dorazil těsně před velikonočními

slavnostmi roku 1636 a kde
101
102
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následně

prožil intenzivní

čtvrt

rok

naplněný

živým
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společenským

přes

ruchem. Poté se

přes

navrátil na sever Itálie, odkud

Perugiu, Assisi, Loreto, Anconu, Rimini a Bolognu

Milán a Pavii

přivedla prvně

znova do Janova, kam ho

zamířil

jeho

účast

do Ligurie. Vrátil se tak po letech

z Ditrichštejna. Janov byl jeho poslední zastávkou na italské
pobytu odtud vyplul

směrem

ke

zmíněné

na výše

půdě.

misi Františka

Zhruba po

měsíčním

španělským břehům.

Jak je patrné z předcházejících řádků, v letech 1635 - 1636 Lev Vilém z Kounic
procestovat Itálii a poznat bez nadsázky všechna
poloostrova

včetně návštěvy

málokomu zjeho
nesmírně

důležitá

Sicílie a Malty takovým

současníků.

činí

Tento fakt

kulturní centra Apeninského

způsobem,

z jeho deníku

zajímavý pramen vypovídající mnohé o

životě

stačil

jako se to

ojedinělý

v Itálii v první

podařilo

kvalitě

a ve své
třetině

jen

17. století.

Jeho originál 103 , jenž se bohužel nedochoval celý, obsahuje především zápisy z italské části
Kounicovy cesty a něco málo zjeho pobytu ve Španělsku. Jeho záznamy náhle končí 1. 11.
1636

uprostřed

popisu

návštěvy

přišel

královského paláce v Madridu, kam si Lev Vilém

prohlédnout královský poklad, což

nasvědčuje domněnce,

že zbytek deníku se ztratil

při

jeho

zasílání domů.
Ze Španělska mladý Kounic posléze pokračoval ještě do Portugalska, odkud se v roce
1637 vydává na dlouhou

zpáteční

cestu vedoucí

přes

Francii do Anglie a odtud

zpět

na

kontinent do Nizozemí do Antverp a Bruselu, kde se setkal s českými emigranty u falckého
dvora a přes německá území pak konečně domů na rodnou Moravu.
Po návratu do vlasti si Lev Vilém
kariéry - nejprve se stal
sudí na
jeho

Moravě.

předčasná

počínal

císařským komořím

Jeho vzestup však bohužel

smrt. Za

svůj

velmi

úspěšně

i

při

úřední

budování své

a od roku 1652 zastával dokonce post nejvyššího
přerušila příliš

brzy - už v jednačtyřiceti letech,

život byl celkem dvakrát ženatý. První

sňatek uzavřel

s Marií

Eusebií ze Sezimova Ústí pocházející z nekatolické rodiny a po její nenadálé smrti v roce
1644 se jeho druhou manželkou stala
Eleonora,

hraběnka

neteř

samotného kardinála Františka z Ditrichštejna -

z Ditrichštejna, se kterou

dosáhl povýšení do stavu

říšských

syna Dominika

Ondřeje,

jenž v roce 1683

hrabat a polepšení starého rodinného jména jeho

rozšířením na hrabata z Kounic - Rietbergu.

S Kounicovým deníkem jsem

měl

měla

104

možnost pracovat pouze

zprostředkovaně

práci Františka Hrubého "Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír". Hrubého
přináší

ale hned

převážně

103
104

několik

úskalí.

Předně

se jedná o

překlad

v němčině, i když mimo ní se Lev Vilém

při

deníku, který byl

částečná

původně

díky
edice

napsán

sepisování svého itinerária

občas

Originál deníku je dnes uložený v SOA Brno, G 436 Rodinný archiv Kouniců, odd. Jaroměřice I, sig. R49.
'
,
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uchyloval i k italštině, španělštině a zcela minimálně i k češtině. Části deníku, které Hrubý
převedl

textu

do

češtiny

převyprávěné

nejsou navíc
ve

přeložené

třetí osobě,

které v původní práci pochopitelně

u

doslova, ale jedná se o jakési résumé

něhož

navíc zvolil i odlišné

přiznává

především

překlad

není bohužel kompletní,

sám Hrubý, ledacos vynecháno nebo zkráceno, což

muselo ovlivnit výsledek mého pátrání o
evidentně

na kapitoly a oddíly,

chyběly.

Dalším a možná důležitějším problémem je, že tento
ale je v něm, jak

dělení

nebyla pro Hrubého

původního

stěžejním

způsobech

tématem,

trávení volného
poněvadž

času,

samozřejmě

protože tato látka
soustředí

on se ve své práci

na osobnost Lva Viléma z Kounic jako takového a na vztah formování jeho
utváření

osobnosti pobytem na katolickém jihu s procesem celkového
pobělohorské

aristokracie a tudíž je Kounicovo

jakoby až v druhém plánu. Tento fakt
handicap se

Kounicův

mě

vyprávění

o místním dění v Itálii pro Hrubého

mrzí o to víc, pokud si
podobě

deník i ve své zkrácené

nové mentality naší

uvědomím,

že i

přes

tento

projevil jako velmi perspektivní

pramen pro mé téma zábavy a slavností a tak se dá předpokládat, že ve své kompletní verzi by
přinesl ještě

mnohem více zajímavých informací.

Podstatně

díla

menším problémem je pak tendenčnost, ve které se nese duch celého tohoto

věnovaného postavě

moravského aristokrata a jeho kavalírské

cestě.

Deníkem a osobou
druhou

světovou

válkou a tím je daný jeho pohled na celou problematiku traumatické epochy

českých

Lva Viléma z Kounic se František Hrubý ( 1887 - 1943 ) zabýval už

pobělohorských dějin

a v té

feudální katolické šlechty

době

"pošpanělštěnou

nastupující

včetně projevů

a

před

povlaštěnou"

generaci nové

nového životního stylu, jakými bylo barokní

a barokní mentalita dostávající se do našich

končin

především

logicky

umění

z katolického jihu

Evropy. Řečeno jednoduše: Hrubý jednoznačně nepatřil k obdivovatelům ani jednoho ani
druhého a tato jeho averze je na stránkách jeho práce velmi dobře cítit.
Tento jeho osobní postoj ho pak svádí k tendenci demonstrovat, i když jak zde chci
dokázat neprávem, na Kounicovvých zápisech všechny v jeho
rekatolizačního

tlaku v českém a moravském

jeho, dle mého

mínění, nepředstíraný

legendy a zázraky, uctívání madon a
pouhé barokní pokrytectví a deník
a líčení

účasti

skutečně

ostatků

označuje

Proto

v
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záporné stránky baroka a

například

Kounicovi vytýká

opravdový zápal pro italská poutní místa,

atd., které Hrubý ve svém základu považuje za

jako

přetížený

popisem

na církevních slavnostech, což jsou podle něho

., 105
pre d B1'1 ou horou napros t o CIZl.

105

ale

prostředí.

očích

věci,

návštěv chrámů, klášterů

které byly našemu národu
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Pokud se ale podíváme blíže na tehdejší cestopisnou a deníkovou tvorbu a vezmeme
v úvahu zrovna výše
před bělohorskou
shodně

zmiňovaný

cestopis

Bedřicha

z Donína vzniklý více než jedno desetiletí

katastrofou, vyplývá ze srovnání obou
jasně,

o italské tématice, více než

těchto

že už i v práci

prací, pojednávajících navíc

Bedřicha

z Donína nalezneme ve

vztahu k italskému "náboženskému světu" stejný přístup, jaký se objevuje o dvacet let později
na stránkách Kounicova deníku. Navíc na příkladu o téměř půl století mladšího diária Jakuba
Heřmana Černína z počátku osmdesátých let 17. století lze dokázat, že tento trend měl

dlouhou životnost a přetrvával po celé 17. století.
Podobně

je to s námitkou, že se Kounic málo zajímalo

přírodní

krásy a obyvatelstvo,

nýbrž že jeho zájem byla s to upoutat jen místní šlechta a duchovenstvo, což Hrubý

přičítá

typické povýšenosti tehdejší šlechty. Shodně je tomu ale i v Černínových zápisech. Rovněž
Heřman

Jakub se

krajině věnuje

pouze

navíc jen pokud na ní shledává
Bohužel, jak je z těchto

příkladů

něco

dlouhých

přejezdech

mezi jednotlivými centry a

netypického a zvláštního hodného zaznamenání.

patrné, Hrubý Kounicovi vytýká všechno to, co je pro

cestopisy a deníky vznikající v raném
bezděky

při

novověku

dobovým standardem,

nicméně

potvrzuje kontinuitu linie mezi výše analyzovanými cestopisy a o

tak ale také

něco

mladšími

diárii.
Kounicův

deník je

společenských poměrů

totiž

patřil

každopádně prvotřídním

pramenem k poznání života elit a

v hlavních italských centrech v první třetině 17. století. Mladý Kounic

mezi ty vyvolené,

kteří

cestovali se

skvělými doporučeními,

jež mnohdy

spolu s kontakty navázanými v místě pobytu zcela rozhodujících vliv na to, které

měla

dveře zůstali

mladíkovi během jeho cesty zavřené a kde byl naopak přijat s otevřenou náručí.
Zámožný, ve výdajích nikterak limitovaný a tudíž nezávislý odchovanec a

svěřenec

kardinála Františka z Ditrichštejna106 , důležitého činitele habsburské politiky během třicetileté
války, jež navíc dlouhá léta žil v Římě a byl dokonce žhavým kandidátem na papežský stolec
v Kounicově

cestě předcházející volbě

všemu se narodil v Madridu a

měl

nové hlavy

křesťanstva

v roce 1624 a

tam ze strany své matky dosud mnohé

ještě

k tomu

příbuzné, měl

v ledasčem svou pozici značně ulehčenou.

Pod ochrannými křídly Františka z Ditrichštejna již dříve do Itálie cestoval jeho synovec - Maxmilián II.,
z Ditrichštejna ( 1596 - 1655 ) a posléze Maxmiliánovi dva synové Ferdinand a Maxmilián, kteří svou
kavalírskou cestu absolvovali společně v letech 1651 - 1652. V té době právě staršímu z nich píše Lev Vilém
z Kounic do Říma, kde on sám měl v době své cesty mnoho přátel v malířských uměleckých kruzích a dokonce
se tam sám nechal dvakrát portrétovat a žádá ho o nákup uměleckých předmětů - KROUPA, Jiří :
Ditrichštejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty, Historická Olomouc a její současné problémy
IV., Olomouc 1983, s. 109 - 117. ; ke Kounicovým vztahům s římskou malířskou obcí a jeho portrétování - viz.
HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 147 - 148.
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Lev Vilém se tak dostal

během

své cesty do blízkého,

téměř přátelského

kontaktu

s některými z mužských členů velkovévodské rodiny ve Florencii, v Římě byl často na
audiencích u Urbana VIII. Barberiniho a dokonce s ním
významnými kardinály vedl mnoho osobních

stejně

jako s některými dalšími

rozhovorů při příležitostech nejrůznějších

slavností, hostin nebo vyjížděk do jejich letních vil v okolí Říma. Podobně byl v dobrém
kontaktu se všemi císařskými ambasadory a vyslanci u jednotlivých italských dvorů.
Jedinou výjimkou, kde byl Kounic

přijat poněkud chladněji,

což ovšem mohlo být

dáno i vlivem přísné a strohé etikety, jež ve výsledku mohla tento chladný dojem vzbuzovat,
byly

španělské části

italského poloostrova, i když i zde se jak v Palermu tak v Neapoli dostal

do styku s oběma místokrálovskými dvory,

ač zůstal

bez oficiálních audiencí u místodržících.

Podobně tomu pak bylo i při jeho pozdější návštěvě samotného Španělska, což svědčí o tom,

že

španělské

dvory nebyly v globálu

cizincům, byť přijíždějícím

s nejlepšími

doporučeními,

natolik otevřené jako dvory italské, kde se k nim naopak chovali nadmíru laskavě.
Z tohoto pohledu

společenských styků

lze

Kounicův

dvěma

a jeho zkušenost je srovnatelná snad jen s dalšími
navštívila Apeninský poloostrov taktéž
rovněž

zahrnují

průběhu

deník považovat téměř za extrém
"prominentními dítky", jež

17. století a jejichž deníky o kavalírské

italskou pasáž. Jedná se o syna Jaroslava Bořity z Martinic -

Bořitu z Martinic

107

,

Jiřího

cestě

Adama 1.

který na italské půdě pobýval v roce 1624 a Heřmana Jakuba Černína,

syna Humprechta Jana Černína, jenž navštívil Apeninský poloostrov na konci sedmdesátých
let 17. století a o jehož deníku bude pojednáno následně.
Kvalita Kounicova deníku jako pramene se ale
týkajícími se italské

společnosti.

Mimo zmínek o

zážitcích, jejichž prostřednictvím nás Lev Vilém
značném

množství svých

krajanů

pobělohorských emigrantů,

vlastně

české

společenských
vlastně

době

jen mimochodem informuje nejen o

a

funkci dnešních muzeí, poznámky

řada

a moravské šlechty, mezi kterými byla i

z totožných

měst, kostelů

jeho zápisy

kontaktech a s tím spojených

ale i o mnohých mladých kavalírech z

pobývajících v Itálii ve stejné
klasicky i mnohé popisy

z řad

rozhodně nevyčerpává

důvodů

klášterů

německých

oblastí

říše

jako on. Najdeme v Kounicově diáriu

plnících tehdy se všemi svými poklady

věnované

s jejich galeriemi, parky a zahradami, u nichž neváhá

prohlídkám soukromých
detailně

paláců

a vil

se rozepsat o jejich vodních

107 Analogie mezi všemi třemi výše zmíněnými mladíky plynou z dobového významu postav jejich patronů,
jejich bohatství a následného přístupu italského okolí k jejich osobě. Ke kavalírské cestě Jiřího Adama 1. Bořity
z Martinic ( 1602 - 1651 ) - viz. HOJDA, Zdeněk: Z katolického exilu do západní Evropy. " Velká cesta" Jiřího
Adama z Martinic v letech 1620 - 1625, in : Cesty a cestování v životě společnosti, Acta Universitatis
Purkynianae Philosphica et Historica III., Ústí nad Labem 1997, s. 301- 306.
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zařízeních, pohybujících se sochách a jiných tehdy oblíbených vodních žertech

velmi zaujaly

podobně

jako už

všestrannost jeho itinerária

před

ním

Bedřicha

nezaměřeného stereotypně

z Donína atd. A je to
jen na

určité

108

,

kterého

právě

tato

aspekty každodenního

života v novověké Itálii, která činí z jeho zápisů pramen zajímavý po všech stránkách.
Druhým deníkem z kavalírské cesty, jejíž trasa vedla Itálií, kterým jsem se

detailně

zabývala, je deník Heřmana Jakuba Černína zjeho cesty do Itálie, Francie, Španělska a
Portugalska. Rovněž Černínové z Chudenic pocházející z rozrodu Drslaviců v západních
Čechách byly významným a rozvětveným rodem, jejichž rodokmen v 17. století již dosahoval

úctyhodné délky, protože jejich prapředky lze bezpečně doložit již na počátku 12. století.
Na

větev,

ze které pocházel tento náš cestovatel se

štěstěna

usmála v podobě velmi

solidního fideikomisu, který vnukovi svého bratra zanechal ambiciózní Heřman Černín z
Chudenic 109 , jenž v mládí v roce 1598 podnikl výše zmiňovanou cestu do Svaté země a do
Egypta po boku Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a dvakrát se v letech 1616 a 1644
rovněž

V době

velmi

úspěšně

zhostil role

bělohorských zmatků

císařského

vyslance u tureckého sultána v

stál tento magnát

pevně

na

straně císaře,

Cařihradu.

za což mu byl

odměnou zisk hraběcího titulu a mnoha konfiskátů v Čechách. Po jeho smrti v roce 1651

přešlo jeho nemalé jmění na Humprechta Jana Černína z Chudenic, jež byl navíc záhy poté

v roce 1652 povýšen do

hraběcího

stavu.

Hmotné statky, starobylost rodu a osobní kouzlo, kterému neodolal ani
Leopold 1. Humprechtovi zajistily vysoké postavení u

vídeňského

pozdější císař

dvora a zisk prestižních

úřadů. Nejprve se v roce 1660 stal místodržícím v Čechách, pak působil tři roky jako císařský

ambasador v Benátkách a

později

se mu

ještě

dostalo

úřadu

tajného rady a postu prvního

komořího. Za půjčky poskytnuté císaři byl navíc jmenován rytířem zlatého rouna. V Čechách

se Humprecht Jan Černín proslavil především jako štědrý mecenáš, stavitel Černínského
paláce v Praze II o nebo zámku "Humprechtsberk" 1II u Sobotky a zakladatel rozsáhlé černínské
sbírky obrazů.

108 Velmi detailní je jeho popis zahrady u medičejské vily Pratolino, kterou navštívil 30. 6. 1635. V zahradě byly
v té době nainstalovány nejrůznější tehdy velmi ceněné atrakce a hříčky jako hrající varhany poháněné vodou,
umělé jeskyně, fontány, vodotrysky a především pak na vodní pohon se pohybující nejrůznější sochy a rozverné
vodní žerty polívající nečekaně vodou urozené návštěvníky parku - viz. HRUBÝ, F. : Lev Vilém, s. 85 - 86.
109 K cestám Heřmana Černína z Chudenic ( 1576 - 1651 ) - viz. KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 173 - 185.
IlO Autorem projektu F. Caratti, stavba v letech 1669 -1723.
111 Zámek Humprecht byl vyprojektován C. Luragem a vybudován v letech 1666 - 1668. V roce 1680 vyhořel,
ale byl vzápětí obnoven a zvýšen o jedno patro.
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Jak je z předcházejících řádků patrné, blízký vztah k Itálii měli Černínové přímo
v krvi, což v případě našeho Heřmana Jakuba platí doslova. Už jeho otec Humprecht l12
v mládí

bohatě

využil možnost vydat se na kavalírskou cestu v rámci které navštívil i

Apeninský poloostrov, který v letech 1645 - 1646 procestoval od severu až po Neapo1. 113
Tento zážitek ze setkání s jižní civilizací ho
zrovna ideální

finanční

situaci své

1648 pouští na další tentokrát
klobouku. Toto

poněkud

ovdovělé

výhradně

neskromné

evidentně

velmi uchvátil, protože navzdory ne

matky se v době švédského obležení Prahy v roce

italskou cestu, jejíž cílem je zisk kardinálského

přání

nepodaří

se Humprechtovi sice

realizovat, ale v

Itálii pobude až do roku 1650. 114 Italská kultura ho natolik okouzlila, že po návratu z cest
v roce 1652 se ve Vídni dokonce žení s italskou
Eleonory -

markraběnkou

šlechtičnou

císařovny

a dvorní dámou

Dianou Marií Hipoliti da Gazoldo, u jednoho z jejíchž příbuzných,

knížete Vespasiana Gonzagy v Mantově, shodou okolností jeho prastrýc Heřman Černín
začínal svou brilantní kariéru jako čtrnáctiletý chlapec v panošské službě. lIS

S Dianou z Gazolda měl Humprecht Jan Černín postupně tři syny - Heřmana Jakuba,
Tomáše Zachea, a Marka Dominika, jenž jako

měsíční

batole

zemřel

na

počátku

roku 1663

v době Humprechtovy benátské ambasády a byl pochován v benátském kostele Sv. Eustacha,
který o mnoho let

později

v rámci své kavalírské cesty navštíví

Heřman

Jakub a ve svém

diáriu nám zanechá opis latinského nápisu z náhrobku. I 16 Manželství s aristokratkou
pocházející z odlišného

prostředí

nakonec

Humprecht v roce 1674 se svou ženou
v severoitalské

Mantově,

pravděpodobně

definitivně

nebylo

příliš šťastné

a tak se

rozchází a ta se vrací do svého

kde ji a celou její rodinu v průběhu své

pozdější

rodiště

kavalírské cesty

Heřman Jakub dokonce dvakrát navštíví. 117

Heřman Jakub Černín ( 1659 - 1710) byl tedy po matce poloviční Ital a základy jejího
mateřského

jazyka tak velmi

pravděpodobně

ovládal již dávno

před

svou kavalírskou cestou.

Jeho deník 118 z velmi dlouhé studijní cesty, kterou absolvoval v rozpětí let 1678 - 1682 je

112 K postavě Humprechta Jana Černína - viz. KALISTA, Zdeněk : Mládí Humprechta Jana Černína
z Chudenic. Zrození barokního kavalíra, Praha 1932.
113 Korespondence z této cesty mezi Humprechtem a jeho matkou - viz. KALISTA, Zdeněk ( ed. ) :
Korespondence Zuzany Černínové z Harasova sjejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Dopisy
z let 1645 -1648, Praha 1941.
114 Ke kavalírským cestám Humprechta Jana Černína z Chudenic ( 1628 -1682 ) - viz. KUNSKÝ, 1. : Čeští
cestovatelé, s. 199 - 205.
115 KUNSKÝ, 1. Čeští cestovatelé, s. 173.
116 Zápis z 26.4. 1679.
ll7 Viz. zápisy v Černínově diáriu z 19. 5. - 31. 5. 1679 a 21. ll. - 9. 12. 1680.
118 Originál deníku se nachází v NK ČR. Pod signaturami XXIII F 30 ( deník z období 1678 - 1681 ; čj., nj., it. )
a XXIII F 43 ( 1681 - 1682 ; it., fr., šp. ) se nacházejí dva mikrofilmy - na prvním se jeho pobytu v Itálii týká
195 polí pojednávajících o období od 15.4. 1679 do 10.4. 1681 a na druhém 84 polí zahrnujících zápisy od ll.
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totiž psán celkem v pěti jazycích v závislosti na tom, v jaké zemi zrovna mladík pobýval.
postupně

Dohromady tak

vystřídal

ve svých záznamech

francouzštinu a španělštinu. Jak je vidno, v tomto

případě

češtinu,

němčinu,

italštinu,

diárium tvořilo významnou

součást

jazykového výcviku svého pisatele.
Po návratu ze studijní zahraniční cesty se ani tento Černín neztratil a díky svým
podařilo úspěšně

vynikajícím znalostem a velkému politickému rozhledu se mu
působení

navázat na

svého praprastrýce a otce, po jehož smrti v roce 1682 se ujal správy rodinného

majetku a stal se tak rázem nejbohatším magnátem v Českém království. V roce 1695 tak byl
pověřen

důležité

vedením

diplomatické mise do Polska s úkolem za každou cenu zabránit

separátnímu míru s Turky a roztržce s Habsburky.
zemských

úřadů,

Dařilo

se mu i

při

zisku

důležitých

takže byl nejprve v roce 1689 jmenován nejvyšším maršálkem, jehož post

zastával až do roku 1700. Poté se stal nejvyšším hofmistrem, jehož úřad vykonával až do roku
1704, kdy byl ustanoven nejvyšším purkrabím, kterýžto nejvyšší zemský

úřad

držel až do své

smrti v roce 1710.
Během

Slavatovou,

svého života byl celkem dvakrát ženatý - nejprve s Marií Josefou,

sňatkem

s níž získal pro

svůj

rod významné panství

se po její smrti v roce 1708 oženil s Antonií Josefou,

hraběnkou

Jindřichův

hraběnkou

Hradec a podruhé

Khuenburgovou.

Černínova dlouhá kavalírská cesta začala výjezdem z Prahy 19. 12. 1678 odkud přes

západní Čechy pokračoval se svým doprovodem, jenž tvořil jeho hofmistr Rudolf Bokelkamp,
komorník Henrich Henichssen a páže Václav
jmenovitě
přejezdu

Příhoda

na území Benátské republiky, vstoupili podle

ze Savojska do jižní Francie

uskutečněného

do

zápisů

Německa.

Na italské území,

15.4. 1679 a pobyli tam až do

2. 10. 1681. Z jižní Francie dál jejich

cesta vedla do Španělska do Madridu, odkud pokračovali ještě dál na západ až do hlavního
města

Portugalska do Lisabonu. Odtud se vydali více na jih - do Andalusie a přes Toledo se

vrátili zpět do Madridu, kde Černínův deník náhle končí datem" A 5 de Abril 1682".
Podobně

jako u Kounice se i v tomto

pisatele stojí velmi

pravděpodobně

případě můžeme

domnívat, že za náhlým umlknutím

ztráta jeho deníku během jeho zasílání otci, který pobýval

bud' v Čechách v Praze anebo ve Vídni. Avšak navzdory ztrátě zbytku jeho zápisků víme, že
Heřman

Jakub se ještě téhož roku objevil v Paříži a Bruselu odkud se konečně vrátil

domů

do

Prahy.

4. 1681 do 2. 10. 1681. Mimoto existuje ještě rostopisná kopie deníku zasílaná otci, která je uložena v SOA
Třeboň, Jindřichův Hradec, RA Černínů, kart. 258.

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

Tato první kavalírská cesta nezůstala v životě
zápětí

ba naopak v

Heřmana

ojedinělou

zkušeností,

ji v letech 1683 - 1684 doplnil ještě pobytem v Holandsku a

španělském

Jakuba

NizozemL 1l9
Italská část analyzovaného deníku je podobně jako v předcházejícím
řečeno

ze všech nejobsáhlejší. Jak už bylo

Kounicově

češtině.

V italštině se jeho

autor nadto místy uchyluje i k výrazům pocházejícím z jednotlivých místních
Záznamy denních

činností

pravidelností a až na
některých

nepříliš

výše, je sepsaná v dobové

literátské italštině s občasnými drobnými vpisky v němčině nebo

diáriu

dialektů.

byly zapisovány po celou dobu jeho pobytu v Itálii s velkou

několik

opravovaných

výjimek v
chyb,

podstatě každodenně,

Je

Černín

mladý

soudě

anebo

podle rukopisu a

zpětně

dopisoval

maximálně

s několikadenním zpožděním.
Trasa po které se mladík v Itálii pohyboval nebyla
jeho otec mu

předem

itinerář

sestavil podrobný

rozhodně

nahodilého charakteru -

zahrnující vedle navštívení hodných

měst

dokonce i významné pamětihodnosti a sbírky. 120
Italská část cesty Heřmana Jakuba Černína vedla nejprve klasicky přes Treviso a
Mestre do Benátek, kde se zdržel jeden

měsíc

Vicenzu a Veronu do Mantovy, kde ho
rodiny

markýzů

na jaře 1679 a poté

očekávala

pokračoval přes

Padovu,

jeho matka s babičkou a zbytkem širší

de Gazoldo. Po zhruba dvou týdnech

odpočinku

v lůnu rodiny a následném

dojemném loučení s celým svým italským příbuzenstvem, při kterém nebyla nouze o Slzy 121
se

opět

dává na cestu a po

řece

Pádu se plaví do Ferrary, odkud

následně pokračuje

do

Bologne.
Další

důležitou

zastávkou na jeho

kde se pozdržel celkem

čtyři měsíce,

cestě

pobřeží

kontemplaci

Thyrénského

směřoval

moře

samozřejmě

velkovévodská Florencie,

v rámci kterých podnikl i dva výlety stejným

jako Lev Vilém z Kounic pouze v obráceném
Pisu na

byla

pořadí.

přes

Pistoiu, Luccu a

zaměřený

na náboženskou

První ho zavedl

do Livorna a druhý více

směrem

do františkánských svatyní ve Vallombrose, Averně a Camaldoli.

Z Florencie se v říjnu 1679

přesunul

na krátko do studentské Sieny, odkud

pokračoval přes

Viterbo do Říma, kde strávil vánoční svátky, období karnevalu a čas Velikonoc roku 1680.
V březnu téhož roku se pak pouští dále na jih na

tradiční zajížďku

království v jejímž rámci navštívil nejen samotnou Neapol, ale vystoupal

do Neapolského

stejně

jako Kounic

SLAVíČEK, Lubomír ( ed. ) : Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, s.
154.
120 Tamtéž.
121 Viz. zápis z 31. 5. 1679 : "Mi licentirai a bonissima hora dalla mia Sir.ra Madre la quale per gran pianto non
seppe dir una parola, ci viene ancora questa mattina in casa nostra la Sig.ra Nona augurandomi bon viaggio ... "
119
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na Vesuv a po prohlídce antických památek v blízkosti Nepolského zálivu se vrátil
Říma,

Až

zpět

do

kde se zdržel ještě více než půl roku od počátku dubna až do druhé poloviny října 1680.

při

Věčném městě

tomto druhém období svého pobytu ve

se vedle pompézního

společenského kvasu blíže seznámil s ruinami starého Říma stejně tak jako s jeho moderními

paláci,

náměstími

a kostely. Vedle toho za poznáním a rozptýlením

vyjížděl

i do zahrad a vil

ve Frascati a Tivoli nebo k moři do Ostie.
Z Říma pak jeho další pouť vedla zpět na sever Itálie přes Umbrii, tj. přes města Terni,
Spoleto, MonteFalco, Assisi a Perugiu směrem k Jaderskému pobřeží a posléze přes Recanati,
Loreto, Anconu, Senigal1ii, Fano, Pesaro, Rimini, Cesenu, Forli, Faenzu, lmolu do centra
přináležející

Romagne do k papežskému státu

Bologne, kterou narozdíl od ostatních výše

jmenovaných měst již jednou navštívil hned po svém příjezdu do Itálie.
Z Bologne

následně pokračoval přes

shledal se svou matkou a odkud se zhruba po
kde se krátce pozdržel v Janově a odkud se

Modenu a Parmu do Mantovy, kde se
třech

přes

týdnech vydal

vstříc

opět

Ligurskému pobřeží,
počátku

roku 1681

rozhodne vstoupit na

rytířskou

Pavii a Milán na samém

dostává ke svému konečnému cíli - do Turína.
V savojské metropoli se po
akademii a jeho

tamější

počáteční nejistotě

pobyt, jenž je

vyplněný

převážně

návštěvami

bezstarostným životem s ostatními kavalíry z akademie,
vyjížďkami

kdy se díky

studiem, radostným a

do okolích vévodských vil a pevností, se protáhne až do
sněhu

a

nepříznivému počasí

velmi

náročným

a

vévodského dvora a

září

toho samého roku,

nepříjemným přejezdem přes

Alpy dostává do Francie, aby tam pokračoval ve své cestě po jižní a západní Evropě.
Na italské

půdě

byly

mladíkovi

zpočátku

samozřejmě

Humprechtovy kontakty, jež tam jeho otec navázal v mládí
v období své benátské ambasády.
otevírající

doporučující

Stejně důležité

ale byly i

během

velmi

nápomocny

svých dvou cest a

skutečně

později

všemocné a všude

dveře

dopisy a pasy, které se Heřmanu Jakubovi podařilo získat díky kouzlu

své osobnosti během jeho dlouhého pobytu v Římě od jednotlivých významných kardinálů a
jiných důležitých prelátů.
V deníku vskutku najdeme na mnoha místech zmínky o Humprechových
známých a dokonce i osobách

tvořících

kdysi jeho služebnicto,

mnoha let, které od té doby uplynuly, na

různých

události spojené se vzpomínkou na Humprechta

horečkami

zapisoval změny jejího stavu, tvoří

společně

se zmínkou o

Heřman

deníku.

zemřelém

sourozenci

při cestě

do savojského

starostlivě

si každý den

Jakub

upoutanou na lože a

osobnější část

navzdory odstupu

místech Itálie pozdravit jeho syna. Tyto

a zápisy o dvou nívštěvách v Mantově u matky, kterou
Turína v zimě roku 1680 našel

kteří přišli

přátelích,
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Specifikem Černínova deníku jsou přesně zapisované údaje o ujetých mílích a
příslušnosti

projížděných

vzdáleností si
rozvrhu. Na

měst

podobně precizně
začátku

deníku

a

městeček

poznamenává

většinou

kjednotlivým panstvím a

státům.

přesné časové

svého denního

dělí

den

údaje

ohledně

Vedle

jen na dopoledne a odpoledne (

před

vobiedkem, po vobideku ), ale s množstvím zápisů roste i jejich preciznost a vedle podobných
záznamů vztahuj ícÍch se k době stolování 122

(

"avanti '1 pranso, alľ ora di pranso, doppo il

pranso, avanti la cena, doppo la tavola" apod. ) nebo k době bohoslužeb ( ranní mše,

večerní

nešpory) najdeme i údaje o čase zaznamenávaném v německých hodinách. 123
Heřman

toku

Jakub se na stránkách svého deníku projevuje i jako nadaný

zápisků zdařile začleňuje

drobné historky, které se mu bud'

jež mají zpravidla humorný nádech nebo
pozornost obzvláště
obsahují

přitahovaly

určité poučení.

k náboženským
méně. Větší

skutečně přihodily

Do

cestou a

o nichž slyšel vpravovat, mezi nimiž jeho

ty s tragickým koncem a ty pak mají většinou morální jádro a

V některých

zázrakům,

příběhy,

vypravěč.

případech

se tato

včleněná

kterých si ale v porovnání se svými

pozornost věnuje pouze ostatkům

krátká

vyprávění

předchůdci

vztahují

všímá mnohem

světců.

Do Černínových zápisů se promítly i některé události z tzv."velkých dějin". Tak
například mezi řádky čteme o velkém povstání v Čechách v roce 1680 124 nebo podobně spíše

jakoby mimochodem zmiňuje postup Francouzů za válek vedených Ludvíkem XIV. 125 Je
těžké

rozhodnout, zda jeho samotného

nějak obzvlášť

památek se jí nikterak nevyhýbal a najdeme u něho
správně zařazené
učitele

oslovovala historie,

stejně

ačkoli při

tak i odkazy na historické osobnosti

do kontextu. Víme s určitostí pouze to, že již ve Florencii hledal

historie a že tam

skutečně následně

popisu

nějakého

pod vedením jistého Giacoma Paciniho

"Univerzální historii Evropy do Karla V. do současnosti" studoval. 126
Při komparaci Černínova deníku se starším Kounicovým diáriem se dopátráme mnoha

podobností mezi
příjezdy

oběma. Heřman

a odjezdy svých

Jakub

krajanů

stejně

jako jeho

předchůdce pečlivě

do jednotlivých center, kterým navíc

zaznamenává

dělal

zpravidla

122 Tento způsob zaznamenávání času a dělby dne svědčí o významu stolování pro rytmizaci denního běhu v
raném novověku - viz. BŮŽEK, Václav - HRDLIČKA, Josef - KRÁL, Pavel - VYBÍRAL, Zdeněk: Věk
urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha - Litomyšl 2002, s. 248 a 338.
123 Při měření času na tzv. německé hodiny se den počítal od půlnoci a dělil se dvakrát na dvanáct hodin. Jiný
tehdy užívaný způsob bylo počítání hodin od západu slunce. V tomto případě se pak den dělil stejně jako dnes na
dvacet čtyři hodin nazývaných vlašské nebo staročeské. - BINKOV Á, S. - POLIŠENSKÝ, J. : Česká touha
cestovatelská, s. 404.
124 Viz. zápis z 25. 4. 1680 : " ... andamo al Gesu dal Rdo. Pre. Anbringer chi ci raconto spaventevoli nove di
Praga e delle Bohemia circa la peste e revolta de vilani. .. "
125 Viz. zápis z 1. 10. 1681 ze zastávky v Mombiaru u francouzských hranic: " ... ove infanti che ci preparano il
pranso andamo vedere la Zitadella nela quale risapemo che li Francesi sono entrati nella Zitadella di Cassale."
126 Viz. zápisy v deníku z 30.6. a 7.7. 1679.
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v počátcích jejich pobytu průvodce po pro něj již známých místech. Z jeho

zápisů

se tak stává

podrobný svědek německé šlechtické peregrinace v Itálii v poslední třetině 17. století. Fakt, že
během

svého dlouhodobého pobytu na Apeninském

poloostrově

na své

cestě Heřman

Jakub

neustále potkával podle příjmení ty samé mladé kavalíry 127 svědčí mimo přítomnosti notného
množství

českých

a německých

šlechticů

na jihu také o

značné zaběhlo sti

a stálosti trasy, po

které se tito v Itálii pohybovali.
Další paralelou shledanou u obou autorů je jejich relativně laxní vztah k umění.
mladý Černín se ve vztahu k němu jeví o něco vnímavější než jeho předchůdce

l28

-

Ačkoli

ať už díky

itineráři vypracovanému Humprechtem nebo díky využívání dobových tištěných průvodců 129

nebo doprovodu a výkladu zkušených

antikvářů. Přesto

však i on se vydává na detailní

prohlídku pamětihodností Říma až více než půl roku po příjezdu do města a z velkých umělců
pak ve svém diáriu jmenuje pouze Michelangela, Raffaella a tehdy velmi módního Guida
Reniho. l3O Z architektonických skvostů se zaměřuje téměř výhradně na církevní stavby a ze
známých uměleckých

děl

se

zmiňuje

v

podstatě

sochách, jejichž identitu se mi ale bohužel
konkrétních

uměleckých

jen o belvederském torzu a
nepodařilo

několika

dalších

rozluštit. Mnohem více než na

skvostech i on ulpívá na jejich hmotné

hodnotě,

kterou si

zaznamenává do posledního scudu.
Posledním shodným rysem mezi

oběma

deníky, o kterém se chci na tomto

místě

zmínit, není ani tak analogie mezi zápisky jako spíše blízkost mentality obou jinochů z nich
plynoucí

ovlivněná

totožnou

skutečností

zcela

určitě

dobou a

prostředím,

je, že jak Lev Vilém tak

Heřman

z něhož oba dva pocházeli. První
Jakub se v průběhu svého pobytu

v Římě nechali portrétovat. l3l První z nich hned dokonce dvakrát. l32 Druhou je, že oba

127 Jedná se především o pány z Kuenburgu, bratry Herbersteiny a Rudolfa Vrabského z Vrabí, se kterými se
Heřman Jakub Černín postupně setkal během cest po Itálii a nakonec ho k nim poutalo vřelé přátelství

prohloubené několikerým společným pobytem na stejných místech.
128 Na vícero místech deníku se setkáme s jeho hodnocením typu "degno di esser visto, piu magnifico ce si puo
vedere" apod.
129 Stopy po používání průvodce anebo doprovodu "cicerona" najdeme už v jeho zápisech z Benátek - viz. např.
zápis z 24. 4. 1679, kde se zmiňuje o knize s názvem Le cose notabilit di Venezia a později především při
prohlídkách pamětihodností Říma, kde při svých výpravách za uměním velmi pravděpodobně využíval Du
Bellayovu příručku O Římských starožitnostech ( 1558) - viz. BlNKOVÁ, S. - POLIŠENSKÝ, J. : Česká touha
cestovatelská, s. 30. ; nebo doprovodu profesionálního "antikváře" - viz. zápis zlO. 9. 1680 : "La matina a
bonissima hora partij di casa col Sig. B. Wrabsky per far le 9 chiese, et acio pottessimo apresso la devotione
anche osservare ľ Antichita e curiosita ( che vivedono in questo viaggio ) piglliamo con noi ľ Anticharo ... " ;
k dobové turistické literatuře - HOJDA, Zdeněk: Delitiae Italiae - Literatura o cestování a pro cestovatele, in :
SLA VíČEK, Lubomír ( ed. ) : Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství,
Praha 1993, s. 67 - 95.
130 Guido Reni (4. ll. 1575, Bologna - 18. 8. 1642, tamtéž)
13l Viz. Černínovy zápisy z24. 9. 1680: " ... mi feci doppo pranso ritrare.", 27.9. 1680 : " ... doppo pranso mi
feci di novo ritrare." a 14. 10. 1680: " ... doppo andai dal pitvore che faceva il mio ritratto."
132 Viz. poznámka 93.
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pravidelně

podléhali mánii šití nových

šatů

podle poslední módy.

Skutečným

"dandym" 17.

století musel být především Heřman Jakub Černín, který si podle zápisů nechal nový oblek
doplněný někdy

dokonce i o livreje pro své služebnictvo za dobu svého pobytu v Itálii ušít

celkem sedmkrát.
Závěrem je tedy možné shrnout, že deník Heřmana Jakuba Černína zjeho cesty po

západní

Evropě

k zamyšlení

je

podobně

především

předchůdce

jako deník jeho

ve vztahu k italskému

světu

nepřeberných námětů

studnicí

poslední

třetiny

17. století a jako takový

by si v budoucnu určitě zasloužil kritickou edici úplného textu.
Pro

potřeby

této práce jsem

předcházející

dva deníky doplnila

ještě

o

třetí

pramen

stejného charakteru - o zápisy z cest bratří ze Štemberka, které časově spadají mezi obě
předešlá diária, protože mladí Štemberkové podnikli svou italskou cestu v letech 1663 - 1664.

Synové Františka Karla Matyáše ze Štemberka, nejvyššího sudí a dvorského maršálka
a Ludmily Beningy Kavkové z Říčan, po otci pocházeli z významného českého šlechtického
rodu Divišovců 133 , jehož první známí předkové se ve světle pramenů vynořují již na počátku
12. století. Mladí Štemberkové se na své cesty po západní Evropě pouštějí počátkem
šedesátých let 17. století. Nejprve se v roce 1662 vydávají dva starší

bratři

Václav

Vojtěch

a

Jan Norbert v doprovodu preceptora doktora Pipia na univerzitu do brabantské Lovaně, kde se
k nim v následujícím roce
studovali na

přidává

tamější univerzitě

jejich další sourozenec Ignác Karel. Všichni

až do

května

1663 a poté

Nizozemí, Anglii a Francii, kde hrabě Karel Ignác

zůstává

společně

tři

pak

vyrážejí na okruh po

v Paříži, odkud posléze

společně

se

svým budoucím švagrem Petrem z Říčan cestuje rovnou do Čech 134 , zatímco druzí dva bratří
pokračují ve své cestě do ltálie. 135

Na

těchto

poutích vzniklo celkem

pět

deníkových

souborů

obsahujících popISy

jednotlivých cest l36 , které jsou až na jedinou latinskou výjimku, jejímž původcem je patrně
doktor Pipius nebo
byl

hrabě

Václav

pravděpodobně někdo

Vojtěch,

vedeny v lidové

ze služebnictva mladých

češtině.

Autorem

kavalírů, ačkoli

jeho

českých zápisů
relativně

velký

133 Jméno rodu Divišovců bývá odvozováno od prapředka Diviše. Jejich znakem byla od nepaměti zlatá osmicípá
hvězda v modrém poli, která dala název hned několika jejich rodovým hradům vystavěným v Čechách a na
Moravě. Jako první byl v roce 1241 Zdeslavem z Divišova založen Český Šternberk podle kterého se jeho
potomci v souladu s tehdy převládající módou germanizovaných přídomků začali nazývat pány ze Šternberka (

Sternbergu ). Rod se postupně rozdělil na mnoho větví, z nichž byly nejvýznamnější konopišťská, holická a
moravská. V šedesátých letech 17. století byli Šternberkové povýšeni do říšského hraběcího stavu.
134 Existují také deníky z této cesty Karla Ignáce ze Šternberka s Petrem Říčan po Francii v letech 1664 - 1665.
Deníky jsou uloženy v NK ČR pod signaturou XVII A 25 a na Strahově: VII F3.
135
K cestám bratří ze Sternberka - BINKOVA, S. - POLlSENSKY, J. : Ceská touha cestovatelská, s. 20 - 21 a
s. 294; KUNSKÝ, J. : Čeští cestovatelé, s. 206 - 215.
136 Originál deníku je uložený v knihovně NM v Praze pod signaturou rkp. VIII G 18 (BARTOŠ, F. M. : Soupis
rukopisů Národního muzea v Praze J1., s. 103 )
v
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rozhled,

přehled

dění

o soudobém

a znalost cizích jazyků dává tušit, že se

pravděpodobně

nejednalo pouze o "obyčejného" sluhu z doprovodu.
Autor popisuje jednotlivé události týkající se
třetí osobě

plurálu. Protože se tak jedná v

nezúčastněné

osoby, o jakýsi

dojmech vlastních

nepřímý

cestovatelů,

podstatě

"pánů

hrabat"

vnější

popisný

o

hovoříc

o nich vždy ve

komentář

do jisté míry

cestopis, ze kterého se nedozvídáme nic o

stává se z takových

zápisů především

technický

skutečných

itinerář

cesty.

Rukopis cestopisného sborníku pocházejícího z knihovny Václava Vojtěcha ze Šternberka
zatím zůstává podobně jako Černínovo diárium bez celkové edice. 137
Mladí Štemberkové cestovali na rozdíl od svých předchůdců opačným směrem tj. na
jih do Itálie se vydali z Francie, jmenovitě z Lyonu.
a

přejezdem přes

Přes Paříž,

kde se zdrželi celé tři

Alpy se dostávají nejprve do Savojska, kde v

polovině

vstupují do Turína. Odtud jejich cesta přerušovaná pouze velmi krátkými
Janova, Modeny, Florencie, Luccy, Pisy, Livorna a Sieny, odkud se

měsíce,

listopadu 1663

přestávkami

přes

Viterbo

vede do
konečně

dostávají ke svému cíli, kterým je papežský Řím, kam dojedou v předvečer vánočních svátků
23. 12. 1663.
V Římě prožijí mimo Vánoc i bujaré oslavy karnevalu a na začátku března se pouštějí
ještě

dále na jih přes Gaetu a Capuu do Neapole, kde si prohlédnou nejen sídlo

místokrále ale i její okolí s tradičními atrakcemi jako byl

Vergiliův

španělského

hrob, antické památky

v Pozzuoli nebo oblíbená Grotta del cane. V polovině měsíce již najdeme bratry ze Štemberka
opět zpátky v Římě, odkud se po dalším půlroce na konci září roku 1664 vracejí přes

významná italská poutní centra
Tolentino a Loreto do
směrem

Bologně,

při

jaderském

ze které

směřují

pořeží

jakými bylo Assisi, Montefalco,

již rovnou do Benátek a odtud dále na sever

k Tridentu, kam se dostávají na začátku listopadu.

Zbytek cesty

přes německé

oblasti

proběhl

bez potíží a nutno poznamenat že

v rekordním tempu, protože mladíci i se svým doprovodem svou
šťastně

pouť

po západní

Evropě

uzavíraj í již 21. 11. 1664 v duchu zápisu z deníku : " ... a tak jsme cestu kde jí

bud' Bohu chvála také dokonali" příjezdem do

západočeských

začali

Klatov v Plzeňském kraji.

Já jsem se zaměřila z jejich italské cesty, jež se ve šternberském deníku týkají ne vždy
úplně pravidelně

jejich

římský

vedené zápisy nadepsané" Výjezd z Lionu 6. Novembri 1663 ",

pobyt, protože

právě

ten se v zápisech v denících obou

především

na

předcházejících autorů

projevil jako nejbohatší zdroj informací o slavnostech, ceremoniích a

zábavě.

Navíc se

!37Pouze zápis o cestě z roku 1664 byl ve zkrácené podobě otištěn v Lumíru v roce 1853, další výňatek z cesty
uskutečněné v roce 1663 byl využit Zdeňkem Kalistou v knize České baroko, Praha 1941 a ukázku z itineráře
vypovídajícím o cestě z Lovaně do Amsterodamu, Anglie a nakonec do Paříže byla použita v knize Simony
Binkové a Josefa Plišenského Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století., Praha 1989.
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ukázalo, že díky časové blízkosti s italskou cestou Heřmana Jakuba Černína měli
Štemberkové v Římě šanci potkávat stejné osobnosti 138 a navštěvovat shodná místa 139 jako on
o

něco později

na

přelomu

sedmdesátých a osmdesátých let 17. století a

skutečně

tak také

činili.

Dalším

důvodem, proč

jsem si jako hlavní cíl mé pozornosti zvolila jejich pobyt

v Římě je pragmatické zjištění, že ostatními centry poloostrova bratři ze Štemberka skutečně
pouze

projížděli

a nezdrželi se

příliš

dlouho ani v těch

nejvýznamnějších

jakými byla v té

době například Florencie, Siena, Neapol nebo Benátky, tak jak to učinili Kounic s Černínem,
kteří

v některých z těchto míst pozdrželi během své cesty dokonce i několik měsíců.
Šternberský cestopisný deník nicméně zdařile doplňuje poznání, které nám přinášejí

celkově

mnohem

objemnější

italská itineraria Lva Viléma z Kounic a

Heřmana

Jakuba

Černína. Jeho stručnější podoba, která se ale výrazně nepodepsala v negativním slova smyslu

na jeho obsahu, který je
logicky z

podobně

celkově relativně

rozmanitý jako deníky obou výše

kratšího období "pouhých" devíti

Jan Norbert v Itálii strávili a jež jsou

stěží

zmiňovaných,

měsíců,

které Václav

vyplývá i
Vojtěch

a

porovnatelné s několikaletými pobyty Kounice

nebo Černína.
Úplně posledním a relativně hodně netypickým pramenem, který jsem vzala pro účely

této práce v potaz jsou zápisky Šimona Tudecia de Monte Galea. Důvodem, proč jsem se je
rozhodla

zařadit

v raném

novověku

mezi ostatní prameny týkající se cestování a poznávání života v Itálii
je ten, že i Tudeciovy zápisy se svým

podniknutých cest v italském prostředí,

třebaže

se jedná v tomto

ojedinělém případě

cestování v rámci specifické atmosféry papežské galéry a italského
Navíc dobou svého vzniku v polovině 17. století
cestopisů

způsobem rovněž

týkají

o osobité

námořnického polosvěta.

vhodně doplňují řadu

výše analyzovaných

a šlechtických diárií.

138 Jedná se především o protektora německého národa v Římě kardinála Carla Pia ( 1621 - 1689) a bosého
karmelitána otce Slavatu, který byl v době Černínova pobytu v Římě již generálem tohoto řádu pod jménem
Karel Felix. Vlastním jménem Karel Jáchym Slavata ( 1641- 1712) vychovávaný kdysi s císařem Leopoldem 1.
se ve 22 letech rozhodl pod vlivem slibu, který dal za svou záchranu, vstoupit do kláštera a skutečně tak učinil a
od té doby žil v Itálii. Jeho rozhodnutí nakonec nedovedlo zvrátit ani to, že zůstal posledním mužským
příslušníkem svého rodu. Naopak se vzdal veškerých svých dědických nároků a v roce 1712 umírá v Římě.
139 Vedle významných staveb, které navštěvovali v podstatě všichni mladí kavalíři, kteří přijeli na návštěvu do
Říma, stojí za zaznamenání to, že Šernberkové shodně jako později jejich následník navštívili muzeum jezuitské
koleje v Římě, jež bylo založeno v roce 1650 a později nově uspořádáno německým polyhistorem a jezuitou
Athanasiem Kircherem ( 1602 - 1680 ), které bylo dobovou bizardní směsicí archeologických nálezů, přírodnin
a technických přístrojů jakými bylo například Kircherovo perpetuum mobile, laterna magica nebo zdokonalený
mikroskop. Ve šternberských zápisech se osobního setkání s páterem Kircherem týká zápis z 26. 5. 1664,
v Černínově deníku z 3. 5. 1680, kde doslova říká: " ... doppo pranso fui col Sigr. Barone Wrabsky e Sigr.
Nipote di Monsigr. Emerix nel Colleggio Romano a vedere la galleria del P. Kirchero ( mostrandoviela un
compagno suo, jesuita ď arte sua calzonaro chi pero spi ego le cose come Ull perfettissimo filosofo ) ... ". Mladého
Černína ze všech exponátů nejvíce zujala skleněná nádoba, ve které měla být zavřená ve vzduchotěsnu již sto let
voda, která i po tak dlouhé době byla ještě naprosto čistá.
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Šimon Tudecius de Monte Galea 140 se narodil ve slezské Lešnici kolem roku 1630 a
zemřel někdy

student na

po roce 1699.

lékařské fakultě

roce 1667, kdy byl

již v padesátých letech 17. století byl zapsán jako

univerzity v Praze. Svá studia

zároveň přijat

děkanem lékařské

zvolen

Pravděpodobně

do

lékařského

dokončil

kolegia. Za

fakulty. Nejprve vykonával tento

získáním doktorátu v

svůj

život byl celkem dvakrát

úřad

v letech 1687 - 1688 a

podruhé v roce 1690. Od sedmdesátých let 17. století navíc vycházely jeho odborné
časopise

články

v

Miscellanea Curiosa Medico - Physica Academiae Naturae Curiosorum a do konce

let devadesátých se

stačil ještě

stát autorem tří

lékařských příruček,

Své dobrodružné cesty na lodích papežského
v letech 1656 - 1659,

čímž

loďstva

jež vyšly v Norimberku.
po

Středomoří uskutečnil

jeho pobyt v Itálii spadá do období jeho studentských let. Mladý

Šimon Tudecius se v květnu roku 1656, kdy "již dostatečně dlouho pobyl ve městě Římě,
navštívil svatá místa a uviděl skvostný vjezd švédské královny Kristiny do Říma 141 a zachtělo
se mu poznávat svět,,142 přihlásil společně s několika svými dalšími svými známými jako
"volontér" na papežské galéry, které bývaly každoročně vysílány z Říma k řeckým břehům na
pomoc Benátčanům v boji proti

společnému

tureckému nepříteli.

Netypický cestopisný deník vznikl ale až mnoho let po té, kdy ho Šimon Tudecius
pravděpodobně

v období svého prvního

děkanátu

zapsal do svazku Statut pražské

lékařské

fakult y 143 patrně podle nějakých svých zápisků deníkové povahy vzniklých bud' již rovnou
během

jeho cest nebo záhy po jejich ukončení. Rukopisný konvolut obsahuje mimo cestopisu

a statut ještě jiné fakultní
češtinu,

sepsaná v

námořnického

úřední

němčině

texty. Relace je navzdory faktu, že Tudecius ovládal také

s italskými vsuvkami týkajícími se

většinou výrazů

žargonu.

Co je na Tudeciových zápisech nejzajímavější je popis života, zvyklostí a
prováděných

z italského

na

moři.

královny Kristiny na

Na ceremoniály jsou jeho zápisy bohaté díky
galéře

Patrona, kterou celé papežské

loďstvo

v

ceremoniálů

dočasné přítomnosti
červenci

roku 1656

140 K Tudeciově životě a akademické dráze - viz. BINKOV Á, S. - POLIŠENSKÝ, J. : Česká touha
cestovatelská, s. 19 - 20 a 226.
141 Bývalá švédská královna Kristýna ( 1626 - 1689 ) se po své abdikaci v roce 1654 a následné konverzi ke
katolicismu v roce 1655 usadila v Římě spolu se všemi svými drahocennými sbírkami, jejichž notná část
pocházela ze Švédy na konci třicetileté války vydrancované Prahy, aby se zde věnovala především vědám a
umění. Kristina nejprve sídlila v paláci Farnese a posléze v paláci Riario, který v rámci prohlídek
nejvýznamnějších paláců a sbírek tehdejšího Říma navštívili jak bratři ze Štemberka tak Heřman Jakub Černín,
jež si při této příležitosti do svého deníku poznamenal, že její palác byl " ... ornato a magior segno di bellissime
statue e picture tra quali sono anche una gran quantita e di piu precipue di quale ch' ebbero per preda i Svedesi in
Praga." ( zápiz z 2. 8. 1680) a kteří se navíc o nápadné osobnosti jakou byla všude v Římě pozornost vzbuzující
bývalá švédská královna zmiňují i v jiných souvislostech. Bývalá královna a jedna z nejznámějších žen
tehdejšího světa byla po své smrti pohřbena v Bazilice sv. Petra.
142 BINKOV Á, S. - POLIŠENSKÝ J. : Česká touha cestovatelská, s. 227.
143 Statuta fac. medic. Pragensis, rukopis DH III 10 Strahovské knihovny PNP, Eine kurtze Relation der
gethanen Reiss, fol. 84 - 137.
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doprovázelo na jejím "útěku" před morem z Říma do Francie do Marseille, odkud poté
pokračovala

již sama na své

cestě

do

Paříže,

kde byla

triumfálně

uvítána u francouzského

královského dvora. 144
Další zaznamenání hodnou
dobře uvědomíme

pokud si

tolerance a

téměř

vlastní

věcí
účel

je velmi

příjemná, nicméně

vysílané papežské flotily, až

obdiv k jednomu z muslimských berberských

na podobném
překvapující,

otroků

místě,

autorova

pocházejícímu z

Tunisu, s nímž Šimon Tudecius sdílel místo u vesla. Tato tolerance pravděpodobně vyplynula
učence,

jeho celkového širokého rozhledu budoucího významného univerzitního

jakým se

Tudecius posléze stal.
V tomto

případě

jsem nepracovala ani s celým ani s originálním pramenem, nýbrž

s jeho krátkou ukázkou nazvanou "Krátká zpráva o cestě, kterou jsem já, Šimon Alois
Tudecius de Monte Galea, bývalý hofmistr pana Henricka Casimira, svobodného pána
z Kielmanseku, vykonal s královnou švédskou Kristinou do Francie a s apoštolským
vyslancem do Špatněl, dále do Levantu a Asie, a o krvavém střetnutí benátského loďstva
nepřítelem křesťanů,

s úhlavním

s Turky fl, která

tvoří součást

antologie Simony Binkové a

Josefa Polišenského Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. stoletL 145
Má poslední douška v této kapitole se bude krátkým zamyšlením nad použitými
prameny

obecně.

novověké

Itálie můžeme

Veškeré prameny vztahující se
rozdělit

"Prameny
žijících v

pramenů

vnitřní"

prostředí

vnější",

přirozené,

platné a z tohoto

raně

kterými jsou i mnou zvolené cestopisné relace

mají své výrazné plusy a mínusy.

- tj. vzniklé dílem

jednotlivců

pocházejících anebo

dlouhodobě

dané kultury, mohou být ochuzeny o ledacos, co zaznamená cizinec,

protože "domorodec" je náchylný považovat mnohé
naprosto

k tématům z

podle jejich primární provenience na dvě základní skupiny -

na tzv. "prameny vnitřní" a "prameny
a deníky. Oba dva druhy

nějakým způsobem

věci

vlastní jeho domácímu

automatické a pochopitelné nebo v krajním

důvodu

se o nich ve svých záznamech bud'

případě

prostředí

dokonce za

vůbec nezmiňuje

za

obecně

a nebo tak

činí

jen velmi letmo.
Naopak cizinec jako původce
až

znuděného

domácího pozorovatele

neobvyklosti pozorovaného
zároveň

"vnějšího

ho v pro

něj

větší

dění

pramene" má na rozdíl od poučeného a někdy

díky celkové novosti a pro

něj

tendenci k detailnímu popisu všech

neznámém prostoru neznalost místních kulturních

mnohdy i

značné

viděných věcí,
kódů

ale

velmi snadno

144 Ve skutečnosti měla tato Kristinina cesta politické jádro, protože bývalá královna v té době byla v očích
kardinála Mazarina žhavou kandidátkou na neapolský trůn, který se Francie s její pomocí rozhodla získat ve svůj

prospěch.
145

'

v '

v

BINKOVA. S. - POLISENSKY, J. : Ceská touha cestovatelská, s. 227 - 233.
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svádí k zjednodušující stereotypizaci a etiketizaci. Navíc jako individuum neznalé
kulturních zvyklostí se také mnohem

snadněji

ve svých soudech mýlí. Je

patřičných

přirozenou

lidskou

tendencí, kterou nelze nikterak odsuzovat, filtrovat všechno nové vlastním systémem hodnot
vytvořených

každý pocházíme,
novověku

během

výchovou, zkušenostmi nabytými
čímž

dopouštíme

měřítku. Koneckonců

se kolikrát

změny

nevědomky

pravé povahy

věcí

dnes

života a kulturním okruhem, z

stejně

anebo je

tak jako naši

předkové

alespoň přizpůsobujeme

tehdejší

skvělými

společnosti

vlastnímu

novověku

prameny obsahujícími mnohé údaje týkající se nejen Itálie ale i celé

a v ní

převládající

mentality, je

třeba při

zacházení s nimi nezapomínat

nejen na hmatatelná i když nenápadná nebezpečí ukrytá na jejich stránkách v podobě
"překlepů",

v raném

i sama fantazie má své meze - meze kultury, v níž se zrodila.

Proto i když jsou výše analyzované cestopisy a cestovní deníky raného
bezpochyby

něhož

popletených nebo zkomolených místních jmen nebo jmen

různých

různých

historických

osobností, drobných neporozumění pravému smyslu věcí a podobně, ale i na to že jejich obzor
je v jistém slova smyslu omezený. Omezený proto,
svět

z pozice

cizinců

pocházejících ze

střední

neboť

nám

zprostředkovávají

pohled na

Evropy a navíc pouhé úzké sociální menšiny

tehdejší společnosti, kterou tvořila vrstva urozenců. 146 Nadto jsou všechny tyto prameny ještě
zaměřené především
zůstávala

a

výhradně

ženám aristokratkám ve

Tato orientace

pramenů

příslušníky silnějšího

na tehdejší mužský

svět,

společnosti většinou

v němž byt' i v rámci sociální elity

vyhrazena pouze okrasná a němá role.
byli jejich

původci

zcela koinciduje s přístupem

českého

je jednak dána faktem, že ve všech

pohlaví a zadruhé tato

skutečnost

případech

prostředí k ženské otázce, tak jak byla vnímána na prahu novověku. 147

146 Šlechta v Itálii stejně jako v Čechách tvořila v 17. stol. pouhé 1% z veškerého obyvatelstva - BŮŽEK, V. HRDLIČKA, J. - KRÁL, P. - VYBÍRAL, Z.: Věk urozených. Šlechta v Českých zemích na prahu novověku, s.
54.
147 JANÁČEK, J. : Ženy české renesance, s. 5 - 21.
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Volný

čas

a difúze kulturních vzorců chování

" Vystupování jedince a vyšší forma
uměleckým.

společenskosti

vědomým

stávají se volným,

dílem

"
Jacob Burckhardtl

měla

Jelikož by se má práce
slavností a chování
děl

Italů

v raném

zabývat

novověku,

především

jak nám je

zprostředkovali

soudobí pozorovatelé pocházející z českého nebo moravského

užitečné,

času,

fenoménem volného

zábavy,

na stránkách svých

prostředí,

bude v úvodu

pokusit se o definici těchto pojmů.

Kategorie volného

času

je

nadřazená

kategorii zábavy, protože zábava jako taková je

pouhou jednou možnou formou jeho trávení. Volný
disponovat po

skončení

práce, je v raném

čas

jako doba, kterou

novověku relativně

může člověk volně

novou konstantou ve smyslu

nového chápaní hodnoty času jako takového. Čas, jak ho vnímáme dnes a jak ho v průběhu
staletí vnímali naši

předci

je sociální konstrukcí, která se vyvíjela

s člověkem, jež

má navzdory svému

fyzikálně

Archaické a tradiční

společnosti

si pro orientaci v čase

jsou používány ve

společnosti

moderní, kde je každý jednotlivec nejen zvyklý používat

- astronomickému ukotvení

silně

společně

vytvářejí

antropocentrický charakter.

jiné

orientační

body než jaké

náramkové hodinky, ale kde se jejich používání stalo doslova sociální nutností.
Dokud bylo tempo života a práce ovládáno
středověkých převážně zemědělských
přesného měření
měření času

a určování

času.

přírodními

rytmy, jako tomu bylo ve

komunitách, nemohla vzniknout ani

Díky tomu až do

počátku

výraznější potřeba

14. století znamenaly přístroje na

velikou vzácnost. Mechanické hodiny se v Evropě objevují sice již na konci 13.

století, ale kjejich výraznějšímu rozšíření dochází až ve století následujícím?
V případě Itálie bývá hodnotový posun v chápání kvality
citlivosti

vůči

času,

ve

prospěch větší

jeho plynutí a jeho vyššímu ohodnocení, dáván do souvislosti nejprve se

vznikem benediktinské

řehole

v 6. století a zavedením pravidel západního klášterního života

rozděleného na úrovni dní a hodin na pravidelně se opakující činnosti. 3 Později pak

s městskými podnikatelskými vrstvami a jejich aktivitami, v jejichž

případě měla

tato

myšlení daleko širší a z pohledu budoucnosti i významnější dopad na celou společnost.

BURCKHARDT, Jakub: Kultura renaissanční doby v Itálii, Praha 1912, s. 144.
ŠUBRT, Jiří: Čas a společnost. K otázce temporalizované sociologie, Praha 2002, s. 9.
3 ŠUBRT, Jiří : Problém času v sociologické teorii, Praha 2000, s. 19 - 20 .
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Městský člověk

na rozdíl od venkovana byl v mnohem

který si sám vytvořil, než přírodnímu času ovládajícímu venkov.
maximálně

tak jak to

větší míře podřízený řádu,

Přírodní čas

venkova se dělil

na roční období, měsíce a dny, nikoli však již na hodiny nebo dokonce na minuty,
začaly

synchronizace na

záhy vyžadovat nároky

městské

základě přesného měření času
společnosti,

urbanizací a komercializací

obchodníky ve 14. a 15. století rozvoj

je tedy v přímé souvislosti s vzrůstající
průvodními

jejímiž

účetnictví

civilizace. Požadavek koordinace a

jevy byly mezi italskými

se systematickým vedení

účetních

knih a

cestovních diářů.
Městské

vrstvy zastávaly vzhledem k času zcela jiný postoj než feudálové a rolníci.

Čas se v jejich rukou stal mírou práce a bohatství a tudíž hodnotou, kterou je třeba přesně

měřit a opatrně s ní hospodařit. 4 Čas na obchod, odpočinek a zábavu byl pečlivě vyměřen a

dodržován. Tímto zvýšeným zájmem o
bývá v souvislosti s vývojem

čas

společnosti

a z něj plynoucí

potřebou

italských komun, mimo jiné,

jeho

přesného měření

odůvodňován

i výskyt

věžních hodin v prostředí italských měst 14. století. 5

V Čechách se setkáme paradoxně naopak se spojením nového vnímání času a přístupu
k

němu

s vrstvami nejvyššími - tj. s aristokracií a jí zastávanými zemskými nebo dvorskými

úřady.6 Postupná rostoucí byrokratizace státní správy na prahu novověku vedla totiž k tomu,

že šlechtic vykonávající

nějakou

z důležitých

úředních

funkcí byl nucen trávit

vyřizováním

agendy ve svém úřadě mimo domov, dokonce mnohdy již i s pevně stanovenou úřední dobou,
mnohem více času než byla zvyklá například generace jeho otců a dědů. 7
Z toho, co bylo

řečeno

protikladu mezi volným
systémem hodnot, mezi
nepříjemnou, byť

časem

výše, vyplývá

často uplatňovaná

dichotomie a

a prací a z něho vyplývající polarizací,

příjemně

stráveným volným

po morální stránce více

časem naplněným

oceňovanou,

pracovní

zdůrazňování

ovlivněnou tradičním

zahálkou a zálibami a

činností.

Práce se

během

staletí stala sémiotickým znakem všedního dneS a opakem svátku spojovaného s volnem.
Takové uvažování následně vede k tvrzením, že v případě průměrných vrstev evropské
populace

můžeme

až do 19. století

hovořit

o civilizaci práce, jež byla

konečně

až v průběhu

předminulého století vystřídána civilizací volného času. 9 Je sice jisté, že především v 19.

století došlo v dříve neví dané

míře

ke "komercializaci" volného

času,

kdy obchodníci objevili

ŠUBRT, Jiří: Problém času v sociologické teorii, s. 12.
BURKE, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 196.
6 KOLDINSKÁ, Marie: Každodennost renesančního aristokrata, Praha 2001, s. 76.
7 Stejně jako jsou hodiny symbolem procesu
modernizace, je podle M. Webera jedním z hlavních rysů
modernizace byrokracie v západních společnostech to, že profesionální život úředníka je oddělen od jeho
bydliště a rodinného života - ŠUBRT, J. : Čas a společnost, s. 68
8 PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné kultury II / J., Praha 1995, s. 35.
9 VERDON, Jean : Volný čas ve středověku, Praha 2003, s. 13 - 19.
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příjmů

zábavní aktivity jako dobrý zdroj

v podnikání, jež se následkem toho staly

vyhledávaným obchodním artiklem a v souvislosti s tím, se objevily i
příkladem může

nabízené zábavy -

být zahájení

některé

činnosti některých cirkusů,

nové typy

boxerských ringů

nebo konání koňských dostihů v Anglii už v průběhu 18. stoletL lO Nelze ovšem souhlasit
s tím, že "volný čas" je skutečně vynálezem teprve doby nedávno minulé.
Je sice neoddiskutovatelnou pravdou, že zejména
pod souhrnný pojem volného
především

projevit

času

některé

se v prostředí nižších

kategorie zábavy spadající

tříd měly větší

šanci

zajištěné

v obdobích, kdy se tyto skupiny obyvatelstva cítily lépe

v obdobích dostatku, v lepším

případě

vrstvy nebyly okolnostmi nuceny se

zajištěné prostředí městského

věnovat

pouze výrobním

případným

obyvatelstva a

vůči těmto

činnostem zajišťujícím

zvláště

jejich

vrstvám se nacházelo více

neúrodám a jiným pohromám a

otřesům

pak vrstvy aristokracie, jež bývaly

přežití vesměs ušetřeny

zpravidla podobných starostí o

- tj.

mírného nadbytku, kdy zejména lidové venkovské

holou existenci. Naopak v přímém protikladu
ekonomicky nezávislé a lépe proti

výrazněji

a tudíž jejích

příslušníci

mohli

čas

a jaké

podstatně větší díl svého volného času investovat do rozptýlení a zábavy. II
Nějak jednoznačně
činnosti

všechny

rovnici s mnoha

spadají pod jeho
proměnnými

nějakého absolutně

Nicméně

a s obecnou platností charakterizovat, co je to volný
hlavičku,

je

poměrně

spletitý problém. Jedná se totiž o

na níž v nejednom konkrétním

závazného systému, který by s exaktní

případě

přesností

selhává aplikace

vymezil tento pojem.

protože je nezbytné pracovat s nějak definovanými pojmy, zdá se mi

oprávněné

využít model vytvořený sociology pro naší soudobou společnostl 2 a pokusit se ho, po určitých
dílčích

úpravách vyvolaných přihlédnutím ke konkrétní historické

minulost potažmo na období evropského raného

se

nějak

oddělovala čas

určité

zaměstnání

pracovní od

času

pracovní povinnosti. Ty

předem

společnost

vyrovnat, shledáme ve faktu, že lidé raného

jak jsme zvyklí dnes tj. do

vztáhnout i na

novověku.

První výrazný rozdíl odlišující naší soudobou
třeba

skutečnosti,

od té

novověku

novověké,

se kterým je

nechodili do práce, tak

s pevně stanovenou pracovní dobou, která by jim jasně

volného. To však

samozřejmě měli

samozřejmě

neznamená, že by

a tyto povinnosti byly ve

neměli

většině případů

definované sociálním prostředím, ze kterého jedinec pocházel.

10 BURKE, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005, s. 259.
11 v této souvislosti se v literatuře setkáváme i s pojmem "leisure class" označující zámožné vrstvy - BURKE,
Peter: Scene di vita quotidiana nelľltalia moderna, Latema 1988, s. 169; i u Karla Marxe nalezneme myšlenku
o volném čase jako míře bohatství - ŠUBRT, J. : Čas a společnost, s. 11.
12vycházím zde ze systému navrženého v práci ELlAS, Norbert - DUNNING, Eric : Quest for excitement. Sport
and leisure in the civilizing process, Blackwell 1986, s. 68 - 70 a 96 - 98.
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Již bylo
času

se stále

řečeno,

že mnozí šlechtici na prahu novověku našli své

rozrůstající

v podobě zastávání

státní

úřadů

agendě

uplatnění

nebo v rámci neustále bytnících

v postupem

vladařských dvorů,

zemských nebo dvorských s různě stanovenou jednací dobou a

různými odlišně časově náročnými

povinnostmi. Zbylá většina šlechtické obce se obvykle ve

vlastním zájmu účastnila alespoň jednání na zemských sněmech a zároveň se starala o
hospodářství

v rámci své rodové domény - v některých
správců

dominia rozsáhlejšího charakteru, tak za pomoci

odpočinku,

šlechta se oddávala pouze zahálce a

případech osobně

a

regentů.

rozkvět

a pokud byla

Nelze tudíž tvrdit, že

protože jak je vidno i ona

měla

své

povinnosti, kterým se nemohla vyhnout a jež zabíraly část jejího času.
V měšťanských a
nebo

řemeslo.

řemeslnických

V lidovém

prostředí

vrstvách

tvořil přirozenou náplň

venkova pak naprostá

v zemědělství a práce zde byla, v porovnání s činností
mnohem více závislá na

vegetačnímu

obdobích a zemědělských prací.
měsíce

Větší

cyklu a

populace pracovala

obchodníků, řemeslníků

podřizovala

prostor volného

většina

práce bud' obchod

času

se

střídání

a šlechty,

jednotlivých

ročních

jim poskytovaly především zimní

s krátkými dny a dlouhými večery, kdy na čas ustaly polní práce.
Faktorem, který

výrazně ovlivňoval

už nehraje v porovnání s minulostí tak

pracovní

důležitou

náplň

života našich předků a který dnes

úlohu, byla církev, jež

ať

už v

podobě

svátků 13 nebo nedělních zákazů práce výrazně zasahovala do pracovního chodu celé
společnosti

bez rozdílu a

často

i navzdory faktu, že tyto zákazy nebyly vždy

právě důsledně

dodržovány.14 Vedle přírody tak patřila církev k nejdůležitějším činitelům ovlivňujícím
rytmizaci života celé společnosti.
V dnešních podmínkách jsme nuceni za činnosti zabírající nám jeden z největších
volného

času,

tj.

času,

kdy nejsme v zaměstnání nebo nevykonáváme přípravu na

považovat na prvním místě

péči

zaměstnání,

o rodinu a údržbu domácnosti ( de facto obojí by bylo možné

shrnout pod pojem "práce pro rodinu"), obstarávání našich základních biologických
a péči o

tělo.

Podíl množství volného

s životním standardem.Všechny tyto
přičemž

se

při

je to

právě

vykonávání

rutina, která

dílů

činnosti

může

těchto činností

času věnovaného těmto

jsou

součástí

aktivitám roste

potřeb

úměrně

tzv. rutinizovaného volného

mnohdy posloužit jako indikátor, jasně

času,

naznačující

nejedná v žádném případě o zábavu, která by

měla

že

naopak

ve své podstatě vést k pravému opaku - tj. k rozptýlení a narušení stereotypu.
\3 V českém kališnickém kalendáři bychom našli zhruba 50 svátků, katolická církev jich ročně slavila ještě asi o
10 až 15 více - MACEK, J. : Slavnosti a zábavy v jagellonském věku, Opus musicum 19, 1987, s. 257 a 261.
14 Kjejich porušování na venkově - viz. VERDON, J. : Volný čas, s. 16 ; a v prostředí vrchnostenských úřadů viz. BŮŽEK, Václav - HRDLIČKA, Josef - KRÁL, Pavel - VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta
v českých zemích na prahu novověku, Praha - Litomyšl 2002, s. 250.
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Pro

případ

minulosti je třeba i v této otázce
samozřejmé,

nižších vrstev. Je

rozhodně nemůžeme čekat

u

že

přímou účast

novověké

opět

rozlišovat mezi

prostředím

vyšších a

na opatrování domácnosti až na výjimky
Alespoň

aristokracie.

míře

ne v té

a podobě, na jakou

jsme zvyklí v současnosti. Šlechtic, pokud měl zájem, se mohl na chodu svého paláce podílet
zprostředkovaně,

alespoň

ale

zpravidla

panujícím názorem na úlohu žen ve

v souvislosti

společnosti

ležela tato

všeobecně

s tehdejším

zátěž převážně

na bedrech jeho

zákonité manželky a služebnictva. 15 Zrovna tak péče o potomstvo vypadala v minulosti
rozhodně

těsném

prostředí nevyrůstaly

v tak

a na jejich opatrování a výchově se již od jejich útlého

věku

jinak než je tomu dnes.

kontaktu se svými

rodiči

Děti

pocházející z urozeného

podílely převážně cizí osoby. Toto platí hlavně v případě
a

věnovala

se pouze

přípravě

chlapců.

U děvčat, která nestudovala

na svou budoucnost v podobě zbožné

hospodyně

a ctné

manželky, lze pozorovat o něco větší podíl na jejich výchově ze strany jejich vlastní matky.
V prostředí patriciátu

můžeme

předpokládat

už mnohem

zainteresovanosti na chodu vlastního domu i na výchově a
příslušníci

Lidé z

a v některých

řemeslnických

výjimečných případech

dětí,

kterým se

ostatně

míru vlastní

potomstva, jehož mužští

většinou přejímali

vrstev a venkovské obyvatelstvo pak zcela

domácnosti a základní výchovu svých
většinou

i dcery

vzdělání

větší

určitě

rodinnou živnost.

byly nuceni si chod

žádného vyššího

vzdělání

nedostávalo, obstarat sami a podle svých možností. V tom, že tyto vrstvy musely

podstatnou

část

svého volného

společnosti určitě

bližší než

času chtě nechtě věnovat těmto činnostem

způsobem

současné

svět urozenců.

Obstarávání základních biologických
ideálním,

jsou naší

potřeb

bylo

třeba nějakým,

i když ne

třeba

zajistit v každém z výše zmiňovaných prostředí. Co se ale rozhodně lišilo

byla úroveň hygieny, jejíž

stupeň

odlišoval jednotlivé sociální vrstvy. Ve vyšší

zpravidla setkáváme lepší hygienu. To bylo

důsledkem

společnosti

se

toho, že hygiena byla jedním z mnoha

odlišujících distinkčních znaků.
Druhou skupinu
volného

času

sebenaplnění

činnosti

volného

času

dnes

tvoří

aktivity na pomezí rutinizovaného

a zábavy. Tyto aktivity mnohdy slouží k ukonejšení
a zahrnují velice široké spektrum

vedoucí

vzdělávacích kurzů

sledováním

činností

k sebezdokonalení
ale i

pomocí

například četbou

poučných pořadů

činností počínaje

seriózního

potřeby

po

sebeuplatnění

dobrovolnickou prací,

samostudia nebo

a

přes

návštěvy

novin nebo nasloucháním politických diskuzí a

ve vysílání rozhlasu nebo televize a

náboženskými aktivitami.

15k úloze žen v českém prostředí - JANÁČEK, J. : Ženy české renesance, Praha 1987.

konče nejrůzněj šími
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Jsem
předchozí,

přesvědčená

protože je

něco méně

o tom, že tato kategorie je o

světu novověkého

člověka méně

problematická než ta

vzdálená. Aktivity podobného

dobrovolnického rázu a s nástupem humanismu a renesance i zesílený trend k neustálému
sebevzdělávání směřující

nalezli i v rámci tehdejší

k vyváženému ideálu univerzálního
společnosti

vrstvách, v jejichž rámci se rozvíjí

učence

bychom bez

a především pak v jejích vzdělaných

středních

veřejně

často

projevovaná charita, jež je

členství

zálibou v prestižním korporativním

problémů

a vyšších

spojována se

v nejrůznějších prestižních náboženských

bratrstvech. 16 Stejně tak bývají příslušníci těchto vrstev zainteresováni na intelektuální účasti
na literátských

kůrech

nebo se se zálibou

věnují

budování vlastních soukromých knihoven

atd. 17
Poslední, o kterém se musíme zmínit, je soubor
času,

jež vykazují zdaleka nejvyšší

aktivity liší ) a vedou k určitému
společnosti

je v

civilizačním

zábran, kontroly a emocí, které ve

procesu a procesu disciplinace. Tuto skupinu

možné ztotožnit s pojmem zábavy a jako taková nás bude zajímat ze všech

nejvíce. Definovat pojem "zábavy" bychom tedy mohli jako
primárně

vybranou

konaných v rámci volného

derutinizace ( i když i ten se u každé konkrétní

uvolnění společenských

vyrostly v závislosti na

podstatě

stupeň

činností

dobrovolně

zvolenou

činnost,
odměnu,

s ohledem na to, aby jedinci, jenž jí vykonává bez nároku na

přinášela potěšení, příjemné vzrušení a sebeuspokojenL I8

Pokud bychom
soudobou
dvě

měli nějak

společnost počátku

vymezit

náplň těchto

21. století, mohli bychom

skupiny. První by souvisela s obecnou lidskou

aktivit

nejrůznějšího

typu - od vysoce formálních

aktivit, tak aby byla platná pro

činnosti věnované zábavě rozdělit

potřebou

aktů

zapojení se do

společenských

vynucených platnými

společenskými

pravidly a povinnostmi až k naprosto neformálním

přátelským

způsobu

tvořily různorodé

trávení dovolené. Její druhou skupinu by

aktivity, na kterých se jedinec podílí
např. návštěva

ať

divadla nebo koncertu,

setkáním nebo

třeba

i k

mimetické a herní

už v úloze pouhého diváka nebo

členství

na

přímého

aktéra (

ve sportovních klubech nebo amatérských

divadelních souborech,sledování dostihů, fotbalu nebo televize, sport, koníčky, hazard atd. ).
Podobně

vžitý antagonismus jako výše

zmíněná

dichotomie mezi volným

prací, potažmo zábavou a prací, najdeme i u herních aktivit. Zpravidla je
hra, jako pojem evokující v našich

představách

obraz smíchu, je

časem

předpokládáno,

protějškem

a
že

vážnosti, která

16 Více ke vzniku a činnosti náboženských bratrstev - viz. MIKULEC, Jiří : Barokní náboženská bratrstva,
šlechta a slavnosti, Opera Historica 8, 2000, s. 345 - 356.
17 Pokud pomineme charitativní činnost u konfraternit a literárně vzdělávací cíle literátskách kůrů, řadila bych
jinak jejich ostatní působení a členství v nich spíše do poslední kategorie - kategorie zábavy. Na těchto
příkladech je patrná prostupnost jednotlivých skupin činností volného času.
ISELlAS, N. - DUNNING, E. : Quest,s. 68.
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obyčejně

byla a je

více

velice vážná. Záleží
na

ceněna

než

především

novověkou společnost,

komično. Nicméně

sobě může

i hra sama o

na jejím obsahu. Pokud budeme

naznačený

být mnohdy

systém aplikovat

není sporu, že mezi herní a mimetické aktivity bude

třeba zařadit

např. i tak chmurné teatrum, jakým byly autoritami pečlivě zrežírované veřejné exekuce 19 , jež

u nás

stejně

předků rozhodně

jako u našich

rozptýlení a ani to

ostatně

nevyvolávají asociace

nějakého

veselého

nebyl jejich úkol, jelikož jejich pravým posláním bylo lidu

dostatečně

názorně

společností

se opravdu nevyplácí, pouze tak mohly popravy a

demonstrovat, že

zločin

a

překračování určitých

veřejně

pravidel daných

veřejné

tresty plnit a

to, že

představuje

skutečně

plnily svou funkci.
Mezi formální znaky hry
jednání ve volném
se

nařízenou

čase,

společenské

které má cíl v

sobě

Nespočívá

reprodukcí hry.

patří

povahy

samém. Hra na rozkaz

být hrou a stává

stereotypů "obyčejného

v prožívání

naopak v dočasném vybočení zjeho rytmu a "hraní si".

přestává

Nicméně

ani toto

svobodné

vědomí

života", ale
"pouhé" hry

a její pomíjivosti ji neubírá na vážnosti a nadšení a opravdovosti, se kterým se jí hráči
Je vykonávána pro sebe samu
v konkrétním k tomuto
může

odehrála,

účelu

uvnitř určitých časových

vyhrazeném herním prostoru a

věnují.

a prostorových hranic - tj.
čase.

Pokud se hra už jednou

být předávána tradicí a kdykoliv se opakovat. Je třeba při ní dodržovat předem

dohodnutá, dobrovolná ale závazná a pochybnosti

nepřipouštějící

jejich překročení se konstrukce hry a celý její

hroutí. Každá hra obsahuje prvek napětí -

nejistotu i

naději.

V některých

účastníci

v takovém

například

karneval. Pro

hra

skončila,

případě

případech

svět

bývá

záměrně

řád,

protože

při

obklopována aurou tajemna a její

bývají maskováni - typickým

společnost "hráčů"

pravidla a

příkladem

takového chování je

je charakteristický sklon existovat dál i potom, co

protože hra a jejich společenství jim poskytuje pocit sounáležitosti, odlišnosti od

zbytku ostatních a dojem vlastní výjimečnosti. 2o
Z tohoto schématu je jasné, že naprosto nelze
pojmem zábavy, protože jeho
v minulosti
činnosti

věnována

podstatně větší část

je v

pojem volného

současnosti stejně

značnou

rutinu

času
čímž

mají dokonce
se

relativně

značně přibližují

a

času

s

jako byla

zcela jiným aktivitám než je samotná zábava a navíc, že

spadající pod pojem volného

charakter a obsahují

ztotožňovat

některé

nedobrovolný pracovní
připodobňují

klasickým

Aktivity volného času odpovídají senzitivitě společnosti vůči násilí a brutalitě, jež je daná civilizačním
jejího vývoje. Ve středověku a novověku tak například rytířské a lidové hry obsahovaly mnohem větší
míru fyzického násilí než je dnes přípustné a našemu oku konvenující a až v průběhu 18. stol. došlo ke
"sportizaci" těchto aktivit, kdy se začaly řídit závaznými psanými pravidly s cílem omezit možnost fyzických
zranění na mimimum - ŠUBRT, Jiří : Civilizační teorie Norberta Eliase, Acta Universitatis Carolinae
Philosophica et Historica Monographia CL - 1995, Praha 1996, s. 61 - 63.
20 HUIZINGA, Johan: Horno ludens. O původu kultury ve hře, Praha 1971, s. 18 - 20.
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pracovním aktivitám, které nemají s volným
zároveň

se nám

podařilo

aktivit volného

času

dokázat

dvě věci.

moderní

novověku

společnost

času,

volného

stejně

času

společného.

A

různých společenských

vrstev v

tak jak je chápán dnešní sociologií, už v

a zadruhé jsme tímto prokázali, že systém vypracovaný a priori pro

se ukázal být s přihlédnutím k dobovým

podmínkách panujících v 16. - 17. století.
v minulosti

mc

Zaprvé, jsme díky aplikaci upraveného schématu

adaptovaného na podmínky života

minulosti doložili existenci volného
období raného

časem absolutně vůbec

jako dnes

tvořila

Můžeme

tedy

specifikům funkční
závěrem

i v sociálních

konstatovat, že zábava

pouze zlomek z celkového úhrnu všech možností trávení

každého jedince a naopak, že veškeré aktivity, které definujeme pojmem

"zábava", tvořily a tvoří
Ještě před

součást

celku, jež nazýváme volným časem.

začneme věnovat

tím, než se

jednotlivým

činnostem,

jimiž si jednotlivé

vrstvy a pohlaví v různých obdobích svého života a v rozdílném sociálním

prostředí

zpříjemňovaly svůj

volný

prostředí

jednotlivých vrstev

vůči určitým

v širším

měřítku

čas,

bude

užitečné

se zamyslet nad tím, nakolik bylo

formám zábavy a trávení volného

v jakých vlnách a

směrech

času

prostupné - tj.

šířily obecně

platné kulturní vzory a co Je

pravděpodobně

nikdo nepochybuje. Moderní

se

ovlivňovalo.

o

existenci plurality kultur dnes již

historiografie už delší dobu zastává názor, že pojem kultura nezahrnuje jen projevy

umění,

literatury a hudby, ale celou širokou oblast lidské existence jako je životní styl, vzorce
vnímání, formy chování a dorozumívání, každodennost, mentalita, rituály, symboly,
představy, nejrůznější kulturní konstrukty jako je např. nemoc nebo pohlave 1 atd. a že

v žádném případě kultura nemusí být vázána pouze na vysoké
rozlišit mezi
případnou

dvěma

základními

přístupy

či

V zásadě je ale

třeba

k lidové kultuře jako takové a názoru na její

autonomii nebo naopak její závislost na vysoké

protikladný názor na možnost

prostředí.

kultuře

elitní. V podstatě se jedná o

nemožnost její samostatné autonomní existence. V literatuře

nalezneme hojné zastánce jednoho i druhého
První z protikladných koncepcí se

směru.

přiklání

k existenci samostatné kultury lidových

vrstev nevázané na elitní kulturu pojímající všechny projevy každodenního života neelitních
vrstev. 22 Tato neelitní a neoficiální kultura ale není homogenního charakteru, protože takovou
jednolitou kulturu bychom mohli nalézt jen u málo
společností,

což lidové vrstvy v raně

21

izolovaných a

novověké Evropě rozhodně

z mnoha dalších rozmanitých kulturních variant

22

početných,

ovlivněných

soběstačných

nebyly. Nýbrž se skládá

nejen výraznými regionálními

BURKE, Peter: Lidová kultura, s. 26.
VAN DŮLMEN, Richard: Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly, Praha 2002, s. 37.
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V kultuře

rozdíly

rozlišovat mezi lidovou subkulturu venkova a
měřítek

můžeme

severozápadní, jižní a východní Evropy, ale
města,

zásadě

v jejím rámci v

které lze pomocí

( sídla v horách a naopak rovinách, sociální stratifikace, jednotlivá

různých

dalších

řemesla,

systém

jejich organizace, etnické a náboženské menšiny atd. ) ještě dále diferencovat na ještě menší
kulturní subsystémy?3 Na takto rozmanitou a svébytnou lidovou kulturu nelze kvůli jejímu
správnému pochopení nahlížet prizmatem absolutních
neměla

v jejím vlastním kontextu a
výtvorů

by být ani

ducha a hmotné kultury, ale

měli

měřítek

elitních

vzorů,

ale pouze

ztotožňována

pouze se souborem

určitých

stejně

tak zabývat pro ni

podobně

bychom se

charakteristickým způsobem užívání těchto kulturních produktů?4
Druhá z teorií zastává stanovisko, že neexistuje kontrast mezi kulturou lidu a kulturou
elit, ale že se naopak jedná o jedinou společnou kulturu s mnoha úrovněmi a nuancemi?5
Jinými slovy o pluralitu subkultur v rámci jednoho všeobjímajícího kulturního systému,26
přičemž

straně, městská

civilizace

konci stupnice a každé toto

prostředí

lidové kulturní formy stojí na jedné

vysoká kultura na

opačném

někde uprostřed

je

ještě

dále

a tzv.

vnitřně

stratifikované.
Mezi lidovou e elitní kulturou,
jako

součást

vzájemné

jednoho

nadřazeného

ovlivňování

ať

užje budeme pojímat jako dva odlišné systémy nebo

celku, odjakživa existovaly mnohé vazby a průniky. Jejich

lze v zásadě shrnout do

tří modelů

jejich

recipročního působení

:

kulturní hegemonie s dominantní úlohou vysoké kultury, vztahu mezi centrem a periferií a
modelu přivlastnění a kreativního využití kulturních objektů?7 Kulturní výměna mezi
vysokou a nízkou kulturou byla navzdory stále
vysoké kultury do nižšího

prostředí

lidových vrstev v období raného
Základní rozdíl mezi

výraznější

s jejich následným

novověku

oběma

přizpůsobením

době

limitována

získat odpovídající

především

vzdělání

spočíval

kulturami tehdy

Tento fakt

zahrnující klasickou tradici

potřeby

dlouhodobě zůstával relativně

zpřístupňovalo

jistého

24

v jejich přístupnosti nebo

výtvorů

elitní vysoké kultury byla

stejně

tak jako soudobé myšlenkové

vysokou kulturu jejím potenciálním

stupně vzdělání způsoboval,

úzký.

BURKE, Peter: Lidová kultura, s. 48 -79.
BURKE, P. : Francouzská revoluce, s. 76.
25 VERDON, J. : Volný čas, Praha 2003, s. 11.
26 PETRÁŇ, 1. a kol. : Dijiny hmotné kultury 11/1., s. 80 - 82.
27 BURKE, P. : Lidová kultura, s. 20 - 25.
23

prostředí

znalostí jazyka, kterým byla latina, bez níž nebylo možné

proudy. Teprve studium otevíralo a
konzumentům.

sociálnímu

prvků

stále ještě obousměrná.

chceme-li srozumitelnosti. Možnost správného pochopení
v té

tendenci k "propadání"

že jejich okruh
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otevřená

přístupná

všem.

evropského obyvatelstva se tedy v daném období podílela na jim

jedině

Naopak neformální kultura lidových vrstev byla
Naprostá

většina

přístupné

lidové

kultuře

a pouhá jeho menšina na

kultuře

omezenému dosahu za jedinou kulturu oficiální. Tato
možnost participovat svým dílem i na všem

elitní považované navzdory jejímu

vzdělaná

otevřené

a snadno

kultuře

neoficiální neelitní

společně s prostými lidmi a tím se stávala minoritou bikulturní.

měla zároveň

menšina ale

sdílené

28

Účast vyšších tříd na lidové kultuře je dobře doložitelná právě na příkladu svátků a

slavností

tvořících

společně příslušníci

významnou

část

původně

neoficiální kultury, na kterých

všech vrstev a až s postupem doby, jak bude

participovali

ještě vysvětleno později,

docházelo k vzniku buď dvou paralelních forem stejných slavností

určených

jedinců

všelidových slavností, ze

-

šlechtě

a lidu nebo k aristokratizaci

kterých byl neurozený lid

následně buď úplně

některých původně

dvojímu okruhu

vykázán nebo se na nich nadále podílel pouze

v pasivní úloze diváka.
Tento posun týkající se

svátků

a slavností má co do činění s faktem, že od konce 16.
především

století docházelo, vlivem mnoha okolností ale

pak díky reformním hnutím

katolické a protestantských církví, k pokusům reformovat i
vycházející až do té doby ze
Během

středověkých

tradiční

nebo, v některých

kulturu lidových vrstev

případech, ještě

17. a 18. století pak byla postupně v souvislosti s těmito jejími

neelitní kultura zcela
měšťanstvem

opuštěna původně

bikulturními horními

a duchovenstvem, které se na ní

vybroušených mravů, jazyka atd. a až

zpětně

třídami

přestaly spontánně

uvnitř

starších tradic.

vnitřními proměnami

-

jmenovitě

šlechtou,

podílet ve jménu vlastních

a v jiných konotacích ji

společenská

elita začíná

znovu objevovat jako něco exotického, oceňovat ji a vracet se k ní až v průběhu 19. století. 29
stejně

Chování

tak jako

jedinců ovlivněny ještě

bychom mohli

hovořit

termíny jako

distinkční

způsoby

dalšími

trávení volného

důležitými

konstantami. V duchu dobového

status -

konkrétního aktéra nebo
určité

příslušnosti
vyjadřování

symbol nebo sociálních habitus. V rámci

spočívá

ve faktu, že

jsou určité vlastnosti a postoje ( habitusy

pro

byly mimo kulturní

o vlivu etikety na tyto aktivity. Dnešní sociologie místo toho používá

distinktivního systému, který

době

času

třídy aktérů,

jedince nebo pro

odlišovací ) rysy, které nejsou

)30

důsledkem

způsoby

skupiny v určité

přirozeného

postavení v sociálním prostoru

vytvářející jednotný životní styl určitého

chápeme jednání,

určité

sociálně

a záliby

společnosti

příznačné

v určité

jako distinktivní (

vrozeného charakteru, ale jsou sociálním a

BURKE, P. : Lidová kultura, s. 52 - 53.
Tamtéž: s. 221 - 292.
30 BOURDIEU, Pierre: Teoriejednání, Praha 1998, s. 13.
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kulturním konstruktem, který existuje jen ve vztahu k ostatním. Schopnost
této

řeči

správně rozumět

distinktivních znaků je jedinci dána, pouze pokud se pohybuje ve stejném sociálním

prostoru a je nadán stejným vkusem jako
sdělované

poselství

okolí pomocí

většina,

těchto znaků.

jenom tak se stává

Konkrétní

společenský

způsobilým

vnímat

prostor je tak totožný

s prostorem symbolickým.
Mezi mnohými distinktivními znaky různých vrstev

raně novověké společnosti patřily

k těm nejvýznamnějším kulturní modely a vnější projevy chování 3 !, které nezůstávaly vždy na
stálo spjaty s prostředím, ze kterého

vzorů

subkultur. Tato difúze kulturních
antagonismu
pěstovat

spočívajícím

a udržovat co

vzešly, nýbrž se

šířily

v rámci jednotlivých

se zakládala na dlouhodobém

společenském

ve snaze vrstev s vyšší distinkcí - tj. aristokracie, neustále

největší

uměle

možný odstup svého životního stylu a vyznávané kultury od

ostatních vrstev doprovázené navíc
vědomím

původně

zřetelným

vlastní kulturní a sociální

honorace vrstev s nižší distinkcí se

despektem

nadřazenosti.

těmto

vůči příslušníkům

Na druhé

straně

stálo

tříd

nižších

ustavičné

s

úsilí

elitám a jejich vrtochům za každou cenu přiblížit a

vyrovnat, když už ničím jiným, tak alespoň pomocí imitace jejich kulturních zvyklostí.
Jinými slovy, když se
mezi bohatou

měšťanskou

nějaká původně

aristokratická praktika

začala

stále více ujímat

vrstvou nebo dokonce i mezi selskou honorací, bylo to zpravidla

v době, kdy ji šlechta ve snaze odlišit se od plebsu již dávno opustila. Tak se mimo jiné i pod
vlivem ekonomických

faktorů

ovlivňujících

především

zranitelných, neelitních vrstev stávalo, že lidová kultura se
výrazně opožďovala
ještě

kultuře,

přes

všechny své snahy za elitní

a v obdobích ekonomických krizí a stagnace se vliv vyšší kultury na ní

dále snižoval. Toto je

povahu rychleji se

život, po této stránce snáze

měnící

zároveň vysvětlením, proč vnější

módy a byly

která byla vždy mnohem více

poměrně

regionálně

kulturní projevy elit

měly

kosmopolitního charakteru oproti lidové
determinovaná a

tradičně

konzervativní,

jelikož její postupné proměny probíhaly jen velmi pozvolna.
Tento pohyb vedl ke kulturnímu transferu probíhajícímu v naprosté
směru

od shora

původně

dolů

lidovou

ve všech sociálních vrstvách. Ve

činnost

většině případů

výjimečných případech

mohlo

nebo výtvor lidové kultury akceptovat i šlechtické

v konkrétních pozměněných podmínkách je jako módní rozmar přijmout na nějaký
Příkladem

takového vzestupu

určitých prvků

romantická bukolika nebo model

vesničky

ve

nějakou

prostředí
čas

a

za své.

lidové kultury nám budiž aristokratická

vybudovaný ve Versailles pro zábavu Marie

31 K růmým distinktivním makům v italské novověké společnosti - BIANCHINI, Marco ( ed. ) : I giochi del
prestigio. Modelli e pratiche della distinzione sociale, Cheiron. Materiali e strumenti di aggiomamento
storiografico 1999, n. 31 - 32.
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dvořanů,

Antoinetty a jejích

samozřejmě neměly

které ale

skutečnosti vůbec nIC

ve

společného s pravou realitou francouzského venkova. 32 Jedinou věcí, jež si šlechta od
příslušníků

tříd pravidelně dlouhodobě vypůjčovala

nižších

taneční

prostředí

formy, které se posléze v novém aristokratickém
kultivovaly a uklidňovaly, až bylo třeba si vypůjčit další. 33
Ovšem
ani

prostředí

stejně

přijímalo

nižších subkultur

pouze

nepřejímalo

některé

a ani nemohlo

přejímat

něhož

její prvky, které byly ještě navíc

životním podmínkám. Tak vznikaly jakési
které se lišily od

temperamentnější

intenzivně

tak dlouho

jako elita neakceptovala lidovou kulturu ve všech jejích projevech, tak

protože by neodpovídala svému novému prostředí, do
ale

byly jejich

původního

nespočetné

vyšší kulturu jako celek

byla v podstatě uměle přenesena,
přizpůsobovány

jeho

mentalitě

a

kulturní variace na téma elitní kultury,

vysokého vzoru a obohacovaly v této své nové

kulturu honorací s nižší distinkcí. Tento neustálý pohyb s sebou

přinášel

formě dřívější

i možné riziko

nepochopení původních kulturních vzorů v méně rozvinutém a na jiných tradicích fungujícím
lidovém

prostředí

a

přejímané

se pak v takových

případech

stávalo

něčím, čím původně

nebylo a projevovalo se navenek jako "kýčová mentalita".34
Zvláštním sociálním

prostředím,

ze kterého v průběhu

kulturních inovací, které ovlivnily život celé Evropy, bylo

novověku

prostředí

vzešla celá

šlechtických

řada

dvorů.

Na

poli historiografie se ukázaly být velice vlivné sociologické studie Norberta Eliase, které
svým

způsobem

celou dvorskou oblast

otevřely

dalšímu bádání. I když dnes již nejsou jeho

paradigmata přijímána bez výhrad, jejich dopad je stále patrný. 35

32 V 18. stol. stál francouzský dvůr v popředí mezi šlechtickými vzory nejen v monumentalitě slavností ale i
v intimitě pastýřské selanky a hry rokokových salónů - PETRÁŇ, Josefa kol. : II / 2., Praha 1997, s. 746.
33 BURKE, P. : Lidová kultura, s. 81.
34pETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné kultury II/I., s. 95.
35 Eliasovský model - viz. ELlAS, Norbert : La societa di corte, il Mulino, Bologna 1980 - založený na
francouzském případě ludvíkovského panovnického dvora, kdy jeho hlavní funkcí mělo být sloužit k pacifikaci
jinak potenciálně odbojné šlechty, která "dobrovolným", ve skutečnosti však pro kariéru a zachování prestiže a
identity nutným, životem u královského dvora, byla elegantně a účinně separována od základen své moci na
svých panstvích a své bohatství namísto ve spiknutích utápěla v sebezničujícím kolotoči dvorských radovánek a
při enormní spotřebě diktované potřebou vlastní sebereprezentace, což z ní vytvořilo pouhý přívěsek a odlesk
moci absolutního panovníka. Dnes se ukazuje, že panovnický dvůr nebyl je prostředkem k potlačení šlechtických
elit, ale že ho dovedla ve svůj prospěch využít i samotná aristokracie k navazování kontaktů a spolupráci
s monarchou a z toho plynoucích výhod - MAŤA, P.: Svět české aristokracie, s. 366 - 367. ; další výhrada
mířící k Eliasovi je ta, že vynálezcem toho co můžeme s trochou nadsázky definovat jako "versailleský
syndrom" nebyl Ludvík XIV., ale že existoval i jinde nezávisle na něm, v jiných podmínkách a o celé století
dříve, kdy se neapolskému vícekráli Pedrovi de Toledo v letech 1532 - 1553 podařilo obratnou politikou
přesvědčit aristokracii k opuštění venkova ve prospšch života u dvora v hlavním městě království a vytvořit tak
mýtus urozené Neapole - "Napoli superba", jako města vysoké šlechty - BURKE, Peter: Scene di vita
quotidiana nell'Italia moderna, Latema 1988, s. 186. ; někteří badatelé dnes navíc zdůrazňují klíčovou roli
římského pontifika a dlouhé tradice římského papežského dvora pro vývoj absolutních monarchií a dvorského
ceremoniálu a kurie jako prototypu dvorské společnosti - BURKE, P. : Scene, s. 206 - 226. ; PROm, Paolo : Jl
sovrano pontejice. Un corpo e due anime : la monarchia papale ne/la prima eta moderna, II Mulino 1982 ;
HEERS, Jacques: La Roma ai tempi dei Borgia e dei Medici ( 1420 - 1520), Biblioteca Universale Rizzoli -
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Dvůr můžeme
společnosti

v souladu s Eliasem

označit

za kulturní paradigma aristokratické

starého režimu, za viditelné a symbolické místo moci. Dvory na prahu

novověku

však byly ve skutečnosti institucí plnící celou řadu odlišných funkcí. 36 Stejně jako v dobách
středověku zůstávaly

dál ekonomickou základnou svého pána, i když v průběhu 17. století

v případě

dvorských center stále výrazněji ustupuje jejich hospodářské poslání ve

význačných

prospěch působení

na poli kultury. Dále byly

vladařské

dvory centrem moci a správy pro

odpovídající doménu a místním kulturním a

společenským středobodem

základě

vztahů

specifické

což je pro nás
volného

času

pavučiny

důležité,

hierarchizovaných

dvory byly

střediskem,

mezi

vladařem

jež sdružovalo

a

fungujícím na

dvořany

dvořanstvo

a co více,

s dostatkem

pro kultivování své "civilté". Jednotlivé dvory se lišily co do velikosti a

,
' 37
vyznamu
po dl e postavem"
sveh
o pana.
Význam novinek a módy

vytvořil

Kulturní inovace se v jejich rámci

šířily

z dvorů jedno z hlavních center kulturního pokroku.
na stejném principu jako v celé

společnosti

- tj. od

centra k periferiím. Centrálním bodem, ze kterého vycházely kulturní impulsy relevantní pro
české

a moravské

císařský dvůr

prostředí stejně

jako pro celý

středoevropský

prostor, byl

především

sídlící až na krátká intermezza a pražské období vlády Rudolfa II. ve Vídni, na

který navazovaly satelitní dvory manželek,

dětí

spolu s dalšími dvory ostatních

příslušníků

habsburské dynastie v Insbrucku a Štýrském Hradci. Habsburské dvory společně s dvory
vládců

okolních zemí v Drážďanech,

nejbližší. Kulturní rozhled
autopsie neznali
ke kterým se

prostředí

někteří

doprovodu nebo

a Stuttgartu, byly

většiny příslušníku české

českému prostředí

asi

a moravské aristokracie, pokud z vlastní

dalších významných jihoevropských nebo západoevropských dvorů

urozenci dostali

součást

Mnichově

dvora

buď

v rámci politických poselstev nebo jako

některého člena

členové

panovnické rodiny anebo v neposlední

řadě

v rámci studijních kavalírských cest, býval vymezen právě jejich horizontem.

Vite quotodiane 2001 ; AGO, Renata: Sovrano pontefice e societa di corte. Competizioni ceremoniali e politica
nella seconda meta del XVII secolo, in : VISCEGLlA, Maria Antoinetta - BRlCE, Catherine ( ed. ) : Ceremoniel
et Rituel a Rome ( XVle - XIXe siecle, École franyaise de Rome, Palais Famese 1997, s. 223 - 238 ;
VISCEGLlA, Maria Antoinetta : La citta rituále. Roma e le sue ceremonie in eta moderna, Roma Viella 2002.
36 "La corte e una unione di uomini di qualita alla servitU di persona segnalata, e principale, [... ] la corte [e] gran
maestra del vivere umano, sostegno della politezza, scala dell'eloquenza, teatro degli onori, scala delle
grandezze e campo aperto delle conversazioni e dell'amicizie [... ], e, per dirla in una parola sola, di tutte le cose
piů onorate, e degna in tutta la fabbrica del mondo, nel quale si fonda e afferma ogni nostro oprare e intendere" RlPA, Cesare : Iconologia o Descrizione di diverse imagini cavata dalľantichita e di propria invenzione,
Gligliotti, Roma 1593, s. 145.
37 Z obsáhlé literatury věnované českým a moravským šlechtickým dvorům, jejich velikosti a významu
konkrétních center v určitých obdobích : VOREL, Petr : Dvory aristokratů v renesančních Čechách, Opera
Historica 3, 1993, s. 137 - 154 ; pro Moravu - PÁNEK, Jaroslav: Renesanční dvůr olomouckého biskupaobecné a zvláštní rysy, Opera Historica 3, 1993, s. 167 - 177. ; BŮŽEK, V. - HRDLIČKA, J. - KRÁL, P. VYBÍRAL, Z. : Věk urozených, s. 195 - 204.
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Vobdobí 16. - 17. století sice nelze o Vídni
nejžhavějších

dvorských kulturních

trendů

hovořit

průkopnici

město

habsburské

a novinek, avšak jako hlavní

monarchie a sídlo panovnického dvora disponovala všemi
přicházejících

zrovna jako o

prostředky,

které recepci novot

sem z okolní Evropy urychlovaly a zprostředkovávaly jejich předávání dál.

Původně

byl za celoevropský vzor "podzimu

středověku"

udávající

měřítka

krásy,

elegance, etikety a ceremoniálu všeobecně závazný také pro všechny ostatní dvory považován
dvůr

burgundských

zapůsobit

vévodů.

na habsburský

měl příležitost silněji

Vliv burgundského kulturního okruhu

dvůr především

v období vlády Maxmiliána 1., který kus svého

života prožil po boku Marie Burgundské v Ghentu?8 Okolo poloviny 16. století se tato
dvorů

kulturní orientace
životního stylu

přejímaných vzorů mění

a

přenášeného

rezidencí, jenž byl posléze

do

střední

během

prospěch pozdně renesančního

ve

Evropy z jihu ze severoitalských aristokratických

následujícího století

vystřídán

na poli dvorského života

bezvýhradnou francouzskou kulturní dominancí.
Pravou duší každého dvora býval suverén obklopený vysokou aristokracií.
vytvářeli třpytivé

pozlátko dvorské

společnosti.

Dvorská

společnost

Společně

je zvláštní sociální

figurací, která je výsledkem celého komplikovaného systému vzájemných závislostí, v jejichž
rámci si vysoká aristokracie nebo chceme-li
izolovanost od zbytku ostatní
i on sám neustále

zdůrazňuje svůj

pomazaného poloboha.
řevnivosti

společnosti

Dvůr

tak po

dvořanstvo

neustále

zvětšuje svůj

a panovník jí v tom nejen že podporuje, ale

suverénova favorita
Ve dvorském

uspěl,

prostředí

zároveň

odstup od ní svou vlastní auto stylizací do postavy
společenské

stránce

představuje

terén nejen veliké

prospívající monopolu královské moci ale i nejistoty prožívané v touze

panovníkovi. Protože i pokud

odstup a

dvořan

přiblížit

se

v této všeobecné snaze v honbě za postavením

existovala zde stále velmi reálná možnost upadnutí do nemilosti.

jsme tak

svědky

mnohých strmých oslnivých kariér

stejně

jako ještě

rychlej ších pádů.
I samotní dvořané si tuto dvojí tvář vrtkavé dvorské
stejně

tak jako další výhody a nevýhody, které s sebou

literatuře

štěstěny

přinášel

velmi

dobře uvědomovali

život u dvora a tak máme v

možnost se setkat s mnohými projevy dobové kritiky dvora, která

vevropském písemnictví nebyla žádnou novinkou a naopak

měla

ostatně

dlouhou tradici jako

literární a morální topos trvající již od dob pozdní antiky. 39 Například pozdější papež Pius II.,
GROSINGOV Á, Tigrid - Maria: Maxmilián 1. Zakladatel habsburské světové říše, Praha 2004, s. 69 - 76.
Z těch nejdůležitějších polemických děl raného novovkěu týkajících dvorského života a dvorů jako takových
se jedná o De curialium miseriis ( 1444 ) Eneáše Silvia Piccolominiho, Misaulus sive Aula ( 1518 ) Ulricha
Huttena, Ragionamento delle Corti ( 1538) Pierta Aretina, Menosprecio de corte y alabanza de aldea ( 1539) a
Doctrina de cortesanos ( 1539) Antonia de Guevary a Jl malpiglio, overo la corte ( 1587) Torquata Tassa.
38

39
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v té

době

stále

ještě dvořan císaře

Fridricha III. - Eneas Sivlius Piccolomini, sepsal v roce

1444 pojednání De curialium miseriis ( Utrpení

dvořanů

hovoří

), kde vtipnou formou

o

strastiplném životě na císařském dvoře. 40
Pokud bychom

tento jeho

nevděčný dvořanský

Piccolominiho
vrhá do

měly

dvořanského

zklamání a trpké
nepředvídatelnou,

života plný

vystřízlivění,

žertovně

přibližně následovně:

život

nadějí

a

předně

shrnout, vypadal pode

Varuje, že pokud se

očekávání nekonečných

plynoucí

protože ten kdo se

nějak

kritický spisek

z poznání, že

radostí,
dvůr

ještě včera těšil přízni vladaře,

čeká

je

ho ošklivé

půdou

připravit

dvůr

na to, že

krajně

býval velmi

často

dvořana

následujícího dne zapomenut nebo dokonce již v nemilosti. Dál se adept na dobrého
musí

někdo

je místem kde je nutné smát se i plakat s panovníkem,

vychvalovat ty, které chválí vladař a stejně tak urážet ty, které on uráží.
Piccolomini uznává, že je sice pravdou, že na

dvoře

zní

právě

jenom tehdy, pokud si to žádá vládce a to se stává zpravidla
věrný dvořan

již tiše doufal, že už

dvořana rozhodně nekončí,

lůžko, stejně
většinou

ho

nečeká

skutečně

nikterak pohodlný zasloužený
čisté.

hudba, ale je to stále
v okamžiku, kdy jeho

bude moci jít spát. Tím ale strasti nebohého

protože až bude posléze

zrovna nevoní a není ani moc

dělit ještě

moci opustit svého pána a jít na

odpočinek,

protože ložní prádlo

Nádavkem k tomu se o jedno lože musí navíc

hned s několika dalšími lidmi, z nichž jeho soused zákonem schválnosti

noc prokašle anebo se mu
nejhůř

konečně

často

při

nejmenším bude pokoušet ukrást

buď

přikrývku. Někdy,

a dvůr je mimo své oficiální sídlo, se dokonce stává, že oddaný a loajální

celou

pokud je

dvořan

nemá

ani tuto s ostatními sdílenou postel, ale je nucen nocovat třeba taky rovnou ve stájích, protože
dopředu

se nikdy neví, kdy se panovník v obligátním doprovodu celého dvora vydá na cesty.

Samota a klid jsou pak naprosto
dvořan

vyloučeny,

jelikož

dvůr

nezná soukromí a ani svobodu -

musí být stále za všech okolností plně k dispozici svému vladařovi.
Zhruba tolik Eneáš Silvius Piccolomini o strastech

skutečnosti

ve své pravé

podstatě evidentně

dvořanského

života, který ve

nebyl pouhou pozlátkovou selankou ale i dosti

namáhavou a místy velmi nudnou službou.
Výraznou
kterou souvisí

součástí

dvorského životního stylu byly rituály, ceremome a etiketa, se

důležitost přikládaná

chování a vystupování na

veřejnosti.

zajišťovalo

v tehdejší

stavovské role

"dobrým

mravům",

bezchybnému

společenskému

Pouze naprosté sebeovládání a zvládnutí
společnosti

úspěch.

ceremoniálu bylo nejen symbolickým, ale i faktickým

svěřené

Chování v rámci dvorského

vyjádřením

vztahu jednotlivce

BURKE, Peter: Dvořan, in : GARIN, Eugenio (ed. ) : Renesanční člověk ajeho svět, Praha 2003, s. 129; týž
: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 234.
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k panovníkovi a jeho reálné pozice

uvnitř

dvorské society. Dvorské

prostředí

neposkytovalo

prostor pro žádnou spontaneitu a improvizaci, jež mohly vyvolat jen odpovídající

společenské

faux pas a škodolibě pobavit přihlížející.
"Moderní"
se v prostředí

vnější

projevy chování jako byla gesta, stolování,

dvorů začaly řídit

podle

konvenčních vzorů.

způsob

mluvy, ale i oděv

V souvislosti s těmito

proměnami

v chování charakterizujícími nový životní styl se někdy hovoří o "kolonizaci" tradiční kultury,
jež označuje pomalou proměnu v lidském nevědomí
těla

k postupné distanci od vlastního

ke sebekontrole, sebeovládání a disciplíně
doprovázenými pocity studu, trapnosti či ošklivosti. 41 Toto chování bývá dáváno do
a

vzrůstající

směrem

tendenci

společnosti

souvislosti s civilizačním procesem modelujícím lidskou psychiku neustálým
pudů

a

afektů

zatlačováním

v lidském chování, který lze charakterizovat též jako proces, ve kterém se

z divokých válečníků a rytířů stávají uhlazení dvořané. 42 Nebo jinými slovy jako cestu od
středověkého

francouzského

rytíře

k italskému

nastartován v období renesance, akceleruje
komplikované

etiketě

dvorské

společnosti

renesančnímu dvořanovi.

během

sebeovládání, v jiných

částech

neobvyklou, spojenou navíc s vlnou
ovlivňovala

v nekonečných

překladech

společně

přikládali

již na

Evropy v období 15. -

mimořádně

počátku novověku

16. století

vlivné literatury dobrých

dosud

mravů,

která

po mnoho století celý evropský kontinent a o které

bude pojednáno v souvislosti s volným
konstatovat

17. století a vrcholí v upjaté a

18. století.

Vzhledem k tomu, jakou Italové z vyšších vrstev
důležitost

Tento proces byl

časem

a zábavou v následující kapitole,

s Peterem Burkem, že ,jestliže

sebekázeň

můžeme

znamená civilizaci, jak

naznačuje

ve své proslulé knize Proces civilizace sociolog Norbert Elias, pak by Italové

renesanční

doby - nehledíc již k umění a

literatuře

-

měli

nárok na to, aby byli pokládáni za

necivilizovanější národ tehdejší Evropy.,,43

41

42
43

PETRÁŇ, J. a kol. : Dějiny hmotné kultury II/I., s. 32.
ŠUBRT, J. : Civilizační teorie, s. 31 - 53.
BURKE, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 220.
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Zábava a slavnosti - dobová teorie

"Mladí milci, krásné paní,
zdráv bud' Bakchus, zdráv

bůh

lásky !

Hrejte, pějte milování!
Hořte,

srdce hořte slastí!

Žádná bolest! Žádné vrásky !
Přijd;

Hrej,

co přijd' - vše berme rádi!
čí srdce

k tanci ladí:

co dá zítřek nikdo nezná !"
Lorenzo De 'Medici 1

autorů

V tomto kontextu, kdy cílem mé práce je zjistit optikou

pramenů

z českého

a slavnostech

či

moravského

v Itálii v prvních stoletích

prostředí

novověku,

co nejvíce o

považuji za

zábavě

užitečné

pocházejících od
pořádaných

seznámit se blíže s italskou

dobovou literaturou - tzv. literaturou dobrých mravů2 a pokusit se vypátrat, jaké jsou
převládající názory na volný čas, společenskou zábavu3 a dvořanstvo v ní obsažené případně

zda se její

autoři

bude možné

ve svých

ověřit,

závěrech

jestli se italská realita

popsanému ideálu a jak toto po
cestovatelů

shodují nebo rozcházejí.

společenské

výrazně

lišila

či

Později při

zda byla

analýze

skutečně

pramenů

odpovídající

stránce velmi vyspělé prostředí působilo na okruh

a urozenců pocházejících ze střední Evropy.

Mezi mnohými italskými traktáty pocházejícími z cinquecenta
dokonalého chování jsem si vybrala

především souhvězdí tří

věnujícími

se tématu

jmen, která mezi nimi

září

nejjasněji - jedná se o II libro del Cortegiano4 od Baldassara Castigliona z roku 1528, II

Galateo 5 pocházející z roku 1558, jehož autorem je Giovanni Della Casa a v roce 1574
vydaný spis Stefana Guazza s názvem La Civil Conversazione. 6 Společnost těchto již ve své

1 Bakchická píseň z Karnevalových zpěvů Lorenza De 'Medici, in : Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika,
Praha 1964, s. 109 - III.
2 Knihy tohoto literárního žánru získaly postupem doby souhrnné označení "galateo" dané významem práce
Giovanniho della Casa.
3 Jedním ze způsobů, jak bylo možné dát najevo distinkci a odlišit se od lidových a plebejských měšťanských
vrstev byl rovněž pro aristokracii jí vyznávaný způsob zábavy a trávení volného času.
4 CASTlGLlONE, Baldassare : Dvořan, Praha 1978.
5 DELLA CASA, Giovanni : Galateo aneb o mravích, Praha 1971.
6 V češtině bohužel neexistuje moderní edice tohoto díla pouze jeho staročeský překlad - Z VARV AŽOV A,
Bartoloměj Havlík: O ctném a chvalitebném světě obcování, překlad z italštiny Štefana Guazza, Praha 1613 ;
V italštině je k dispozici objemná dvousvazková kritická edice obsahující v úvodu seznam všech italských
tematicky stejně zaměřených prací z 16. stol. včetně vztahů mezi nimi - QUONDAM, Amedeo ( ed. ) : Stefano
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době věhlasných autorů jsem

doplnila nejprve o další

méně

známý spis Filippa Valentiniho Jl

principe fanciullo 7 ze čtyřicátých let 16. století a posléze ještě o dalšího klasika renesančního

myšlení, jakým je bezesporu Niccolo Machiavelli a jeho sice

především

politicky

zaměřený

spis Jl Principe z roku 1513 8, ve kterém se však rovněž krátce věnuje otázce zábavy a
slavností. Na

závěr

odpovídajícího

mentalitě středozemního

případě

jsem pro možnost komparace intelektuálního italského ovzduší
prostoru s prostorem

střední

Evropy, i když v tomto

se jedná o dost specifické prostředí jakým bylo na úsvitu novověku Polské království,

sáhla taktéž po knize Lukásze Górnického Polský dvořan z roku 15669 .
Kniha Baldassara Castigliona ( 1478 - 1529 ) "otce moderního
v jeho

očích měl

na celoevropské bázi sdružovat vedle

přednosti

dvořanstva",

rodu a s tím spojené a

neoddiskutovatelné virtu rovněž souhrn určitých mravních kvalit, obecného
kultury, obsahuje z výše
Dvořan

zmíněných traktátů

vznikl v období let 1508 - 1518, kdy Castiglione pocházející

ale i jinde v

Evropě

vzdělání

asi nejvíce zajímavých informací o

pobýval ve službách urbinského vévody. Veliký

úspěch

které

a tělesné

zábavě.

původně

Jeho

z Mantovy

a oblibu knihy nejen na území Itálie

potvrzuje nejen její kolování v opisech

ještě před

jejím oficiálním

knižním vydáním, ke kterému došlo v Benátkách v roce 1528, ale i množství jejích překladů
vzniklých již v průběhu 16. století a vydávaných s neutuchající intenzitou také po celé
následující 17. století. 10
Dílo rozdělené na čtyři

části

jako mladý muž v diplomatické

je vlastně vzpomínkou na večery, které strávil Castiglione
službě

na urbinském

dvoře,

jehož duší byla tehdejší

vévodkyně Elisabetta Gonzaga ll , která kolem sebe shromáždila vynikající společnost, jež

podle knihy po

čtyři večery

postava dokonalého
ženského

protějšku

roku 1507

dvořana

měla

se všemi jeho

a bezchybného

vladaře

hrát hovorovou hru, ze které se zrodila nejen
skvělými

vlastnostmi, ale i jeho perfektního

a z níž vyplynuly také mnohé úvahy o dokonalé

Guazzo - La civil conversazione 1. e II, Modena 1993. Quondam k edici využil Guazzova druhého doplněného
vydání, jež vyšlo v Benátkách v roce 1579.
7 FELICI, Lucia ( ed. ) : Filippo Valentini - II principe fanciullo. Trattato inedito dedicato a Renata ed Ercole II.
D 'Este, Firenze 2000.
8 MACHlAVELLI, Niccolo : Vladař, Praha 1997. týž: II Principe. Introduzione di Nino Borsellino seguito da
Dell'arte della guerra a cura di Alessandro Capata, Grandi Tascabi!i Ekonomici 2002.
9 GÓRN1CKI, Lukasz. Polský dvořan, Praha 1977.
10 V letech 1528 - 1850 lze doložit celkem 153 edic Castiglionova dvořana - viz. : BURKE, Peter: Le fortune
de! cortegiano. Ba!dassare Castiglione e i percorsi de! Rinascimento europeo, Donzelli 1998, s. 155 - 158 (
Appendice 1. )
II Elisabetta Gonazaga ( 1471 - 1526 ) byla manželkou posledního urbinského vévody z rodu Montefeltro Guidobalda I. ( 1482 - 1508), jehož postava se v samotné knize už ani neobjevuje, jelikož Castiglione již tehdy
nemocného vévodu v době her a rozhovorů nechává odpočívat v jeho komnatách.
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lásce zahalené do tehdy velmi módního novoplatónského hávu. Aktéry

hovorů

fiktivní postavy, ale v té době skuteční hosté a dvořané urbinského vladaře.
Ačkoli

mluvčích

postavy

tradovaným v odborné

literatuře

italského 16. století", o "vtipné
vysoce stylizované a místy
dojmem a je

třeba

zůstává

jsou reálné,

nej sou žádné

l2

faktem, navzdory

názorům často

o "živém přirozeném jazyce", o ,,jedné z nejkrásnějších knih
formě dialogů"

působí

až

se ptát, zda opravdu

atd., že rozhovory besedujících postav jsou

téměř nepravděpodobně, nepřirozeně

příslušníci

tehdejších italských

a násilným

dvorů

byli zvyklí

konverzovat podobnou formou na podobná témata nebo zda se jedná o autorem vylepšený a
částečně

vykonstruovaný ideální model. Peter Burke varuje, že je

vyhnout

zbytečné

neboť

idealizaci italského

renesančního

třeba

se v tomto ohledu

dvora a nelze brát knihu zcela

doslovně,

byla svým autorem zamýšlena především jako dvorský protějšek Platonova pojednání o

ideální republice a zároveň měla být chápána jako cvičení ve styku s veřej no stí, 13 nicméně
model
nás

společenských

přesvědčuje

součástí

her rozšířených pod vlivem publikace

o opaku, tj. o tom že pod jeho vlivem se

Dvořana

skutečně

v Itálii během 16. století

podobné besední hry staly

možných forem rozptýlení vyhledávaných urozenou a vzdělanou

Castiglione nám na stránkách své knihy zanechal
přirozeného

následku
kterýmžto

účelem

představení.

Podle

odůvodnění

společností.

touhy po

tíhnutí lidského ducha k příjemnému rozptýlení a

lidé vynalezli mnoho kratochvílí jako jsou
něho

lidé všech povolání ( tedy nejen vyvolené

všem, co "vzbuzuje smích, rozveseluje duši,

přináší

zábavě

jako

osvěžení,

nejrůznější

za

slavnosti a

dvořanstvo)

dychtí po

radost a tím zahání vzpomínky na

skličující trampoty o něž není v životě nikdy nouze.'d4

Zmínky o tom, jak by podle
jsou pak
nějak

následně nerovnoměrně

sumarizovat,

jasně

něho měla

vypadat ideální zábava ve vyšší

společnosti

rozeseté po celém díle. Pokud se je pokusíme shrnout a

z nich vyplývá, že zcela

v Urbinu byla hudba, tanec, konverzace,

běžnou

a každodenní záležitostí na

vyprávění nejrůznějších příběhů,

dvoře

hovorové hry a

jakési živé obrazy, pod čímž ovšem není zcela jasné, co si máme dnes představit.
Princip hovorových her lS spočíval v tom, že jejich účastníci se usadili v kruhu.
V ideálním případě se vedle sebe vždy

střídal

kavalír s dámou, ovšem už i sám Castiglione si

12 Urbinský dvůr byl za časů posledního z rodu Montefeltre malým ale významným kulturním centrem.
Z humanistů na něm pobývali mimo Baldassara CastigIiona, který k urbinskému dvoru přešel z Mantovy ze
služeb Isabelly ďEste v roce 1504, ještě básníci Serafmo Aquilano ( 1466 - 1500 ) nebo Panfilo Sasso ( 1455 1527) a literáti Vincenzo Colli řečený il Calmeta ( 1460 - 1508) a Pietro Bembo ( 1470 - 1508).
13 BURKE. P. : Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 233.
14 CASTIGLlONE, B. : Dvořan, s. 146 -147.
15 Tento druh společenských her založených na intelektuálních rozhovorech pomohly následně kodifikovat
knihy, jež vyšly po až po CastigIionově Dvořanovi. Jedná se především o II libro dei cento giochi od Innocentia
Ringhieriho ( 1551 ), jež začíná tzv. "hrou kavalírů" jejíž účastníci měli za úkol diskutovat o tom, zda je lepší
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povzdychává, že zpravidla přítomní muži jsou v početní
dvora. Poté co se
diskuze,

při

hráči

převaze

usadili, bývalo vyneseno téma hry nebo

nad dámským osazenstvem
vlastně

spíš jakési uhlazené

které bylo možno a záhodno prezentovat své lepší já v podobě demonstrované

erudovanosti, bezchybné znalosti záludností etikety, dobového bontonu a břitkého, ale nikoho
z

přítomných

neurážejícího, ostrovtipu. Témata nebývala zpravidla nikterak

ale vesměs spíše kurtoazního charakteru -

ať

u dámy, jež by miloval nebo kdyby se na
chování by

viděl nejraději či

jaké zlo je

vážná

už se jedná o samotný námět knihy, kdy v rámci

podobné hry byla vykonstruována podoba ideálního
témat, které Castiglione v Dvořanovi uvádí,

extrémně

např.

dvořana

citovat z dalších

jakou chybu by kavalír nejsnáze akceptoval

něho rozhněvala

větší

můžeme

anebo

- zda

jeho milenka, jaký

ukřivdit

důvod

tohoto

milované bytosti nebo naopak

utrpět křivdu od ní atd. 16

Jaké byly

doporučované

formy trávení volného

toužícího se zalíbit svému okolí?
podobně

jako ve

Nejrůznější

všeobecně převládajícím

zábavu v prvém slova smyslu, ale
připravenosti

času

šarvátky, zápasy, souboje a bojové hry nejsou

ve

středověké

správného šlechtice na boj. Z podobných

ušlechtilou zábavu urozených

duchů

konvenovalo sluchu humanismem

ceněn

již od dob

při

součást

tradici za

příčin

výcviku a

doporučováno

je

také

umět

je lov. Mimo jiné i proto, že se jednalo o
starověku,

ovlivněných čtenářů.

s míčem ( blíže nespecifikovaná ),

dvořana

dobovém názoru ani Castiglionem považovány za

ještě

plavat, skákat a vrhat kamenem. Vysoko

vhodné pro ctihodného

které se

měla

což

samozřejmě neobyčejně
dvořana

Zábavou hodnou
uplatnit jeho

byla i hra

vypěstovaná tělesná

obratnost a pohotovost, již ovšem bylo nutné spojit s potřebnou dávkou půvabu a nenucenosti.
Půvab

a nenucenost jsou leitmotiv, který se ve spise

sytému dokonalého chování, které bylo ve
paradoxně
postojů

skutečnosti

často

naprosto

naopak navenek se vyvarovat jakémukoliv zdání

opakuje. Základem celého
umělé

dělá

nebo

říká nepůsobilo

nepřirozené,

vyumělkovanosti

vkládat určitou dávku přezíravosti ( sprezzatura ), jež umožňovala

jako by mu to, co

a

bylo

a do svých

dvořanovi

se tvářit,

žádnou námahu. Tak jako by na toto své strojené

milovat učence nebo vojáky, další publikací byl II dialogo sui giochi od Scipiona Bargagliho ( 1572 ), jež přímo
cituje Castigliona a sám popisuje hru spočívající ve stejném uspořádání dámské a pánské společnosti, tak jak ji
výše popisuje Castigliione, jejíž příslušníci diskutují na téma chování postav Zuřivého Rollanda. Od stejného
autora pochází i poslední důležitá her se týkající kniha Gli intrattimenti ( 1587 ), jež zahrnovala "hru o otázkách
lásky" znova zcela v intencích Castiglionova Dvořana. Pro podobné společenské hry se postupem doby vžilo
označení "akademie". Akademie v jejich konečné podobě pomohly jako nový druh společenské hry vytvořit,
ustálit a kodifikovat pod jasným vlivem Castiglionova traktátu právě výše zmíněné publikace 16. stol. Akademii
zpravidla tvořil uzavřený okruh společnosti, která se pravidelně scházela ( některé z nich byly otevřené i ženám,
jiné nikoli) a diskutovala o námětech jako byl neoplatonismus, podstata maliřství a sochařství atd., které svou
podstatou velmi výrazně připomínají v Dvořanovi popsané hovory na Urbinském dvoře, o kterém například sám
Scipion Bargagli hovoří ne jako o dvoře ale jako o "slavné akademii". - BURKE, P. : Le fortune del Cortegiano,
s. 45 -46.
16 tamtéž, s. 37 - 44.
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chování

vůbec

nemusel myslet a bylo mu naprosto vlastní. Cílem byla

přezíravá

nenucenost

vypadající zcela přirozeně, jelikož nepřirozenost byla považována za krajně nehezkou.
Jestliže se šlechtic

zúčastnil nějaké veřejné

karusely, skupinové šarvátky a jiné fyzické aktivity,

zábavy jako jsou turnaje, jezdecké

měl

brát ohled na to, kde se konají, kdo

jim přihlíží a kdo je v nich jeho

společníkem

před očima

plynula z nich vážnost a bylo

lidu, dam a

pánů,

osobní kouzlo v podobě své

zručnosti.

vystrojeném koni a ve slavnostním

nebo chceme-li

V takovém

oděvu

případě

soupeřem.

Pokud se tyto konaly

prospěšné předvést

davu své

se hodilo dostavit se na

a snažit se dostat na

řadu

na

počátku

bohatě

klání, kdy je

pozornost publika největší.
Právě

pozornost stržená na sebe sama byla na celém konání tím

Proto Castiglione
něj

pokud pro

nejnákladněji)
časově
světě

absolutně nedoporučuje zúčastnit

dvořan

vybaven výstrojí a odpovídajícím

skvělá,

věcí,

Další

časté

rozhodně

Snaha o typicky aristokratické

programu slavnosti byly

nějaké

přítomností

původu.

podstatě

Zkrátka lidové hry hbitosti ( vrh
si aristokrat měl

Pokud by se ale tak přece jen stalo a na

případě,

pokud si byl

tyčkou,

raději

nebyla

ledajakou vesnickou slavnost,

sportovní hry, šlechtic s obecným lidem mohl

"z laskavosti", ale nikdy o ceny a jenom v tom

diváků

často.

nebyla v zájmu urozence, i když ve své

kde by byli účastníci a diváci pouze nízkého

v přítomnosti mnoha

oblečením.

aby se jí nevzdělaní lidé nenabažili, uvidí-li ji příliš

která

vystoupení,

vystupování na veřejnosti je zdůvodněna tím, že žádná věc na

považována za nemožnou, bylo, aby poctil svou

vítězstvím.

veřejného

není dokonale ( tj. podle poslední módy a pokud možno co

omezené a nepříliš

není tak

se jakéhokoli

nejpodstatnějším.

zápas,

absolutně

běhání

odpustit, protože

soutěžit

pouze

jistý svým

a skákaní atd. )

zvítězil-li,

získal

mizivě

málo, ale když prohrál, ztratil velmi mnoho - úctu a respekt lidu.
Co se

týče

tance, tak tancechtivému šlechtici

opět

nejsou

doporučovány

vesnické

tancovačky a některé druhy tance jako maurská moreska 17 nebo třasák. Dále Castiglione

rozlišuje, zda se tančí na veřejnosti nebo v soukromé síni. Na veřejných veselicích podle něho
měl

aristokrat

řádit

skrytý pod maskou. K používání masky se

vůbec

v knize váže vícero

velmi zajímavých postřehů.
Maska dovoluje konat

věci

neshodující se s majestátem,

nosit jen takovou masku, ve které ho
prezentovat

před

stejně

nicméně

urozený

každý pozná. I maska je totiž

ostatními. Tudíž si aristokrat

klidně

za

převlek může

člověk

způsobem,

zvolit

má

jak se

například oděv

pastýře, ale zároveň by měl přijet v této masce na ušlechtilém a skvěle vystrojeném koni
17

18

Druh středověkého tance maurského původu.
tamtéž s. 110 - 111.
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aby bylo každému hned jasné o koho se ve
skutečným

vyniknout ne díky svým
úřadu

skutečnosti

během

jedná. V masce se

her dalo

pravomocím plynoucím z postavení nebo zastávaného

ale díky osobním dovednostem, což vždy budilo u lidí respekt.
týče

Co se

provozování hudby literaturu, v níž se
podobně

především

měl

sochařství mělo zároveň

schopný

správně

dobového

v úvahu tyto :

orientovat, ale pokud možno být sám i autorem a

praktický význam, protože pouze
paláců

ale i

výtvarně vzdělaný

uměleckých děl

malířství

a

aristokrat byl

a ostatních

předmětů

zájmu.

Budování sbírek
způsobům

k ušlechtilým

dvořana

doprovázená vlastními pokusy o kresbu. Vyznat se v

posoudit kvalitu nejen

sběratelského

pro

hra na loutnu a klávesové nástroje, recitace, zájem o

obstojně

nejen

malířství

znalost

přichází

nefyzických zábavných aktivit

původně

v podobě kunstkomor a
času

trávení volného

mnohých

později

urozenců

galerií

patřilo rovněž

patřilo

a

k dobovému

bontonu.
Dvořan

se mohl

zúčastnit různých společenských

se jedná o hry odpovídající svou
hra v kostky nebo karty, ale
prohru měl nést

statečně,

v aristokratickém
Pověst obzvláště

důstojností

nesměl

velmi

nepřicházely
zapovězena

rozšířený

lovu

19

byla

Později

a

částky

přípustná třeba

i

náruživě. Případnou

uvidíme, že hazard byl opravdu

dávané do hry až

neskutečně

vysoké.

duchaplné a obtížné zábavy měly z deskových pouze her šachy.

protějškům

víceméně

shodovala s tou, jež byla

s přihlédnutím k tomu, že v jejich případě

i jízda na koni a

míčové

některé

hry.

Jistě

ale

striktně řídily,

z nich tato pravidla zcela

doporučována

samozřejmě absolutně

v úvahu všechny tehdejší bojové hry. Podle Castigliona jim

urozené ženy podobnými normami
nad tím, že

dvořana

je nikdy hrát jen pro peníze a příliš

Zábava vhodná pro dvorní dámy se
jejich mužským

jeho statutu. Pro

aby nevypadal jako skrblík.

prostředí

her, ale musel vždy brát v potaz, zda

nemůžeme počítat

měla

nadto být

s tím, že se všechny

protože už i v samotné knize je povzdech

vědomě

porušují a

vášnivě

se oddávají nejen

ale dokonce i šermu. Podobné chování musíme předpokládat i u jejich kolegů

silnějšího

pohlaví. Ne nadarmo se

říká,

že pravidla jsou tu proto, aby se porušovala a

urozeným výtržníkům se v minulosti vždy snáze odpouštělo.

Lovu - jmenovitě sokolnictví a jízdě na koni se např. ve Francii ženy z vyšších kruhů věnovaly už v době
což bylo mimo jiné příčinou jeho velké obliby mezi muži - viz. VERDON, J. : Volný čas ve
středověku, Praha 2003, s. 61.
19
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Castiglionův pohled na ženlo byl ve své době jedním z těch laskavějších a
benevolentnějších

respektovanými

a vysvítá z něj

společnicemi

jasně,

uprostřed

že ženy

svých mužských

protějšků

společnosti

italské

16. století byly

a že v okruhu dvorské pospolitosti

vyvolávala jejich přítomnost zdrženlivější formy chování, ale ani tak si nesmíme o renesanční
kultuře21 , alespoň co se týče ženské emancipace, dělat zbytečné iluze. Ani ve vyspělejším

italském

prostředí

nebyla urozená žena, o lidových vrstvách ani

jako urozený muž, i když zde bylo její postavení o
společenská

pozice její

české kolegyně

něco

nemluvě,

na stejné úrovni
době

lepší než byla ve stejné

stylizované v rámci

zkostnatělého

patriarchálního

modelu stále ještě do tradiční podoby středověké pobožné manželky a dobré hospodyně?2
Ženy - aristokratky sociálně patřily sice mezi elitu, ale po kulturní stránce jim náležela až na
několik světlých

výjimek mnohem

odlišné a toto se projevilo i na

skromnější

literatuře

role. Možnosti a morálka žen a mužů zůstávaly

dobrých

jako Stefano Guazzo se ženám a jejich roli ve

mravů,

protože Giovanni della Casa

společnosti

stejně

narozdíl od Baldassara Castigliona

vůbec nevěnují.

Má poslední poznámka týkající se Castiglionova

Dvořana

se vztahuje k

oprávněnosti

využití jeho argumentace jako podkladu pro dobové chápání možností zábavného vyžití.
Uvědomuji

si

problematičnost

mimopracovní dobrovolnou
platného

dvořanského

takového konání, pokud jsme v úvodu

činnost přinášející potěšení.

kodexu byla "zábavnost"

Problém

dvořanovou

pánovi bez ohledu na jeho niterné pocity a jeho "pracovní
dvorského života. Domnívám se, že
doporučované činnosti

byl

či

můj

postup

při

označili

spočívá

zábavu jako

v tom, že podle

hlavní povinností
činností"

bylo

vůči

jeho

zúčastnit

se

interpretaci pramenů je legitimní, protože

byly v globálu vlastní urozeným vrstvám bez ohledu na to, zda jedinec

nebyl něčím dvořanem.
Autorem "Traktátu pana Giovanniho della Casa, v němžto prostý muž

jinocha a pojednání o

způsobech,

poučuje

které máme dodržovati nebo kterým se máme vyhýbati při

V původní verzi jeho práce bylo ženským postavám věnováno více prostoru než v konečné, kde navzdory
svému vysokému postavení ( vévodkyně) mají vzhledem ke svým mužským protějškům spíše tiché role bez
výrazných zásahů do toku konverzace - BURKE, Peter: L 'Arte della conversazione, II Mulino 1997, s. 30.
21 V historiografii zaměřené na problematiku postavení žen se nezřídka objevuje názor zpochybňující existenci
"renesance" jako obrodného hnutí pro slabší pohlaví. Renesance a humanismus sice na počátku moderní éry
výrazně ovlivnily životní styl mnoha mužů ale už zdaleka nikoli tolika jejich ženských protějšků, které si
v drtivé většině případů ještě nevydobyly svobodu zůstávaly i se svými schopnostmi nadále jako v průběhu
celého středověku uzavřeny v prostředí těsného kruhu domova jehož jedinou existující alternativou byl klášter.
Náznaky emancipace zůstaly pouhým povrchním a sociálně omezeným jevem. - KING OVÁ, Margaret L., Žena
renesance, in : GARIN, Eugenio ( ed. ) : Renesanční člověk ajeho svět, Praha 2003, s. 209 - 246; NICCOLI,
Ottavia : II Rinascimento, in: Storia moderna, Donzelli 2001, s. 111.
22 K přímé konfrontaci českého a italského ženského polosvěta a stupně emancipace v urozených vrstvách obou
zemí - viz. sňatek Evy z Rožmberka s hrabětem Pavlem Gasoldim a její příchod do Mantovy v roce 1579 JANÁČEK, Josef: Ženy české renesance, s. 41 - 60.
20
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obcování s lidmi nazvaný Galateo aneb o mravích" je

florenťan,

papežský nuncius a básník o

generaci mladší než Castiglione - Giovanni della Casa ( 1503 - 1555 ), jenž své dílko
alespoň

roztomilého malého formátu sepsal,

přítele

jak tvrdí, z popudu svého

Galeazza (

Galathea) Florimonta, biskupa ze Sassu a mladíkem, k němuž se v knize obrací, je

patrně

jeho synovec Annibale Rucellai. Traktát poprvé vyšel v Benátkách v roce 1558.
zábavě nevěnuje prvoplánově,

Della Casa se

třeba

vztahující se k ní je
chování.
situaci.

Podobně
Nově

postavených
především

hledat mezi

řádky

jako Castiglione i on
něj

se u

jedinců

jím

ale

předkládaných

poznámky a narážky

dobových norem slušného

zdůrazňuje důležitost půvabu

a harmonie v každé

objevuje akcent kladený na snahu nelišit se od ostatních

a velký

důraz

dvořana,

Della Casa upozorňuje

a má tendenci k vytváření tabuizovaného seznamu toho,
vyhnout a co v žádném

v textu místo pro polemiku, ale
Odvozeno zjeho rad a

případě nedělat.

striktně nařizuje
zákazů

čemu

se

měl

hlavně

stejně

soustředí

na sociální hierarchii. Jestliže Castiglione se

na pozitivní hodnoty ideálního

společnosti

kratičké

na negativa

urozený

člověk

ve

Na rozdíl od Castigliona nenechává

nebo zakazuje.

se zdá, že za

nejdůležitější

formy

považuje slavnosti, uhlazenou a pravidel se držící konverzaci a

společenské
především

zábavy

společné

stolování. 23 Naopak velmi negativně se staví ke všem ceremoniím, které podle jeho názoru
byly do Itálie zavlečeny ze Španělska a jsou pouhým zbytečným plýváním časem navíc
poskytujícím prostor

především neupřímným pochlebníkům

Jelikož jsou však povinné a předepisuje je zákon ( tj.

obecně

a

vyumělkovanému

uctívání.

platný mrav), nehodí se o nich

diskutovat.
Podobně

záporný názor má na ty, co "lžou chováním i jednáním" - tj. na lidi bez

patřičného původu

vystupující navzdory tomuto faktu

honosně, povýšeně

a nosící drahé

šperky. V této souvislosti chválí i zákony regulující oblékáne , jelikož přemrštěný luxus dle
4

23 O významu společného stolování v raně novověké společnosti svědčí nejen množství dobových naučení
zabývajících se tímto tématem, ale i důležitost, kterou mu přisuzovali už i jeho samotní účastníci jako prostředku
k rozvíjení a upevňování společenských kontaktů a výměně informací - jako příklad nám mohou posloužit
pečlivě vedené deníkové zápisy Adama mladšího z Valdštejna z let 1602 - 1633, ze kterých je patrné, že tento
přední český šlechtic téměř nikdy nejedl sám, ale zpravidla vždy ve větší čí menší společnosti - KOLDINSKÁ,
Marie : Svět Adama mladšího z Vladštejna optikou jeho deníků. Příspěvek ke každodennosti a mentalitě
renesančního aristokrata, FHB 18, 1997, s. 121 - 142 ; stejnou skutečnost dokazuje i deník Heřmana Jakuba
Černína, jež vypovídá dále to tom, že mladý kavalír za svého pobytu v Itálii nejen, že rád stoloval ve společnosti
svých stejně po stavených vrstevníků, ale že k sobě na oběd zvával například i svého učitele hry na kytaru nebo
architektury - viz. Deník H J. Černína z cesty do Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, NK 2000, např. zápis
z 16. 10. 1680. ; k důležitosti stolování v raném novověku pro rytmizaci denního času - viz: BŮŽEK, VáclavHRDLIČKA, Josef - KRÁL, Pavel - VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených. Šlechta v Českých zemích na prahu
novověku, Praha - Litomyšl 2002, s. 248.
24 K vydávání zákonů proti luxusu - tzv. "legislazione suntuaria", v mnohých italských městech na přelomu 16.
a 17. stol. týkajících se nejen oblékání, ale stejně tak třeba i nestřídmosti v jídle, kočárů, gondol, nosítek anebo
dokonce i drobnějších prohřešků jako byla například přílišná výzdoba klekátek v kostelech atd. a k funkci
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jeho mínění jen uráží chudé. Člověk by se podle něho neměl chlubit svým společenským
postavením, ale svými skutky.
Poslední z této trojice - piemontský šlechtic Stefano Guazzo ( 1530 - 1593 ), jenž
v úvodu své knihy z roku 1574 La civil Conversazione, který obsahuje soupis všech italských
spisů

16. století týkajících se dobrých

mravů,

tvrdí že každý urozený nebo

vzdělaný

muž

toužící doplnit si své vědomosti týkající se jeho stavu a odpovídajícího chování včetně pro něj
vhodných forem trávení volného
z tohoto

nepřeberného

nebude mít problém vybrat si pro sebe to správné dílo

množství velmi

zdařile

conversazione velmi

času

doplnila

rozšířené

literatury dobrých mravů. Guazzova La civil

řady těchto traktátů

a již záhy po svém prvním vydání

v roce 1574, kdy vyšla v Brescii u Tommase Bozzola, se
Guazzem upravené a

rozšířené

A1tobella Salicanteho.
francouzštiny,
evropského

Následně

angličtiny,

věhlasu.

edice, jež

latiny,

spatřila světlo světa

dočkala

své další samotným

už v roce 1579 v Benátkách u

vobdobí let 1579 - 1613 byla kniha
němčiny

a

češtiny,

čímž

přeložena

do

se jí dostalo nehasnoucího

Jen v samotné Itálii byla pak od svého prvního vydání až do roku 1631

znovu vytištěna celkem čtyřiatřicetkrát.
Guazzo

podobně

jako Castiglione vycházel

při

koncepci svého

poučného

traktátu ze

svých vlastních bohatých zkušeností, jež nabyl ve své v podstatě celoživotní oddané
dvořanské službě u různých příslušníků rodu Gonzagů,25 jež byla v jeho rodině tradicí. 26
a tzv. nápadného konzumu ( conspicuous consumption ) tvořících společně jeden ze základních
v rámci novověké aristokratické společnosti, vycházející z obecně sdílených hodnot a fungující
na bázi určitých neformálních pravidel nákladného způsobu života šlechtice a jeho rodiny ( "vivere con
splendore", "tenuto a viver con pompa" ) zahrnujícího vedle nejnápadnější položky, kterou byl způsob oblékání
stejně tak i množství dalších ne zrovna nepodstatných aktů sebereprezentace jako bylo např. počet držených
městských paláců nebo venkovských vil, způsob vybavení domácnosti, množství a kvalita vozů a koní, kvantum
služebnictva a stav jejich livrejí, pořádaní slavností, nákladnost darů a konzumovaného jídla nebo výše
spropitného a udílených almužen atd. Rodina nebo jedinec pokud chtěli společensky uspět, byli nuceni i za cenu
vlastního sebezničení vynakládat obrovské prostředky na takovou sebereprezentaci, jejíž cílem bylo zachovat si
tvář v konkurenci stejně postavených rivalů mezi italskou šlechtou a vyjádření vyššího statutu vzhledem
k lidovým vrstvám. Období novověku v evropských dějinách se tak víc než jiné periody nese v duchu přísného
smyslu pro společenskou příslušnost, kdy každý jedinec měl respektovat hranice svého postavení, v němž se
neměl dát zastínit příslušníky nižší společenské vrstvy, ale ani on sám se neměl pokoušet předčít jedince s vyšší
distinkcí. Náklady obětované ve jménu prestiže tak bývaly přímo úměrné sociálnímu statutu rodu nebo jedince,
s jehož růstem i ony logicky dále nezadržitelně stoupaly - viz. BURKE, Peter : Scene di vita quotidiana
nell 'Jtalia moderna, Laterna 1988, s. 169 - 189 ; MORA TO, Erica : Tra dovere e privilegio : "žl vestir
de'Patrizi" nella legislazione suntuaria veneziana del settecento, in: BINACHINI, Marco ( ed. ) : I giochi del
prestigio. Modelli e pratiche della distinzione sociale, Cheiron. Materiali e strumenti di aggiornamento
storigrafico 1999, n. 31 - 31, s. 187 - 202 ; MUZZARELLI, Maria Guiseppina : Prestigio, vesti e discernenza di
persone, tamtéž: s. 171 - 186 ; PINCHERA, Valeria : Le spese di prestigio di una famiglia della nobilti1
fiorentina tra Sei e Settecento. I Salviati, tamtéž: s. 99 - 132.
25 Stefano Guazzo vstoupil v mládí do služeb Lodovica Gonzagy, pozdějšího vévody z Nevers a zakladatele
větve Gonzaga - Nevers, po jehož boku prožil sedm let ve Francii v padesátých letech 16. stol. Po návratu do
Itálie se stal u mantovského dvora sekretářem Margherity Paleologové, matky tehdejšího vévody Guglielma I.
Gonzagy, do jehož služeb, které ho zavedou znova na diplomatická jednání do Francie nebo do Říma, se dává po
smrti Margherity v roce 1566.
26 Již Stefanův otec Guglielmo zastával celoživotně úřad pokladníka Monferratu ve službách Gonzagů.
okázalé

spotřeby

distinkčních rysů
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Na jeho díle je mimo to patrný silný vliv staršího Castiglionova spisu, který Guazzo ve
třetí

skutečně

knize La civil conversazione dokonce

cituje. La civil conversazione je podobně

jako Castiglionův Dvořan rozdělena do čtyř knih27 zabývajících se tématem dokonalé
společenské

konverzace, jež byla v předcházejících knihách dobrých

prostředkem

k nastínění norem správného
námětem

stává samotným
diskursu na sebe

stejně

případě

ovšem v tomto

společenského

mravů

chování a až teprve u Guazza se
společenského

celého jeho díla. Konstruování ideální podoby

jako v Dvořanovi bere podobu dlouhých
konají mimo

dvůr

pouhým

a vladaře a kterých se

večerních hovorů,
během čtyř dnů

jež se ale

na rozdíl od

Castiglionova díla účastní převážně jenom dva aktéři - Annibale a rytíř.
Pouze v poslední
podoby

společenského

čtvrté

knize, která je koncipována jako praktická ukázka dokonalé

hovoru, za jehož

příklad

společnosti

má posloužit stolování vybrané

v Casale, odkud Guazzo pocházel, v domě paní Catariny Sacca, k němuž byl mimo jiných
pozván i jeden

příslušník

mantovské vládnoucí dynastie - Vespasiano Gonzaga, vévoda ze
části

Sabboniety, jemuž Stefano Guazzo celé toto své dílo dedikoval. V této poslední
tedy

podobně

jako u Castigliona setkáváme s pestřejší a

protože mimo Annibala,

rytíře

početnější

vybranou

a Vespasiana Gonzagy se v ní objevují i další

společností,

reálně

osoby včetně Guazzovy první manželky Francesky DeI Ponte. Celkem se tu tak při
pořádaného

banketu schází k fiktivní vybroušené diskuzi celkem šest

knihy se

existující

příležitosti

kavalírů

a

čtyři

okouzlující dámy.
Další podobností se slavnou knihou jeho

předchůdce

je autorova fikce

spočívající

ve

faktu, že on sám podle knihy nebyl zaznamenaným rozhovorům osobně přítomen, ale byly mu
dodatečně převyprávěny

ve

až po jejich uskutečnění.

skutečnosti Guazzův přítel

Předlohou

pro postavu

lékaře

Annibala byl

a opravdový doktor Annibale Magnocavalli pocházející ze staré

urozené monferratské rodiny a postava rytíře,

dvořana

a džentlmena v jedné

osobě zosobňuje

Guazzova mladšího bratra Guglielma, kterého v rámci Guazzovy smyšlenky Annibale
přichází léčit

a

při

této

příležitosti

spolu tito dva vedou dlouhé konverzace plynoucí

v elegantním duchu na obligátní témata jako je kurtoazní láska, krása, manželství,
vyskytující se

ostatně

umění

atd.,

už i u Castigliona, s hlavním zacílením na podobu ideální konverzace,

První kniha pojednává o způsobech konverzace hodných následování a naopak o diskuzích zavrženíhodných,
druhá o druzích hovoru vedených na veřejnosti a o pravidlech, jež je při tom záhodno dodržovat ( pravidla pro
vedení diskurzu s mladými nebo se starci, s urozenými a neurozenými, učenci, prostými lidmi, cizinci,
duchovními, muži nebo ženami atd. ), třetí kniha se věnuje diskuzím vedeným na půdě domova mezi manželi,
mezi rodiči a dětmi a mezi sourozenci, případně ještě mezi pánem a služebnictvem a konečně poslední čtvrtá
kniha přináší ukázku "ideálního" způsobu vedení dobové břitké a elegantní konverzace na příkladu hostiny
pořádané v Casale tamější sociální honorací.
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která by v duchu knihy

měla

oduševnělá,

vkusná a

předchůdci nevěnuje prvoplánově

a zmínky

být za všech okolností "civile" - tj.

odpovídající morální virtu a ostatním kvalitám osoby mluvčího.
Zábavě

o ní je

třeba

se ani Guazzo

podobně

hledat mezi ostatními diskutovanými tématy, která jsou

množstvím citací, exempel a anekdot.
že volný

čas

jako jeho

něho měl

by podle

Podobně

být

doplněna

jako Castiglione i on klade hlavní

naplněn řádnými činnostmi

velkým

důraz

na to,

odpovídajícími vždy a

v každém případě statutu šlechtice?8 Estetickým a etickým leitmotivem všeho je stejně jako u
Castigliona

půvab

a líbeznost - "la regola universalissima della grazia". Podle Guazza jsou

lidé ve své podstatě spíše stvořeni pro zábavu a potěšení než pro vážnost a práci29 a tím
pravým životním

potěšením

dávajícím urozenému a

vzdělanému

jedinci pocit

naplnění

je

v jeho očích především bohatý společenský život30 , který je podmíněný všeobecně platnými
hodnotami

společenského

styku jako je znalost míry,

čestnost,

diskrétnost,

zdvořilost,

jemné

chování a půvab ve vystupování a jednání s lidmi.
V dialozích mezi Annibalem a
atributy vyhrazené urozeným

rytířem

kavalírům

:

jsou rozesety všechny

zbraně,

činnosti tvořící

dobové

literatura, válka, šerm, lov, jezdecké

uměne 1 , kurtoazní láska atd. Většina z těchto činností, ačkoli se na první pohled mohou zdát

zábavnou náplní volného

času, měly

ve

se udržování v kondici a permanentní
náročné

techniky

skutečnosti

připravenosti

šermířského umění mělo

vedle

k jeho přežití v tehdy se šířící módě duelů.
doporučuje věnovat

se

jízdě

ve své

32

době především

na boj a na válku.

funkci utilitárního

Například

tělesného cvičení šermíře

zvládnutí

sloužit především

Guazzo vedle toho z tělesných cvičení dále

na koni, jež mohla být provozovaná bud'

osobně

nebo

tvořila

Guazzo ve své knize podává celkem tři koncepty možného šlechtictví a mezi aristokratickými vrstvami
rozlišuje: "poloviční nobilitu", která vychází z kvality krve ale bez patřičné vitru, nebo naopak z virtu bez
starobylé krve anebo ze zvyku; "nobílitu" která je dána virtU a rodem; a obzvláště "urozenou nobilitu" kterou
může jedinec disponovat pouze díky jedinečné kombinaci osobní morální vitru, urozené krve, bohatství a
velkoleposti. Tímto svým pojetím šlechtictví Guazzo reaguje na na prahu novověku uskutečněný vzestup
původních měšťanských tříd přes magistráty mezi italskou nobilitu v duchu pravidla, že šlechticem se člověk
nerodí nýbrž se jím stává.
29 QUONDAM, A. ( ed. ) : S. Guazzo - La civil conversazione 1., s. 173.
30 " •.. considerando che i piaceri della musica, delle feste, delle giostre, delle commedie e tutti gli altri giuochi e
spettacoli siano nulla rispetto alla gioia che si sente nella conversazione de'gentili spiriti." - QUONDAM, A. (
ed. ) : S. Guazzo - La civil conversazione 1., s. 323.
31 O významu jezdeckého umění a vlastnictví kvalitního ušlechtilého koně jako takového tvořícího jeden
z mnoha atributů aristokracie svědčí mj. co do šíře záběru ojedinělé pojednání La gloria de! cavallo v lO knihách
od neapolského šlechtice Pasquala Caraccioliho z roku 1566 zabývající se nejen jejich chovem, ale i zobrazením
koňů v umění, zmínkách o nich v mytologii, jejich využitím během slavností a triumfů, duelů a války, ale i
v běžném provozu pošty atd. - tamtéž: s. XXI.
32 Více o módě duelů v Itálii na počátku novověku vnímaných jako exkluzivní sociálně omezený prostředek,
právo a povinnost na obranu vlastní pověsti a cti pomocí svých vlastních sil - ANGELOZZI, Giancarlo :
Reputazione e vendeta. II duello in Italia nella prima eta moderna, in : BlANCHINI, Marco ( ed. ) : 1 giochi del
prestigio. Modelli e pratiche della distinzione sociale, Cheiron. Materiali e strumenti di aggiomamento
storiografico 1999. n. 31 - 32, s. 203 - 217 ; celkově k duelům - JŮZLOVÁ, Jana: Mezi hrdinstvím a zločinem.
Souboje v raném novověku, diplomová práce FF UK 1999.
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součást

zábavy v podobě pasivní podívané v rámci stále více stylizovaných turnajů. Turnaje a

rytířská

klání jsou podle

něho

představeními

chvályhodnými

odpovídajícími statutu aristokracie, což se naopak naprosto nedá
velmi

rozšířeném

podle

něho

zcela

způsoby

říci

Annibala velmi

skandálně

bouřlivě

oddávají na

odsuzuje,

veřejných

obzvláště

času

trávení

o tehdy mezi šlechtou

nešvaru jako byla hra v kostky anebo karty a hazardní hry

lékaře

Guazzo ústy

a

vůbec,

které

pokud se jim aristokraté

prostranstvích a ne ve skrytu svých

paláců. 33 V jeho očích ke kulturním zálibám aristokracie měla patřit v prvé řadě návštěva

hostin, slavností, divadelních a hudebních

představení

a udržování

literárně zaměřené

korespondence - jinými slovy zájem o literaturu.
Podobně

části,

jako u Castigliona se i v Guazzově knize,

objevuje jako chvályhodná ukázka

několik příkladů společenské

způsobu

především

trávení volného

času

v její poslední
urozené

čtvrté

společnosti

i

hovorové hry - "il giuoco della conversazione", založené na

výše zmiňovaném principu diskuze na dané téma. 34
Co se

týče světských

dodržovat dokonce i mezi

dvorských

přáteli, nemluvě

jednání a styku s pány, kdy tyto
výše po stavených.

Všeobecně

nikdo, komu by se nelíbilo být
společensky
společenských

ceremoniálů,

už

vůbec

případně zaručují

se podle
ctěn.

něho

rozhodně doporučuje

tak ty Guazzo

o jejich neoddiskutovatelné nutnosti

při

jistou dávku benevolence ze strany osob

jejich pomocí

vyjadřuje

úcta a na

světě

Navíc ten, kdo se v ceremoniích vyzná a umí se

není

správně

chovat, bývá ostatními považován za kultivovaného jedince znalého
pravidel, což ho na první pohled

jasně

odlišuje od masy

nevzdělaných

venkovanů.

Posledním italským spisem
se zde budeme již jen krátce
společenských

věnovaným výhradně společenským pravidlům,
věnovat především

her, jež nám nastínili

pro

předchozí autoři,

doplnění

je ve své

kterému

norem týkajících se
době

nikdy nevydaná

pedagogická kniha Filippa Valentiniho 35 , jejíž vznik je datován do čtyřicátých let 16. století.

Tamtéž: s. 44 - 45.
V knize jsou popsány celkem tři společenské hry daného typu - hra dámské společnosti, kde bylo zábavným
principem to, že během hostiny se všechny její účastnice vystřídaly v zadání úkolu, jenž musel být následně
všemi dámami bez výjimky splněn; pak "giuoco della solitudine", jejímž principem byla diskuze na téma života
v osamění, co by k takovému kroku a stažení se do ústraní mohlo přimět jednotlivé členy společnosti,
naslouchající zbytek kolektivu se během této hry proměňoval v soudce, kteří nakonec pomocí otázek rozhodli,
kdo z přítomných uvedl nejpřesvědčivější argumenty; poslední zmiňovanou hrou je disputace na téma, které dvě
věci se určitě v žádném případě nesnesou vedle sebe - tamtéž: s. 185 a 269 - 270.
35 Humanista a reformátor Filippo Valentini, o němž víme s přesností pouze to, že se narodil v severoitalské
Modeně a zemřel v roce 1560 v emigraci v Chiavenně, patřil k méně známým italským stoupencům luteránství.
Zvyšující se tlak ze strany papežské stolice, prodělané uvěznění a konečně v roce 1556 započatý inkviziční
proces vedený proti modenským "heretikům" zapříčinily jeho odchod z města nejprve na venkova posléze do
exilu do Valtelliny nacházející se v převážně protestantské části kantonu Grigioni a posléze do Chiavenny, kde
se obrátil k náboženskému radikalismu ovlivněnému prvky přejatými z ariánství a novokřtěnství.
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Modenský rodák Valentini se v díle

věnovaném

Ercolovi II.

ďEste

a jeho manželce

Renatě

Francouzské36 zabývá pravidly výchovy budoucího vládce a tomuto účelu knihy odpovídá i
její název - II principe fanciullo, který by se dal volně přeložit jako Chlapec vládcem.
Valentiniho dílo se na rozdíl od ostatních novověkých galatek mnohem více nese ještě
v duchu

tradičních

exempel

přejatých

středověkých

zrcadel. Usuzujeme tak na

nejen z klasické literatury a tehdejších soudobých pedagogických prací,
nejčastěji

z nichž si pro podporu své argumentace
často

základě přemáry různých

vybírá Erasma Rotterdamského, ale velmi

dokonce i ze samotné Bible.
především

Zajímavá je pro nás z celého díla

jeho kapitola

věnovaná veřejným

slavnostem - "Delle publiche feste del principe ,,37, která se ovšem navzdory tomuto svému
názvu zabývá v první

řadě

cvičeními

fyzickými

výchovu budoucího suveréna a obsahuje i celou
utilitárních

činností

a hrami považovanými za vhodné pro
řadu

dalších informací týkajících se jak

spojených s praktickou výchovou malého prince a budoucího

vedoucím k tělesné hbitosti, tak instrukce týkající se

společenských

vladaře

her a zábavy.

Vedle obligátního a ve všech předchozích příručkách zmiňovaného jezdeckého umění,
lukostřelby

a užívání zbraní Valentini

plavání, lov

38

,

doporučuje

se

zaměřit při výchově

rybolov, lov ptactva a rozličná tělesná cvičení jako je běh, skákání a pod

vlivem antiky i zápasení nebo hra s míčem. Mimo to se
postavení vládce také
zmiňovaným

stolní hry -

učit tančit.

společenských

Ze

měl

mladík kvůli svému budoucímu

her jsou v přímém rozporu s výše

Guazzovým stanoviskem a naopak v souladu s Castiglionem

především

při

nich

doporučovány

kostky, šachy a taroky, bez ohledu na to zda jsou hrány

nikoli, jediné co si Valentini
respekt a aby

chlapce také na

vymiňuje

nepodváděl,

veřejně

nebo

je, aby je budoucí panovník hrál s lidmi, k nimž cítí

neklel a nehrál je z nepatřičného skrblictví nebo mamonu.

V případě výhry měl získané peníze darovat v podobě almužny potřebným. 39
Je patrné z předcházejících
tendenci spojovat využití volného
posloužit nejen v době zábavy a
v Machiavelliho

řádek,
času

že již Castiglione, Guazzo a i Valentini

s utilitárními

odpočinku

činnostmi,

ale i v praktickém

měli

které mohou aristokratovi
životě.

Nejinak je tomu i

Vladaři.

Ercole II. ďEste byl ferrarským vévodou v letech 1543 - 1559. Jeho manželka Renata Francouzská ( 15101575) zůstala navzdory italskému sňatku po celý svůj život přesvědčenou vyznavačkou kalvínství ajako taková
se i přes tlak vedený ze strany papeže a svého manžela odmítla vzdát své víry a dala přednost domácímu vězení,
ve kterém žila ve Ferraře od roku 1554 až do smrti Ercola II., kdy se přestěhovala zpět do své rodné Francie.
37 FELlCE, L ( ed. ) : II principe fanciullo, s. 259 - 269.
38 Při zdůrazňování prospěšnosti lovu pro budoucího vladaře se dokonce odvolává na argumentaci pocházející
z Machiavelliho Vladaře, kterého cituje - viz. FELlCE, L. ( ed. ) : II principe fanciullo, s. 265.
39 Tamtéž, s. 269.
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Asi

nejznámější

práce Niccola Machiavelliho ( 1469 - 1527 ), kterou on sám

familiárně ve své korespondenci nazval slovem "opusculum,,4o byla sepsána v roce 1513 a

vydána až
vyjadřuje

posmrtně

v roce 1532. Autor se ve svém díle

přímo

pouze jednou - v kapitole jednadvacáté s názvem "Jak a

( Quod principem deceat ut egregius habeatur ) a zde zcela

k zábavě a slavnostem

čím

věrný

se získává úcta lidu"
svému legendárnímu

pragmatismu nabádá svého čtenáře a potencionálního panovníka toužícího přiblížit se k pokud
možno bezchybnému

způsobu

vlády, že "pro spokojenost obyvatel jsou také

důležité

ve

vhodných ročních obdobích různé slavnosti a zábavy.,,41 Moudrý vladař by se podle něho měl
zúčastnit společenského
cechů

a

zcela ve

spolků,
shodě

života nejen elity, ale

měl

by přicházet i na pravidelná

chodit mezi lid a projevovat v pravou chvíli

štědrost

shromáždění

a uznalost. To všechno,

s předcházejícími autory, bez úhony na své hodnosti prvního muže ve

státě,

protože "její důstojenství je první a základní podmínkou za všech okolností.,,42
Na druhou stranu by to podle jeho názoru žádný uvážlivý vládce
slavnostmi

příliš přehánět.

neměl

s nákladnými

Machiavelli je totiž stoupencem teorie, že respekt je lepší než

popularita vykoupená honosnými slavnostmi a že uvážlivý panovník by si sice
s patřičnou pompou a mít pověst
penězi,

štědrého

jež je lepší využít v politice,

k promarnění jmění a to
Co se

týče

interpretovat jako

zpětně

lovu a

součást

četby

poněvadž přepychový

času

podmíněný

Navíc měl

během

neplýtvat

život dvora vede pouze

předpoklad

jiným mnohem

případě

důležitějším

posláním

dosažení nejvyšších hodností a posléze jejich
věnovat

praktickým a duševním

nejen výcvik vojska, ale i sám suverén

jezdit na lov a tak si udržovat
kampaně.

zbytečně

potažmo zábavy. Lov je sice i jím považován za jednu

udržení. Vládce by se tedy ve vlastním zájmu měl
cvičení tvořil

tom se snažit

knih, nedají se v Machiavelliho podání v žádném

volného

kterým je válka jako

Praktická

při

k zvyšování daní a vyvolání nenávisti lidu.

z vlastností ideálního panovníka, ale je
vladaře,

monarchy, ale

měl počínat

tělo připravené

na

měl

případné strázně,

cvičením.

dbát o svou kondici a
jež

přinášely

vojenské

štvanice ideální možnost k seznámení se s krajinou svého panství,

což se mu mohlo hodit v případě volby vhodné taktiky války. Náplní duševních

cvičení

studium dějin a životopisů proslulých mužů - tedy specifických naučných

které se měl

vladař

žánrů,

bylo

svým životem a veškerými svými činy snažit co nejvíce napodobovat.
Je patrné, že Machiavelli se v

Guazzem. Všichni

čtyři

ledasčem

shoduje s Castiglionem, Della Casou nebo

se pokoušejí konstruovat dobový ideál a

ať

už jde o svrchovaného

MACHIAVELU, Niccolo : II Principe. Introduzione di Nino Borsellino seguito da Dell' arte della guerra a
cura di Alessandro Capata, Grandi TascabiIi Ekonomici 2002, s. 22.
41 týž: Vladař, s. 79.
42 tamtéž
40
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panovníka nebo jeho

dvořana

a jsou zajedno

vlastního majestátu, jež se odráží stejnou

především

měrou

v péči

věnované

jak ve vystupování na

budování jejich

veřejnosti

tak ve

chvílích rozptýlení a odpočinku. Výskyt ostatních zábavních činností se pak se liší v závislosti
na tom, na co kladl každý autor ve své knize největší

důraz.

Pokud by beze zbytku platila teze o nadnárodní internacionální šlechtické obci týkající
způsobů

se nejen jejího sociálního statutu a
bychom na tomto
trávení volného
v dané

době

místě

času

chování ale zahrnující i kvalitu prožívání, mohli

tuto kapitolu, týkající se dobových

a místo zábavy v jeho rámci,

pramenů

klidně uzavřít

a jejich náhledu na

a konstatovat, že Itálie byla

modelovou zemí, ze které vycházely vzorce chování závazné pro aristokracii na

celém kontinentu a že se toto chování v jednotlivých regionech

vůbec

nelišilo a

tvořilo

jednolitou kulturní vrstvu, ve které nebylo místa pro národní specifika. Jenže realita byla
odlišná.
Jak jsme
univerzálně

viděli

výše, literární vzory - tj. ideál, nelze považovat za

ortodoxně

a

platný ani v samotné Itálii, natož pak můžeme i přes neoddiskutovatelný obdiv a

oblibu exportovaných italských kulturních manýr s něčím podobným počítat v cizích zemích.
Zábava a slavnosti

stejně

jako celý komplex dobového chování procházel v každém prostředí

filtrem domácích tradic a místní kultury
novověku
.

regIOnu.

ovlivněné

navíc politickou situací

neobyčejně

i pro mentalitu tehdejších lidí

důležitou

země

a na prahu

náboženskou orientací

43

Je tedy

přirozené,

že

čeští

své, již mnohdy evropským
učilištích

),

chtě nechtě

moravskému

prostředí

a moravští

standardům

autoři cestopisů

odpovídající,

a

deníků

výchově

(

si do Itálie navzdory
např.

na jezuitských

odváželi i mentální výbavu vlastní jejich domácímu

českému

nebo

a naopak návyky a zkušenosti, které získali v prostředí Apeninského

poloostrova byly již hned po jejich přijímání a následně ještě více po jejich návratu do vlasti
znovu filtrovány

českými

limity a konfrontovány s v jejich

Formy myšlení, hodnoty a modely chování
časovém

neprodělávají

domovině převažujícími

nikdy výrazné

proměny

názory.

v krátkém

intervalu, naopak se mění pouze pomalu a v dlouhodobé perspektivě.

Navíc je více než jasné, že
jiná než románská

středomořská.

daný kulturním okruhem, k

středoevropská

mentalita byla v minulosti

stejně

jako dnes

V chování každého jednotlivce se projevuje kulturní model

němuž

daná osoba

přináleží.

Každý jedinec ve

společnosti

hraje

Bezpochyby jednou z nejznámějších prací zabývající se tím, jak velký má dopad duchovní faktor ovládající
masu na její chování je Protestantská etika a duch kapitalismu od Maxe Webera z roku 1905, její zkrácenou
verzi lze dohledat ve výboru WEBER, Max: Autorita, etika a společnost. Pohled sociologa do dějin, Praha
1997, kapitola: Ke vztahu kulturního klimatu k ekonomice, s. 223 - 286.
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roli, jež je mu

svěřena,

ale

někteří

jedinci nebo skupiny ji v určitých obdobích "hráli" více než

ostatní.
tvořil

Apeninský poloostrov

tvoří

a dodnes

součást

charakterizované v hrubých rysech románskými jazyky a
náboženstvím. Po kulturní stránce jsou pro Itálii raného
vyspělé městské

enklávy vysoké aristokratické a

myšlenkovými proudy humanismu a

později

"středomořské"
převažujícím

novověku

kultury

katolickým

charakteristické úzké

ovlivněné

klasickou tradicí a

v 18. století osvícenstvím. Na

nalezneme co do rozsahu, ale nikoli co do významu, naprosto

Evropy

převažující

straně

druhé

oblasti venkovské

kultury s nízkou gramotností.
společnost

Pro italskou
societa spettacolo44
culture de1 teatro 45
veřejném
Ačkoli

),
)

období renesance a baroka byla typická

značná

teatrálnost (

čímž jen přirozeně zapadala do širšího rámce mediteránních kultur (

zakládajících si daleko více než národy severně od Alp na afektovaném

prožívání a akcentujících dodnes více než jinde hodnoty cti, studu a maskulinity.

i v severní a

zvyklostem

střední Evropě

evidentně

16. - 18. století byl

společenský

život díky dobovým

v pozitivním slova smyslu mnohem více teatrální než je tomu dnes

nebo jak tomu bylo již v 19. století,

přesto

jejíž kultury jsou více založeny na určité

jsme schopni tuto oblast jasně vymezit jako zónu,

větší

dávce upřímnosti v prožívání a větší

střízlivosti

ve veřejných projevech ( culture deUa sincerita46 ). Termíny "upřímnost" nebo "teatrálnost" za
normálních podmínek zpravidla

vyjadřujících

kladnou respektive zápornou vlastnost zde

používám v jiném kontextu. Tyto pojmy na tomto
prožívání nejellŽe akceptovaných ale i

místě

přímo očekávaných

kulturních oblastech a nikoli jako projev hodnotového
Nakolik mohl být
pozdně

renesančních

a

středoevropské
raně

slouží k vyjádření odlišnosti

a vyžadovaných v jednotlivých

žebříčku

nebo chceme-li

způsobů

vztahujícího se k nim.

české mentalitě

vzdálený život na

barokních italských dvorech ukazuje polský

překlad

Castiglionova Dvořana.
Polské prostředí bylo

určitě

o něco bližší českému způsobu myšlení a spíše odpovídalo

dobové situaci v Čechách a na Moravě, kde v představách valné většiny zdejší šlechty dosud
poklidně

dožíval jako závazný pro mužské pokolení

spojený navíc s představou zbožného
protějšek

poměrně

křesťana

ještě pozdně středověký rytířský

a dobrého

platilo to samé doprovázené navíc ze strany

hospodáře.

silnějšího

Pro jeho dámský

pohlaví ve

většině případů

silným despektem k ženským schopnostem a celému dámskému světu.

Pojmy a dělení přejímám z BURKE, P. : Scene, s. 12 - 19.
Tamtéž
46 Tamtéž
44

45
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Polský dvořan47 od Lukase Górnického ( 1527 - 1603 ), opravdového dvořana a
sekretáře

polského krále Zikmunda II. Augusta, který byl v roce 1566 vydán v Krakově není

Castiglionovým překladem v pravém slova smyslu. V tomto
adaptaci italské
rozdělení
změny

se

předlohy.

knihy na

univerzitě

Na

čtyři části,

ale

v

případě

Padově vzdělaný

přenesl děj

hovořit

o polské

autor sice ponechal

původní

je lepší

celé knihy do Polska a s tím jsou spojeny i

v textu, kterých se dopustil ve vztahu k originálu. Namísto vévodského dvora v Vrbinu

aktéři

dialogu -

devět

významných mužů polského veřejného života a žádná žena, scházejí

na venkovském sídle biskupa Maciejowského v Prctdniku a jejich

prostřednictvím

je nám

prezentována představa ideálního dvořana nahlíženého polským úhlem pohledu.
Górnicki si je totiž i
šlechty byly v té

době

přes

didaktické cíle své adaptace

dobře vědom,

že mravy polské

mnohem přísnější a drsnější a svým způsobem i primitivnější než tomu

bylo u jejich italských

současníků

a že vlašská kultura

pouze nedostižným vzorem. V Polském

dvořanovi

zůstávala

pro

většinu

jeho

krajanů

tak nabývají vrchu syrové realistické rysy

vyplývající ze znalosti polské reality nad Castiglionovou tendencí k idealizaci. Proti italské
lehčí

a harmonické

"zemitější"

mutace

převládajícímu

podobě

ideálního

pravděpodobně

dvořana

je tak

před

nás

stavěna

jeho

mnohem více odpovídající místní

středoevropská

skutečnosti

a

typu aristokrata.

Jaké jsou tedy hlavní rozdíly týkající se pasáží

věnovaných zábavě

a volnému

času

meZI originálním textem Castigliona a traktátem jeho polského epigona ? Górnicki v
předmluvě

ke svému dílu šalamounsky omlouvá

neuvádí a jiné
je ku

příkladu

pozměnil

ten

svůj

postup, kdy

tím, že "vlašské mravy" se podle

případ,

kdy

zdůrazňuje,

že on svému

" ... uměl malovat, považuji to totiž za věc málo

něho

něco

z předlohy

od polských velice

vůbec

různí.

dvořanovi rozhodně nepředepsal,

potřebnou,

To
aby

a navíc by to ani nebylo po chuti

našim Polákům ... ,,48 O rozdílnosti jednotlivých zvyklostí v obou zemích dále svědčí jeho
tvrzení o tom, že : "V nás neplatí takové zvyky pokud jde o maškarády, jako v Itálii. V nás
šlechta nehrává na housle ani na píšt'alky, a hraje-li někdo, pak jen zřídka.,,49 Stejně je podle
něho Polákům

cizí i italský způsob turnajů a vřelý zájem o malířství a sochařství.

Górnicki navíc

ospravedlňuje

své zásahy do originálního textu i tak, že

záležitosti jsou dle jeho soudu z italštiny do polštiny
překlad

na

kličky

Castiglionovy práce

47
48
49

čtenáře stejně

jen

působil zbytečně
včetně

téměř nepřeložitelné

a tudíž by

některé

přesný

násilným a krkolomným dojmem. Jiné jemné

narážek na v italském originále zcela

GÓRNICKI, Lukasz. Polský dvořan, Praha 1977.
Tamtéž: s. 334
Tamtéž: s. 335
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předpokládanou

znalost klasických e soudobých italských

děl

vynechává s odkazem na to, že

by jim rozuměl pouze učený a humanisticky vzdělaný Polák. Říká: "U nás nemáme komedie
takové, jaké mají být, ani tragédie, aby je Poláci mohli znát ... " [ ... ] Boccaccia znají snad jen
ti Poláci, kteří navštívili Itálii"so. Se vzděláním nebo spíše pro ženy v té době vhodnějším
výrazem - se všeobecným rozhledem, souvisí absence jakékoli

příslušnice něžného

pohlaví

v kruhu besedujících. Čistě mužské složení diskutujícího kroužku odůvodňuje Gornicki
faktem, že "naše Polky nejsou tak učené jako ltalky."Sl
Další problém v Górnického

očích vytváří

fakt, že

některý

Castiglonem popisovaný

italský mrav, který v některých případech už sám Górnický stejně rovnou považuje z úhlu své
středoevropské

mentality za špatný a nehodný následování, do Polska v jeho

nepronikl, takže se mu odmítá ve své knize
běžné

věnovat

zvyky mohly svou lascívností urazit

době ještě

a navíc se domnívá, že by některé v Itálii

"počestný

polský sluch". Zdaleka se tak vyhýbá

pasážím věnovaným v originálu úvahám o kurtoazní lásce a vůbec všem zmínkách o vztazích
mezi pohlavími: " ... v Itálii je zvykem, že muži slouží vdaným paním, zatímco u nás se to
nesluší."S2 Stejně striktně odmítá rozpustilejší typy zábavy zahrnující např. vtipy na úkor
kněží,

jeptišek a starců.
V jeho

přístupu

je tedy patrná nejen

značná

míra kritičnosti

italské dvorské novinky, ale i hrdého provincialismu
odlišnosti mezi italským a polským
italskému

způsobu

vnímání

světské

z odlišných tradic a rozdílného

světem.

zábavy

slepě

uvědomujícího

Hlavní

přehrady

evidentně tvoří

neadorující všechny

si v plné

šíři

v možnosti

průměrného stupně vzdělání.

ještě

připomínající české prostředí,

Dalším prvkem, který snižoval

jasně

které ani nový životní sloh v Górnického

stejně zaměřené

době

zábavě.
český

italské a polské dobové literatury tedy

vyplývá odlišný názor obou prostředí nejen na chování ideálního aristokrata ale také na

z toho plynoucí rozdílné vnímaní možností a
Zdálo se mi

užitečné

národní

příkladem.

někde uprostřed

trávení volného

času zasvěceného

místě

upozornit s vědomím toho, že

mezi

oběma

- tj. mezi italským a

Mimo to postoje zastávané jakýmkoli šlechticem bez ohledu na jeho

příslušnost ovlivňovaly

Tamtéž: s. 335.
Tamtéž: s. 334.
52 Tamtéž: s. 335 - 336.

způsobů

na dané rozdíly na tomto

aristokrat se nacházel zhruba

polským

51

starosvětská

dosud nedokázal překonat.
Z této konfrontace tematicky

50

porozumění

obava z neporozumění plynoucí

možnost interakce obou kultur, byla v Polsku dosud panující mravní rigidita a
úzkoprsost tolik

propastné

vedle obecných podmínek, ve kterých žil stejnou a ne-li
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výraznější měrou
koníčky.

Zda a

příkladech

také jeho osobní subjektivní zakotvení v reálném
případně

cestopisů

a

světě

a jeho záliby a

jak se toto odlišné vnímání této problematiky projevilo i na
deníků

z pera

českých

cestovatelů

pocházejících ze stejného

civilizačního okruhu střední Evropy, do kterého v té době patřily Čechy a Morava společně

s Polskem, uvidíme při bližší analýze jejich děl.
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Význam slavností pro

společnost

v období raného

novověku

"... li pare veder renovati quelli felici temp i quando Roma piu beata in la celebritate

de 'Magiori triomphi se ritrovava. "
Paolo Palliolo 1

Slavnosti v minulosti

stejně

jako dnes byly ve

většině případů kulturně

- sociálním

jevem komponovaným z mnoha složek. 2 Tyto jednotlivé složky bud' byly natolik specifické,
že mohly existovat a

skutečně

anebo, a taková je jich
existovat v rámci

většina,

různých

existovaly pouze ve spojení s nějakou konkrétní slavností
se jednalo o komponenty, které mohly

slavností, jako mohly být provozovány

stejně

samostatně

tak

dobře

mimo

ně.

Zábava obvykle bývala nedílným prvkem slavností, rozdílná byla pouze míra, ve které byla v
případě

jednotlivých slavností jejich zábavní složka akcentována.
Co je to

vlastně

slavnost a jaké jsou její funkce ve

společnosti?

Jestliže je pro nás

v současnosti pojem svátku úzce svázán především s představou volna, v minulosti byla
zpravidla jeho náplní nějaká slavnost? Tyto konotace jsou dodnes patrné v románských
jazycích. 4 Sváteční čas býval časem slavností a zábav, ale zábava mohla stejně tak dobře
provázet i všední den a být součástí širší každodennosti.
Slavnost rytmizující plynutí

času zůstává

dodnes na rozdíl od prosté zábavy výrazným

odchýlením se ze stereotypu prodchnutým duchem
se opakujícího, což pouze potvrzuje její

čehosi

výjimečnou

vytratí, pokud se slavnostní ceremoniál opakuj e

zvláštního a zpravidla nepříliš

povahu, u které

příliš často

akutně

a stává se tak

často

hrozí, že se

postupně součástí

všednosti.

I GUERRINI, O. ( ed. ) : Le feste pel conferimento del patriziato romano a Giuliano e Lorenzo de 'Medici
narrate da Paolo Palliolo, Bologna 1969, s. 59 - 60.
2 O stavu současného bádání týkajícího se slavností a základní literatuře vztahující se k tématu informují ve
svých článcích PEŠEK, Jiří: Slavnost jako téma dějepisného zkoumání, Documenta Pragensia XII, 1995, s. 7 27 - především pomámka Č. 2 a 10 a VÁLKA, Josef: Homo festivans, OH 8 ( Slavnosti a zábavy na dvorech a
c rezidenčních městech raného novověku ), 2000, s. 5 - 17.
3 Počet svátků spojených zpravidla s oslavou osoby nějakého světce a slavených v průběhu církevního roku
v různých prostředích v raně novověké Evropě kolísal nejen v důsledku odlišných náboženských vyznání - např.
v českém poreformačním prostředí kališníci oslavovali vedle 52 nedělí dalších zhruba 50 svátků, zatímco
kalendář římských katolíků byl ještě o 10 - 15 svátků bohatší - MACEK, Josef: Slavnosti a zábavy
v jagellonském věku, Opus Musicum 19, 1987, s. 257 a 261; ale mohl se lišit i město od města, jak tomu bylo
v případě Itálie, kde např. ve Florencii bylo slaveno 70 svátečních dní v roce a v relativně nedaleké Sieně se
jejich počet vyhoupl až na 120 - viz. OLIVOVÁ, Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu, Praha 1979, s. 294
; mimo to v každém prostředí existovala ještě celá řada dalších příležitostí, jež mohly zavdat vhodný podnět
k uspořádání slavnosti - např. rodinná výročí, slavnosti spojené s agrárním cyklem atd.
4 VÁLKA, Josef - ŠTĚDROŇ, Miloš: Svátky a slavnosti v dějinách kultury, Opus Musicum 10, 1985, s. 289.
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Slavnost je

především

kategorií historickou, sociální a estetickou. Mimo to se ale

slavnosti v průběhu staletí staly

rovněž

významným prvkem

hospodářského

života

výrazně

zasahujícím do lokální ekonomiky, jelikož doba jejich konání bývala vždy spjata se zvýšeným
konzumem, na jehož požadavky v podobě poptávky reagovalo zpravidla zavedení
konání

trhů

postupně

se

v místě slavnosti. Zvýšený
zvětšující

měřítku hlavně

zpětně

konzum

vyvolával proces

komercializace slavností, jež se projevuje v intenzivním a masovém

od 19. století

Výjimečnou

časově ohraničený

současného

směrem

do

současnosti.

sociální úlohu slavností potvrzuje fakt, že v celých

dějinách

bychom

nenalezli příklad jakéhokoli lidského společenství existujícího bez nich. 5 Slavnost se vždy
výrazně

vztahuje k prostředí a atmosféře, ze kterých vychází a tvoří jejich významnou složku.
dočasným zhmotnění

To, jak byly v minulosti jednotlivé slavnosti koncipovány, bylo
dobových

představo

sobě

sama

a efemérní vidinou okolního

v něm. Jako takové jsou tedy festivity zcela závislé na

světa

způsobu

a souvislostí panujících
světa

nahlížení

prizmatem

jednotlivých relativně stabilních kulturních okruhů 6 a módních rychleji se měnících kulturních
vln přelévajících se postupně Evropou. 7 Díky tomuto faktu nebyly jednotlivé slavnosti
navzdory své výjimečnosti a regulovanému (ve smyslu vědomě omezovaném) se objevování
na

scéně

každodenního života
podobě

originální

na

společnosti,

věky věků,

fenoménem statickým a petrifikovaným ve své

nýbrž i ony podléhaly

změnám

a to mnohdy velmi

podstatným.
Jejich
v dlouhodobé
byl

proměny

perspektivě.

například

ovlivněných

vobecné

Tyto metamorfózy se netýkali pouze jejich
rovině

renesančních

v rámci raného

novověku

a odehrávaly se

vnějších

přechod

náboženský podtext, na kterém byla

ostatně

podstatně

celá barokní kultura

více

forem, jako

od humanismem

slavností akcentujících v klasicizujícím duchu

pozemskou stránku lidského bytí k barokním festivitám

změnami

nenápadně

probíhaly zpravidla velmi pomalu a

především

zdůrazňujícím

vystavěna,

jejich

ale podstatnými

procházel i jejich vnitřní obsah.

Modernizací rituálů se festivity
vyplývajícím novým
proměnách

požadavkům

a

přizpůsobovaly
změnám

v

bude pojednáno ještě později, protože se

kulturním transformacím a z nich

identitě

společnosti.

obzvláště významně

O všech

těchto

projevily na formě a

obsahu festivit pořádaných na Apeninském poloostrově.

VÁLKA, J. : Homo festivans, s. 7.
V této souvislosti mám na mysli v předcházející kapitole zmiňované kulturní oblasti středomoří a střední nebo
východní Evropy.
7 Kulturní projevy spojené s jednotlivými evropskými kulturně - historickými epochami - tj. renesance, baroko
atd.
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Slavnosti v rámci dobové
Většina

společnosti

z nich poskytovala svému

plnily vícero

pořadateli relativně

poměrně

dostatek prostoru a

možnosti osobní reprezentace. Organizátor zpravidla v jejím
atributy svého postavení - pozvaným

hostům

příležitostí

k

průběhu veřejně předváděl

zpřístupněno

bylo

podstatných poslání.

nejen jeho sídlo a

někdy

dokonce nejen jeho veřejné části, ale i sbírky, zahrady a stáje plné ušlechtilých koní atd. 8
Všechna podnikaná gesta
skladbě

zrcadlil i ve

záměrně zdůrazňovala

pozvaných

hostů

jeho bohatství, postavení a vliv, který se
aktivně

participujících tak

na

hostitelově

sebereprezentaci. 9
Mimo to slavnosti plnily i další významnou
velmi vážně

míněné

"výchovné" poslání. V jeho rámci

společenskou

mělo

funkci. Tou bylo jejich

být náležitě

explicitně tlumočeno

širokým vrstvám obyvatelstva poselství vůdčích složek society o ideální podobě
panujícím

společenském řádu,

společnosti,

na kterém

nemělo

což byl v
být nic

podstatě

měněno.

stávající

řád pozdně

společnosti. Podobně

událostech, politických
novověku

i

obzvláště

záměrech

a v něm

feudální stavovské

Slavnosti tak demonstrují a zároveň potvrzují

realitu sociální hierarchie. Jsou založeny na symbolice ctností a hodnot
prvek dané

světa

bylo publikum informováno o
a postojích jednotlivých

tvořící

důležitých

suverénů

konstitutivní

mezinárodních

zahrnujících v raném

citlivou otázku náboženské orientace. Cílem slavností bylo

celospolečenské komemorativní uchování tradic a významných událo stL 10

V průběhu

novověku

z nejúčinnějších forem
masmédií, která

měla

šíření

se tak ze slavností stal elegantní nástroj vlády a jedna
oficiální ideologie, možná srovnatelná se silou dnešních

moc, byt' i za cenu deformování historie, jak legalizovat nastalé

změny

tak potvrzovat stávající řád. II Tato důležitá "osvětově propagandistická funkce" festivit
spočívající

v udržování a reprezentaci

obyvatelstva si

během různých

pořádku

byla

usnadněna

epoch neustále zachovávaly

tím, že všechny vrstvy

neztenčenu

zálibu ve slavnostech

a věnovaly jim se zájmem svou přízeň.
8 V denících mladého Kounice a Černína najdeme zápisy o prohlídkách paláců, ve kterých jim bylo umožněno
poznat nejen knihovny, studovny a sbírky, ale dokonce místa tak intimní, jako byla ložnice jejich majitele.
9 K předvádění majestátu hostitele pomocí slavností, jejichž je toto primární funcí - ALEWYN, Richard: Das
grosse Welttheater. Die Epoche der hofischen Feste, Berlin 1985, s. 16.
10 V průběhu 16. a 17. stol. byly takovými významnými událostmi, ze kterých se postupně staly svátky,
především bitva u Lepanta, jejímž výrazem se od roku 1573 stala papežem potvrzená růžencová slavnost a bitva
na Bílé hoře, jejímž vyjádřením se stala slavnost ve výroční den bitvy v římském kostele S. Maria della Vittoria
- PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné kultury II. /2., Praha 1997, s. 650. ; více k oslavám vítězství na Bílé
hoře - viz. kapitola Česká šlechta a Itálie - poznámka Č. 9.
II Typickým příkladem přetváření slavnosti a rituálů v souvislosti s politickým vývojem a novým společenským
kontextem je proměna oslav, symboliky a významů používaných během svátku sv. Jana Křtitele ve Florencii
v průběhu 16. stol., značícího pomalý přechod od původních tradic republikánského svátku k slavnostem
oslavující velkovévodskou dynastii Medičejů - CRRÉTIEN, Reidi L. : The Festival ofSan Giovanni. Imagery
and Political Power in Renaissance Florence, American University Press, New York 1994 ; CASINI, Matteo : I
gesti del principe. Lafesta a Firenze e Venezia in eta rinascimentale, Venezia 1996, s. 120 - 148 a 215 - 222.
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o

společnost svědčí rovněž

významu slavností pro soudobou

věnované

významným slavnostem

přinášející

nejen

komentáře

rozvoj literatury

ale i vyobrazení, která se

kolem roku 1550 ustavila jako specifický žánr a po roce 1600 neexistovala v podstatě žádná
významná událost, jež by zůstala nepovšimnuta tiskem. 12 Tyto tisky plnily hned dvě důležité
měla

funkce - nejen, že jejich nákladná úprava
významných oslav jejich
skutečnost,

účastníkům

sloužit, jako komemorativní

nebo následujícím generacím. Tou druhou byla

že díky nim se Evropou také snadno a rychle
největšího

vzory. Doba

připomenutí

šířily

v té

době

rozmachu slavností a rozvoje literatury jim

velmi žádané italské

věnované

tak koinciduje

s nástupem absolutismu a barokní kultury.
V době renesance a

později především

slavností nejednalo o žádné drobné
grandiózních
přetvářena
vynálezů

rozměrů nezřídka

počiny,

zahrnující celé

a upravována za asistence všech

technických

zařízení,

kterým se

ale daleko
město.

častěji

o

Prostranství

druhů umění
obrazů,

doby a s pomocí velkoplošných

často při vytváření

baroka se

a

scénografie

proměnu prostorů

měst

byla

nejvyspělejších

technických

iluzivních staveb, soch a

společně přesvědčivě dařilo změnit

dočasně

nejrůzněji

jejich území v apoteózy

moci. 13
Slavnosti jsou tak specifickou formou komunikace, jejímž jádrem je určitý rituál nebo
chceme-li ceremoniál. Aby mohly plnit své funkce v plném rozsahu, musí být jejich obsah
srozumitelný publiku, pro které byly určeny.

Předpokládaná

v minulosti velmi výrazně

koncepci, protože pokud festivity pojímáme jako

jeden z možných a ve
prostředků

ovlivňovala jejich

středověku

propagandy, bylo

a raném

samozřejmě

novověku

intelektuální výbava diváka tak i

dokonce jeden z

nejdůležitějších

jejich cílem oslovit co nejširší vrstvy obyvatelstva.

Jejich ,jazyk" byl v zásadě založen na symbolismu, alegorii a

určitém

omezeném

ikonografickém slovníku využívaném stejnou měrou po celé Evropě, jejichž míra pochopení a
schopnost dále je rozvíjet byla

přímo

Repertoár skrytých narážek se více

závislá na dosaženém stupni
méně

opakoval, ale na

vzdělání přihlížejících.

různých

místech, v různých

STRONG, R. : Art and Power. Renaissance Festivals 1450-1650, Berkeley 1984, s. 22.
Itálie disponovala ideálními originálními kulisami pro renesanční slavnosti jakými byly ku příkladu ruiny
antického Říma v prostoru Kapitolu a imperiálních fór, které hostily nejednu významnou událost - viz. srovnej
popis dvoudenních slavností zahrnujících slavnostní ceremoniál, několik divadelních představení a hostinu
v roce 1513 při příležitosti udělení římského občanství Giulianovi a Lorenzovi de'Medici - GUERRlNI, O. : Le
jeste pel conferimento del patriziato romano a Giuliano e Lorenzo de 'Medici narrate da Paolo Palliolo,
Bologna 1969 ; někdy byl význam antických památek tvořících doplněk k dočasné slavnostní výzdobě
aktualizován pomocí nových dekorací - tak tomu bylo při vstupu císaře Karla V. do Říma v roce 1536 s
využitím původní antické "Via Triumphalis", kdy vítězné oblouky císaře Konstantina, Septima Severa a Tita
byly dočasně přizdobeny malbami a novými latrinskými nápisy vztahujícími se k jeho vítěznému tažení proti
Turkům v severní Africe - STRONG, Roy : Art and Power, s. 83.
12

13
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obdobích a za různých okolností nabýval odlišných významů. Symbolický slavnostní jazyk se
tak vyznačoval stejnou rétorikou využívanou ovšem k často zcela protichůdným

cílům.

K nepochopení a nejasnostem mohlo však docházet nejen, pokud se
přihlížejícímu

daného jeho

divákovi z lidových vrstev nedostávalo

vzděláním.

Do

problémů

dostatečného

intelektuálního rozhledu

s interpretací zobrazovaného se ve

dostat i elitní erudované publikum a to

zvláště

nabubřelý

vyznačovaly, ačkoli
obzvlášť

akademický snobismus,

k okultismu a magii, což z nich
konvenující podívanou ale
významu jednotlivých

učinilo

zároveň

symbolů

skutečnosti

v obdobích, kdy obskurita
době

obsažených ve slavnostech dosáhla svého vrcholu, jako se tomu stalo v
konci 16. stoletL 14
V této epoše se slavnosti

se v tomto

případě

mohlo

významů

manýrismu na

nejednalo o

nějaký

komplikovanou symbolikou tendující až
abnormálně

sice

fantastickou a diváckému oku

i velmi nesrozumitelnou záležitost. Pro

sloužily tehdy

například

hojně

vydávané knihy

symbolů

porozumění

a mytologické

encyklopedie a manuály.1S Dalším způsobem jak obecenstvu zpřístupnit navenek skrytý
význam, který byl na rozdíl od výše

zmíněných

knih

přístupný

širšímu publiku, bylo použití

psaných vysvětlivek nošených v průvodech nebo se objevujících na
anebo

přímo umístění děj objasňujícího vypravěče

do jednotlivých

scéně během představení
obrazů

alegorických her.
Toto tajemné a hůře srozumitelné období slavností končí zhruba kolem roku 1630 16 , od kdy

jsou narážky obsažené v průvodech a představeních opět
jde ruku v ruce s

potřebou

absolutistických

snadněji

monarchů

dešifrovatelné. Tento posun

předkládat

obecenstvu lehce

pochopitelné vize své neomezené autokratické moci neodvozující svůj původ z tohoto světa.
Snaha klasifikovat novověké slavnosti 17 podle nějakého obecného klíče naráží na
problém, že jak už bylo řečeno výše, byla ve své naprosté
komponovaná z mnohých

prvků.

Díky tomu je lze

možností vzájemného prolínání než na
příklad

nějaké přesně

takového vzájemného prostupování nám

většině

členit

valná část tehdejších festivit

spíš na širší skupiny s určitou

vymezené kategorie. Jako
může

posloužit vztah

nejnázornější
světské

moci

k náboženské sankci poskytující jí v rámci významných slavností auru jejího sakrálního
původu.

Bez církevního úvodu nebo

závěru

v podobě

například

mše se v daném období

neobešla žádná z významných slavností, která ovšem ve svém jádru

vůbec

nemusela být

14 Např. v Itálii se jedná v této době o komplikovanou výpravu medičejských meziher nazývaných "intermezzi" STRONG, Roy : Art and Power, s. 32 a 74.
15 Tamtéž: s. 23 - 24.
16 Tamtéž: s. 32.
17 Pokus o typizaci slavností přináší PÁNEK, Jaroslav: Aristokratické slavnosti české renesance, Opus Musicum
19, 1987, s. 296 - 297 ; VÁLKA, Josef- ŠTĚDROŇ, Miloš: Svátky a slavnosti v dějinách kultury, s. 289 - 296
; VÁLKA, Josef: Barokní slavnosti, in : HOJDA, Zdeněk ( ed. ) : Kultura baroka v Čechách a na Moravě,
Praha 1992, s. 53 - 63.
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Podobně

náboženského charakteru.

se církev

doprovázejících významné životní události
od kolébky, kde participovala v podobě

stejně

všudypřítomně

podílela i na slavnostech

tak aristokratických jako neelitních vrstev -

křtin, přes

oslavu svatby až po úmrtí doprovázené

pohřbem.

Základní

dělení,

v kterékoliv

době

rozdělení

reprezentační

znamená, že slavnostního rituálu se

je

úplně

které lze vztáhnout na

reprezentační

na slavnosti

přihlížející

na aktivní "herce" a pouze

diváky.

všechny slavnosti odehrávající se

zúčastní

Příkladem

participační.

a

Slavnost
rozdělení

všichni - neexistuje zde

takové slavnosti jsou karnevalové

festvity 18, jichž se stejnou měrou mohli zúčastnit úplně všichni. V průběhu novověku však
díky sociálnímu se vyhrazování šlechty vůči zbytku
a vrchu nad nimi naopak nabývaly slavnosti
aktivní a pasivní

společnosti počet těchto

reprezentační

s

jasně

účastníky. Při čemž samozřejmě přímá účast

slavností ubýval

patrným

rozdělením

na

na slavnosti byla elitami

vnímáno jako společensky a politicky hodnotnější než pouhé diváctví.
V tomto

bodě

se naplno projevuje odlišná optika vyšších vrstev a lidu daná jejich

životními podmínkami,

neboť

rozhodující povaha jeho

účasti

V době trvalého nedostatku
samotná možnost
v některých

hodně

případech

a

naopak z pohledu plebejských vrstev kolikrát nebyla
na dané slavnosti a

dostatečně zatraktivňovala

dobře

i utilitární

spojeno s nutným posílením

koneckonců

umělecká

kvalita.

období slavností pro prostý lid i

se najíst. Tato mnohdy až
kořeny

ani její

vůbec

přemrštěná spotřeba

jídla

měla

- zejména u cyklických slavností bývalo obveselení

člověka před

dobou

půstu

nebo s likvidací zásob potravin, které

již nešlo déle skladovat a porážkou již dostatečně vykrmených zvířat.
Významným typem slavnosti vyskytujícím se v celém námi sledovaném období je
slavnost církevní. Ve své
světské

události, je

především
těchto

čisté podobě

- tj. bez spojení s oslavou

relativně ojedinělou.

Za

významné svátky církevního roku,

je k nim

třeba zařadit

vyloženě
některé

světské

církevní slavnosti

moci nebo

můžeme

nějaké

považovat

svátky lokálních patronů a poutě. Vedle

i slavnosti spojené s uvedením v úřad církevních

hodnostářů

a

některé specifické slavnosti papežského Říma, přestože hlavně papežské rituály se velmi
často

blížily spíše ke svým

vladařské

světským protějškům

a zakládaly si na

složky papežského regna vztahující se k Věčnému

Městu

zdůrazňování

sekulární

a Patrimoniu Svatého

Petra. 19

18 Dnes již klasickou prací zabývající se světem lidového karnevalu, neoficiální kulturou a světem "naruby" a
jejich významem pro udržení stávajícího společenského řádu je BACHTIN, Michail Michajlovič : Francois
Rablelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 1975.
19 BURKE, Peter: Scene di vita quotidiana nelľltalia moderna, Laterza 1988 - kapitola: I "sovrani pontefici" .
žl rituale papale ne/la prima eta moderna, s. 206 - 226; FOSSI, Irene : Parcere subiectis, debellare superbos.
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Protipól církevní slavnosti

tvoří

slavnost

světská,

jejímiž základními variantami je

slavnost lidová a slavnost dvorská lišící se nejen svou formou a obsahem - například karneval
slavený uvnitř šlechtického paláce má hodně daleko k pouličnímu karnevalu lidovému2o , ale i
svou

otevřeností či nějakým způsobem

limitovanou selekcí

těch

vyvolených,

kteří

byli k

takové slavnosti přizváni.
Mezi
a v jisté
byly

světskými

míře

slavnostmi byly všem přístupné a otevřené především slavnosti lidové

i slavnosti na pomezí

například

turnaje

pořádané

aristokracie, ale které ještě bývaly
případech

byla aktivní

z neurozených vrstev

účasti
měli

veřejných

a

uzavřených

pořádané

šlechtou, jež byly sice
alespoň

zábav dvorské

společnosti

jako

zejména pro pobavení

divácky přístupné i ostatním vrstvám. V některých

širší veřejnosti

otevřená alespoň část

takových turnajů, kdy muži

podobě předvedení

možnost na nich participovat v

své hbitosti

v jim vyhrazeném boji nebo v závodech?l Stejně tak veřejné byly všechny slavnostní
manifestace moci a prestiže jako korunovace, nástupy do
slavnosti stvrzující kontinuitu

řádu

úřadů,

případě

atd. I když i v tomto

nejblíže do centra takové slavnosti, kde se odehrávaly její
společenského
různých

postavení

institucí -

účastníka. Podobně

například

slavnosti univerzit,

Opakem byly slavnosti

pořádané

přísně

víceméně přístupné

i slavnosti

aj.

aristokratů

základě společenské

striktně

a slavnosti dvorské. Ani slavnosti

na dvorech nebyly automaticky přístupné všem panovníkovým

selektovalo na

akty, odvíjela od

v soukromých palácích šlechty s přístupem

vymezeným pouze pro malý okruh pozvaných
pořádané

cechů

se možnost dostat se co

nejpodstatnější

byly divácky

pohřební

slavnostní vjezdy,

distinkce a v některých

dvořanům

případech

- i zde se

se jich mohl

vedle členů dynastie zúčastnit jen velmi malý počet těch nejvýznamnějších favoritů?2
Pokud bychom

chtěli pokračovat ještě

rozeznávat slavnosti podle jednotlivých

dále v další klasifikaci slavností, mohli bychom

stavů,

protože

různým

společenským

vrstvám

L 'immagine delta giustizia nelle ceremonie di possesso a Roma e nelle legazioni dello stato pontificio nel
cinquecento, in : Cérérmonial et Rituel fl Rome ( XVle - XIXe siécle ). Études réunites par Maria Antoinetta
Visceglia et Catherine Brice, École Francoise de Rome, Calais Farnese 1997, s. 89 - 115
20 Ke šlechtickému "palácovému karnevalu" patřily turnaje, nerůmější jezdecké zábavy, pořádání lovů, divadlo a
koncerty atd. a maškarády mnohem konvenčnějšího typu než jakými byly lidové, na rozdíl od nichž nikdy
nezesměšňovaly a nekarikovaly společenské elity, díky čemuž si celý šlechtický karneval navzdory převlekům
uchovával spíše formu jedné z klasických dvorských slavností respektující a upevňující řád pomocí řady rituálů.
Navíc šlechtický karneval mal prvek aktivní účasti a pasivního diváctví, který byl lidovému prostředí v tomto
případě naprosto cizí - viz. MAŤA, Petr: Karneval v životě a myšlení raně novověké šlechty, OH 8 - Slavnosti a
zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověk:u, 2000" 163- 187.
21 Příkladem takového "smíšeného" turnaje jsou např. rytířské slavnosti pořádané každoročně na Jindřichově
Hradci na svátek sv. Jiří z Kappadocie (23. 4. ), kterých se vedle urozených hostů a klientů pánů z Hradce
mohli v "pěším kláním" zúčastnit i měšťané a cechovní tovaryši a na jindřichohradeckém náměstí se konaly i
další veřejné šermířské soutěže a zápasy o ceny - LEDVINKA, Václav: Šlechtická svatba v Praze roku 1579. (
K charakteru aristokratických slavností české renesance), Documenta Pragensia XII, 1995, s. 110.
22 MAŤA, P. : Karneval v životě a myšlení raně novověké šlechty, s. 182.

1-29

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

různé

odpovídají

slavnostech jim
zastávaných

slavnosti nebo jejich formy lišící se ceremoniálem a v
připadají

řemesel

různé

úlohy. Další

a sídel ( protiklad

město,

dělení

celospolečenských

by bylo možné

venkov) nebo

členění

například

na slavnosti oficiální a

neoficiální, slavnosti centrální celozemské a jejich lokální paralely, slavnosti
mimořádné

podle

jedinečné

a

a naopak běžně se opakující slavnosti cyklické povahy atd.

Pro nás není

příliš

podstatné, jak

konkrétně

vypadaly jednotlivé slavnosti v daném

období v českém prostředí. 23 Zastavím se u nich tedy pouze krátce a to z důvodu, abychom si
uvědomili,

s jakými zkušenostmi týkajícími se slavností se naši cestovatelé vydávali do
původně

kde byla jejich domácí empirie konfrontovaná s
působícími
prostředí

zážitky. Tato konfrontace vyznívala

pouze na úplném

stoletému

kulturnímu

ovlivňujícími

zaostávání

zahraničí,

příležitostech

v neprospěch

cizokrajně

středoevropského

námi sledovaného období, kdy docházelo k
pozdně

Čech

gotických

za

kulturními

západní Evropu. V období pozdní renesance, manýrismu a

s příchodem baroka mohlo
konkurovat

počátku

výrazně

dosti odlišnými a

české prostředí

úrovní zde

pořádaných

světa,

proudy

především

festivit nejen

ale vzhledem k významu habsburského dvora jej

téměř

úspěšně

při některých

i předčít. Vrchol slavností v českých zemích je oproti ostatním zemím opožděný

a spadá až do první poloviny 18. století,

čehož příčinu

je

třeba

hledat ve

způsobu

vlády a

osobní religiozitě císaře Karla VI., kterého posléze napodobila i část české aristokracie. 24
Formy významných dvorských festivit nesou v Čechách ještě na počátku 16. století
mnohé archaické rysy a jsou
rytířským

významně

spojeny s

znovuvzkříšeným pozdně středověkým

ideálem, který byl po husitských válkách znovu

nadšeně

vyznáván a kultivován

v prostředí jagellonského královského dvora. Morava, která se v letech 1471 - 1490 ocitla
pod nadvládou Matyáše Korvína, se díky tomuto
s uherským státem o

něco

dříve

dostala do

dočasnému

kontaktů

personálnímu spojení

s jižní už renesancí

ovlivněnou

23K typům a konkrétním příkladům slavností pořádaných v Čechách a na Moravě, případně v SlrSlm
středoevropském prostoru existuje dnes již dostatek literatury - např. : BŮŽEK, Václav: Pijácké zábavy na
dvorech renesančních velmožů. Ambras - Bechyně, OH 8, 2000 s. 137 - 161 ; LEDVINKA, Václav: Šlechtická
svatba v Praze roku 1579. ( K charakteru aristokratických slavností české renesance), Documenta Pragensia
XII, 1995, s. 105 - 113 ; MACEK, J.: Slavnosti a zábavy v jagellonském věku, Opus musicum 19, 1987, s. 257262; MAŤA, Petr: Karneval v životě a myšlení raně novověké šlechty, OH 8, 2000, s. 163 - 187; MIKULEC,
Jiří: Barokní náboženská bratrstva, šlechta a slavnosti, OH 8, 2000, s. 345 - 356 ; PÁNEK, Jaroslav:
Aristokratické slavnosti české renesance, s. 289 - 297 ; týž : Paměti českého šlechtice z poloviny 16. století.
"Sarmacie" Jana Zajíce z Házmburka, FHB 14, 1990, s. 17 - 92; týž : "Phasma Dionysiacum" a manýristické
slavnosti na Prařském hradě roku 1617 ( Jejich dobový a typologický rámec), FHB 17, 1994, s. 117 - 131 ;
VÁLKA, J. : Barokní slavnosti - in : HOJDA, Z. ( ed. ) : Kultura baroka v Čechách a na Moravě, Praha 1992, s.
53 - 62 ; VOCELKA, Karl : Habsburská zbožnost a lidová zbožnost. K mnohovrstevnatosti vztahů mezi elitní a
lidovou kulturou, FHB 18, 1997,s. 229-239.
24 VÁLKA, 1. : Homofestivans, s. 12.
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kulturou2S , ke které mělo uherské království již od konce středověku rozhodně blíže než jeho
český soused. Stalo se tak jednak díky kontaktům Uher s neapolskými Anjouovci 26 ale i
sňatkové

politice, která do Uherského království v krátké

době

zavanula hned

několik

italských princezen27 přivádějících si nejen svůj vlašský doprovod, ale přinášejících s sebou i
způsob

italského životního stylu.
V Čechách, pokud pomineme možnost individuálního se seznámení s renesančními

slavnostmi na Apeninském poloostrově umožněného mladým urozencům během jejich cest za
vzděláním

anebo význam hromadné výpravy

akceleroval nástup

renesančního

české

šlechty do Janova v roce 1551,

výrazně

veselí až okolo poloviny 16. století pobyt Ferdinanda

Tyrolského v Praze v období jeho místodržitelství mezi lety 1547 - 1566. Arcivévoda s
oblibou
taneční

pořádal

v hlavním

městě

království nebo na svých komorních panstvích turnaje,

zábavy, lovy a i holdoval hazardu o vysoké sázky, ke kterým zval své aristokratické

přátele?8 Míšením domácích tradic s humanistickou klasicizující kulturou a cizími vzory

vznikaly formy festivit odpovídající domácí mentalitě a srozumitelné českému publiku.
Baroko je v českých zemích na rozdíl od

renesančních

festivit, jež u nás nenabyly

nikterak kolosálních poloh a uchovávaly si spíš soukromý komorní charakter, spojeno
především

s gigantickými

celozemskými náboženskými

slavnostmi29

a s několika

významnými pražskými korunovacemi 3o • Světská slavnostní kultura byla v tomto období
limitována pouze krátkými obdobími
tak nahradily v hlavním

městě

pobytů

království

panovnického dvora v Praze. Dvorské slavnosti
uzavřené

slavnosti vysoké

světské

i církevní

aristokracie přejímající iniciativu v mezidobích panovníkovi nepřítomnosti.
Konec období
osvícenstvím a
svátků

největšího rozkvětu

především

a slavností se

slavností v českých zemích je spojen s racionálním

s vládou Josefa II. na konci 18. století. Proti

stavělo především

pokusům

nižší duchovenstvo a lidové vrstvy

měst

o redukci

a venkova,

Obzvláště působivá měla být podle pamětníků série slavností pořádaná "uherským Martem" Matyášem
Korvínem v Olomouci 1479 - MACEK, J. : Slavnosti a zábavy v Jagellonském věku, s. 257.
26 VITOLO, Giovanni : Medioevo. 1 caratteri originali di un'eta di transizione, Sansoni Milano 2003, s. 419420.
27 Jednalo se např. o manželku samotného Matyáše Korvína Beatrix Aragonskou z Neapole, která se po jeho
smrti na čas stala i ženou Vladislava Jagellonského a manželku Jana Korvína Marii Biancu Sforza z MilánskaAJŠMAN, Jiří: Čeští králové. Život a vláda ( 1198 - 1918 J, Plzeň 1994, s. 35.
28 PÁNEK, J. : Aristokratické slavnosti české renesance, s. 292 - 293.
29 Slavnostmi, jež neměli v soudobé Evropě obdoby byla oslava svatořečení Jana Nepomuského v Praze v roce
1729 a korunovační slavnosti zázračných obrazů Panny Marie, která byla prohlášená královnou Moravy v Brně
v roce 1733 a v Olomouci v roce 1736,- V ÁLKA,J. : Homo festivans, s. 12, VÁLKA, J. - ŠTĚDROŇ, M. :
Svátky a slavnosti v dějinách kultury, s. 294.
30 Slavnosti uspořádané při příležitosti korunovace Leopolda I. (r. 1656) a Karla VI. (r. 1725 ) byly jedněmi
z největších korunovačních slavností uspořádaných kdy v Evropě - VÁLKA, J. - ŠTĚDROŇ, M. : Svátky a
slavnosti v dějinách kultury, s. 293.
25
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podařilo zlidověnou

kterým se

formu barokních slavností zakonzervovat a uchovat živou až

hluboko do 19. století.
čas

Nyní nadešel

podívat se

alespoň částečně

na to, co bude

předmětem především

následující analýzy pramenů - tj. jaká byla co se slavností a zábav týče, situace v Itálii. Jinými
slovy se

teď

jen velmi

stručně zaměříme

na základní typy slavnosti, se kterými se na

Apeninském poloostrově mohli setkat a také setkávali čeští kavalíři mezi 15. a 17. stoletím.
Považuji za vhodné
novověku.

začít

výrazně ovlivněna proměnou

Tato evoluce byla

panující

původně

feudální

společnost

prosazení cesty

v

některých

italských

městech,

specifické

rodiny se k moci dostaly

společenské

situace

jejíž transformace v klasickou evropskou

byla doprovázená definitivním odklonem od

směřující

počátku

tím, jakým vývojem prošly italské slavnosti na

dřívějšího

republikanismu a

k absolutní moci nových dynastií v malých italských státech. Nové
během

16. století po

předchozím

období neklidu. Tato doba byla zároveň stoletím, které dodalo

půlstoletím

trvajícím

pozdně renesančním

festivitám

více než

toho největšího lesku.
Rozdílů

na

počátku

mezi slavnostními formami využívanými ve

námi sledovaného období najít

relativně

střední Evropě

a v Itálii

můžeme

mnoho, ale tyto odlišnosti mají tendenci

se během 16. a hlavně pak v 17. století rychle vyrovnávat a postupně smazávat.
Na prvním místě tu stojí rozdíl
průkopníkem

způsobený

zaostáváním relativní periferie za centrem a

novinek týkající se nejen festivit ale celé životní filosofie.

Ačkoli výpůjčky

z klasického repertoáru antické literatury a poezie díky humanismu a humanistickému
esperantu v podobě latiny rychle

zdomácněly

ve všech evropských státech, jejich skutečnou a

opravdovou vlastí byla Itálie. Slavnosti v italských státech byly

samozřejmě

velmi

silně

ovlivněny tímto "revivalem" klasických témat. 31 Výše jsem již hovořila o "jazyku slavností" a

byly to právě italské státy, kde byl tento jazyk čerpající vedle náboženských motivů a legend (
jež byly v podobě

například

mytologie a historie publiku

kázání

součástí

každodennosti všech vrstev)

srozumitelnější

než v jiných

končinách

hlavně

Evropy.

z antické

Obecně

totiž

bylo povědomí o antické minulosti a mytologii vnímané vesměs jako součást vlastní historie32

Typický italský "slavnostní hybrid" v sobě mísil prvky z historie, křesťanského náboženství, elementy z
dobové krásné literatury a poezie, stejně tak jako z klasické literatury a mytologie a dokonce se v jejich rámci
objevovala i více exotická egyptská božstva a egyptské "tajné písmo" ( hieroglyfy) a toto vše bývalo spojeno
pod aurou harmonizujícího renesančního neoplatonismu.
32 Jako příklad nám mohou posloužit legendy o založení mnohých italských měst antickými hrdiny - vedle
klasického případu Říma to byla např. toskánská Siena hlásící se jako ke svému zakladateli k bájnému Removi,
Benátky odvozovaly svůj původ od Aenea a obzvlášť komplikovaný je výklad původu Florencie, která za své
zakladatele v různých obdobích vydává Caesara, SuHu i Karla Velikého a vedle toho zdůrazňuje podíl na tomto
založení i dvou svých nejvýznamnějších patronů - pohanského Marta a křesťanského sv. Jana Křtitele k Florencii: CHRÉTIEN, Heidi L. : The Festival o/San Giovanni, s. 27.
31
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v Itálii daleko

silnější

než jinde. Navíc díky

rozšíření

humanistického typu výchovy a
městským latinským školám, kde byl předmětem studia mimo jiné také například Ovidius33
poskytující

klíč

městského

obyvatelstva snadno srozumitelné alegorické narážky ukrývající se pod svým

pláštěm

v

podstatě

k většině scén z antické mytologie, byly jejich

absolventům

z řad

pravý obsah a poselství slavností.

Se snahou po znovuoživení klasického "zlatého

věku"

souvisí i valná

většina

slavnostních forem, která byla na území Itálie provozována a jež byla kombinována s
dědictvím středověkých

"pohrobky"

festivit

přicházejícím

středověku přizpůsobenými

novým

na jih ze zaalpského
ideálům

byly

prostředí.

především rytířské

Těmito

turnaje a

slavnostní vjezdy.34 Obě dvě slavnostní formy prošly mezi léty 1450 - 1650 pozvolnou, ale

BURKE, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, s. 192
Znovu vzkříšené turnaje se znovu oživeným rytířským ideálem také ztělesňují postupný příklon italské
společnosti k těmto feudálním hodnotám. Dlouhá vitalita pozdně středověkého rytířství po celé 16. století byla
výsledkem nejen možnosti ho přizpůsobit moderním podmínkám v novém kontextu, ale i specifické situaci
v Itálii, kde byl postupný posun k absolutismu doprovázen zatlačením a úmyslným popřením republikánské
historie bývalých městských komun, jejichž noví vládci zakládající nové panovnické dynastie měli tendenci si
opatřovat charisma moci odpovídající evropským standardům a demonstrovat své nové postavení pomocí co
"nejaristokratičtějšího" chování, které jim mělo poskytnout jistou formu legitimity. Turnaje jako odjakživa
výhradně šlechtická zábava ( což bylo dáno tím, že pouze urozenci si mohli dopřát relativně dlouhou fyzickou
přípravu k takovému druhu boje v rámci výchovy a tím, že výzbroj a výstroj rovněž nepostradatelná pro turnaj
byla velmi nákladnou záležitostí) jim k tomu propůjčovaly dostatek prostoru. Navíc, díky pravidlu sociální
výlučnosti participujících účastníků, turnaje svou měrou přispívaly zároveň k upevnění vnitřní soudržnosti
šlechty. Kolektivní prožitky totiž odjakživa posilovaly existující společenské svazky. - STRONG, R. : Art and
Power, s. 44 - 46. ; Původní náplní turnajů mající kořeny v raném středověku byla bojová hra pojímaná jako
fyzická příprava na opravdový boj s mečem a kopím. Tuto funkci si turnaje zachovávaly minimálně ještě po
celou první polovinu 16. století, kdy probíhaly hlavní boje válek o Itálii, ve kterých měla stále ještě rozhodující
slovo těžká kavalerie pro níž bylo dokonalé zacházení s kopím jedinou zárukou úspěchu. Postupem času se ale
měnil poměr mezi složkou sportovně - herní a účelově - vojenskou ve prospěch prvně jmenované. To se mimo
jiné odrazilo ve snaze, co nejvíce předcházet možnosti zranění nebo dokonce riziku úmrtí účastníků turnajů
pomocí pevně vymezené arény, používáním tupých zbraní, zavedením dřevěné bariéry mezi soky atd. K původní náplni a vývoji turnajů - OLIVOVÁ, Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu, Praha 1979, s. 163
- 221. ; J. Burckhardt ve svém slavném díle o kultuře v renesanční Itálii rozlišuje jen dvě základní formy
slavností, od nichž se pak odvíjí všechny ostatní - mystérium a procesí. Mystérium bylo původně
zdramatizovaným život Krista nebo nějaká jiná legenda, z něhož se v Itálii stejně jako jinde v Evropě vyvinula
nejprve fraška a pak i ostatní světské drama ( pantomima, balet aj. ) Procesí mělo podle něho dvě podoby - bud'
bylo duchovním průvodem v rámci církevních slavností anebo, a tento druhý typ postupem doby převážil, se
jednalo o "trionfo" světského charakteru kopírující římské vítězné vjezdy - BURCKHARDT, Jakob : kultura
renaissanční doby v Itálii, Praha 1912,2. díl, s. 159 ; Velký rozvoj těchto slavnostních vjezdů spadá do období
po vypuknutí válek o Itálii v roce 1494, kdy různá úspěšná vojenská vítězství zavdávala dostatek příležitostí
k uspořádání vítězných triumfů ve vojenském duchu. Triumfy, ale nemusely být vždy spojovány s vojenskými
kampaněmi, naopak v naprosté většině případů doprovázely naprosto civilní události, jakými byly v slavnostní
vjezdy v době míru, uvítání významných hostů atd.; Velký rozvoj slavnostních vjezdů spadá do období po
vypuknutí válek o Itálii v roce 1494, kdy různá úspěšná vojenská vítězství zavdávala dostatek příležitostí
k uspořádání vítězných triumfů ve vojenském duchu. Triumfy, ale nemusely být vždy spojovány s vojenskými
kampaněmi, naopak v naprosté většině případů doprovázely naprosto civilní události, jakými byly v slavnostní
vjezdy v době míru, uvítání významných hostů atd. Novověký slavnostní "triumf' byl především oslavným
průvodem vozů s alegorickými figurami. O veliké oblibě triumfů v době renesance svědčí i jejich rozšíření jako
námětu pro literaturu ( např. Petrarcovy I Trionfi a báseň Afrika o triumfu Scipia Africana nebo Boccacciova
Amorosa vis ione ), malířství ( výzdoba Sálu měsíců v paláci Schifanoia od Francesca del Cossa ve Ferraře a
Caesarův triumf od Andrey Mantegna v Mantově, portréty Frederica da Montefeltro a jeho manželky Bianky
33
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výraznou

proměnou.

Vedle

těchto původně středověkých

forem se díky snaze

humanistů

rozvíjí formy, kterými se snažili na základě rekonstrukce zmínek ve starých textech napodobit
slavnosti antické doby.

Vynořují

se tak znovu na

scéně

vodní naumachie, úplnou novinku je

koňský balet uměle vykonstruovaný jako imitace zábavy starých Řeků a objevují se i snahy o

rekonstrukci antické hudby, tance a divadla. 35 V rámci italského divadla se nejprve jako
novinka objeví proslulá intermezza36 , kjejichž největšímu rozkvětu došlo na medičejském
dvoře

ve Florencii

vizuálním

efektům

pro budoucnost

během

16. století a jež položila základy jak baletu ( ballet de cour) tak

barokního divadla. Italské divadlo tak položí základ k tak

důležitým

převratným

a

novinkám, jakými byla italská opera a balet, jejichž zárodky jsou

sice spojeny s obdobím renesance, ale vrcholný rozkvět a export po celé

Evropě

spadá již do

éry baroka. 37
O tom, se kterými z těchto forem slavností se naší

kavalíři

setkali na jejich

cestě

po

italských státech se zaměříme v následující kapitole.

Sforzy od Piera della Francesca - dnes v Uffizi ) a i v užitém umění jako dekorace svatebních truhel zvaných
cassone - CHRÉTIEN, H. L. : Thefestival ofSan Giovanni, s. 57 - 58.
35 Původně byly totiž pro jednotlivá slavnostní představení dočasně upravovány rozličné sály paláců a až o
mnoho později býval divadlu vyčleněn jeden sál a vznikají trvalá divadla; K formám a projevům divadla ALEWYN, R, : Das Grosse Welttheater, s. 60 - 132.
36 Intermezza byla od konce 15. stol. vkládána do komedií - typická bývala čtyři intermezza vyplňující přestávky
mezi pěti akty dramatu. Někdy jich mohlo být dokonce až šest, jak tomu bylo v případě, že jedno dramatu
předcházelo a další po jeho konci následovalo. Zprvu se takové přerušování děje nesetkalo s velkým nadšením,
ale již od 70. let 16. stol. byly mezihry často populárnější než hry, které doprovázely. Jejich přitažlivost pro
publikum byla dána jejích fantaskní výpravou, kostýmům, osvětlení, zvláštním efektům, hudbě a tanci.
K dialogu se uchylovala pouze tehdy, bylo-li třeba objasnit alegorický děj. Původně jednotlivé vložené mezihry
neměly žádnou souvislost mezi sebou ani s tématem hlavní hry, postupně však získaly obojí. Koncem 16. stol. se
někdy podobaly volně komponovaným dílům jež měla společné téma s hlavním dramatem. Ve stejném období
dosáhly svého největšího rozvoje v medičejské Florencii, kde se na jejich technických a výpravných kouzlech
podíleli takoví umělci jako Aristoltile da Sangallo, Giorgio Vasari, Bernardo Buontalenti nebo Giulio Parigi.
V 17. stol. intermezza postupně pohltila italská opera, která ještě více rozvinula jejich scénická kouzla. Před
svým definitivním zánikem však ještě stačily položit základ baletu, který se plně vyvinul a upevnil ve
francouzské variantě intermezza - BROCKETT, Oscar G. : Dějiny divadla, Praha 1999, s. 156 - 158.
37 K vývoji italského divadla v letech 1400 - 1700-BROCKETT, O. G. Dějiny divadla, s. 149 -184.
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Obraz zábavy, slavností a chování Italů v raném
Analýza

pramenů

"Každodenně

novověku očima českých kavalírů.

ve vztahu k zvolenému tématu.

znamenitý a vzácný kratochvíle užíváme, vidouce až posavad slavný a velmi

nadmíru vzácný věci pohledy každej denjiný ajiný. "
Lev Vilém z KounicI

Po

předcházející

času

problematiky volného
ceremoniálů

pramenů

a zevrubném

jež nám jako

ještě

jednou k řádkům

svědectví

moravští cestovatelé na

nastínění

obsáhlé a komplexní

a možných forem jeho trávení a charakteristice slavností a

tak jak byly vnímány v prvních staletích

okamžik vrátit se znova
deníků,

kritice

novověku,

věnovaným

nastal nyní

Itálii na stranách

příhodný

cestopisů

o svých vykonaných cestách po zahraničí zanechali

přelomu středověku

čeští

a
a

a novověku a obrátit naší pozornost tentokrát na

jejich zápisy týkající se zkoumaného tématu.
Původně

bylo mým

složkách tehdejší italské

záměrem zaměřit

společnosti.

problém, kterým je převažující

mlčení

se na vnímání festivit

Bohužel toto mé

přání

českýma očima

narazilo na

ve všech

nepřekonatelný

vybraných pramenů v otázce nejen zábav týkajících se

nižších sociálních tříd ale i trávení volného

času

žen - aristokratek a jejich dětí.

Řečeno jinými slovy: kavalíři se ve svých zápisech věnují převážně jen sobě rovným

- tj. italské

světské

lidových vrstev ve valné
někdy

dostanou také

jedná se vždy jen o

městských

a duchovní aristokracii a život
většině přecházejí

nějaké

zarputilým

informace týkající se

sdělení víceméně

mnohdy bývá zájem ze strany

mlčením.

příslušníků

účastníků

úlohu bezejmenného davu, o

slavností a

venkovských

neurozených sociálních skupin,

náhodná a kusého charakteru. V těchto

urozenců

němž

především

Pokud se do jejich prací už

případech

navíc

vyprovokován jen jejich exotickou neobvyklostí a

kuriózností tolik lákavou pro cestovatele pocházející z odlišného
Role neurozených

a

ceremoniálů

se tak ve

středoevropského prostředí.

většině případů smršťuje

tu a tam pronikne do kavalírských diárií zmínka

na

hovořící

pouze o jeho bezmezné početnosti.
aristokratů

Podobný osud stihl i zápisy
protějšků.

Dámám

kavalíři

věnují

týkající se jejich ženských urozených

místo ve svých záznamech pouze, pokud mohou

vyzdvihnout své drobné dobyvatelské

úspěchy

u slabšího pohlaví anebo pokud si

činí

1 Z dopisu z Benátek ze dne 20. 4. 1635 mladého Kounice adresovaného jeho úředníkovi na Uherský Brod viz.: HRUBÝ, František (ed. ) : Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír, Brno 1987, s. 75.
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poznámky o jejich neskonalém půvabu.

Ještě

horší situace se pak týká světa her a zábavy dětí,

o kterém jsem skutečně v žádném z cestopisů nenalezla vůbec žádnou zmínku. 2
Tuto kapitolu jsem se rozhodla

rozdělit

několik částí.

na

českými

formách zábavy preferované italskými kavalíry a
jejich návštěvy Apeninského poloostrova, které v

zásadě

V první budeme

hovořit

a moravskými aristokraty

o

během

odpovídají všeobecnému dobovému

úzu v duchu internacionálního a kosmopolitního statutu evropské šlechtické obce na prahu
novověku.

V druhé
koníčků

bych se ráda

jednotlivých

italského

šlechticů

některých

osobních zálib

času

části

věnovala

kategorii specifických

zájmů

a individuálních

odrážejících se v jejich pracích týkajících se Itálie. Tato sféra

z aristokratů bude

námořnického prostředí

a v něm

doplněna

pořádaným

krátkým exkurzem do specifického

slavnostem a formám trávení volného

na lodích.
Třetí

vytěžit

čtvrtý

a

těm

oddíl bude dedikován

skoupím informacím, jež se mi

z pramenů ve vztahu k italskému ženskému

polosvětu

ak

zábavě

podařilo

neelitních lidových

vrstev měst a venkova.
Pátá

část

bude

slavnostem jako byly

věnována všeobecně
například

svátků

svátkům

a

Vánoce, Velikonoce nebo oslavy masopustu s důrazem na

jejich konkrétní italskou variantu. A
italských místních

slaveným významným cyklickým

konečně

poslední šesté téma se bude týkat významných

a slavností, jež byly charakteristické pro

význačná

centra

Apeninského poloostrova jako byly Benátky, Florencie a Řím.

času

I. Standardizované formy trávení volného
v Itálii v závislosti na
společenském

na

příslušníků

aristokracie

evropském dobovém úzu a jejich

účast

na

rituálu a slavnostech

Aktivity
rozdělit

všeobecně rozšířeném

mužských

vyplňující

činnosti

volný

čas kavalírů

v prvních stoletích

novověku

lze v zásadě

fyzické, které bychom mohli také nazvat sportem a aktivity nefyzické.

Aktivity nefyzické nelze na rozdíl od

prvně

jmenovaných definovat žádným

úplně

Tuto absenci zmínek o dětských hrách může do jisté míry kompenzovat nahlédnutí do knihy pohádek nejen pro
"Pentameron aneb pohádka pohádek" z pera jihoitalského básníka a literáta Giambattisty Basila ( 1575 1623 ), jenžje jednou z prvních rozsáhlých sbírek v podstatě lidových pohádek, kterou Benedetto Croce označil
za jednu z nejkrásnějších knih italského baroka a její moderní vydání doprovodil celou řadou zasvěcených
poznámek. Tyto Croceho komentáře obsahují i mnohé popisy tehdejších dětských her, na které jsou v textu
číněny narážky Basilem - viz. : BASILE, Giambattista: Pentameron aneb pohádka pohádek, Praha 1961, s. 581
- 590 ; Bachtin ve své knize o Rabelaisovi a lidové kultuře tvrdí, že mezi hrami dětí a dospělých na přelomu
středověku a novověku ještě neexistovaly tak ostré hranice, které mezi hrami odpovídajícími určitému věku
chápeme my dnes, protože tyto se vytvořily až mnohem později - BACHTIN, Michail Michajlovič : Francois
Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha 1975, s. 188.
2

děti
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jednoznačným

pojmem, protože zahrnují celé široké spektrum možností trávení volného

kladoucí však ve
zaměřené

většině případů

o

něco větší důraz

na intelekt než prve

součástí

byla v raném

novověku

celá

společnosti

především

prostředí

společenský

bohatý

řada společenských rituálů,

již bylo pojednáno v jedné z předcházejících kapitol, v

život,

které hrály, jak o tom

tehdejší

silně

strukturované

fungující na základě sociálních distinkcí velmi významnou roli.

Jedním z mnoha
setkáváme velmi
příjezdu

zmíněné činnosti

na sportovní vyžití a relaxaci.

Hlavní díl nefyzických aktivit kavalírů naplňoval
Jeho

času

často,

těchto rituálů,

se kterým se na stránkách jak

deníků

tak i

cestopisů

protože úzce souvisí s tématem cestování, byla ceremonie uvítání

a s ní související i obřadné

loučení

při

v době odjezdu z navštíveného místa.

Nejednalo se vždy jen o oficiální uvítání ze strany cizího suveréna nebo místní správy,
kteří

zpravidla vysílali

očekávanému

nebo

předem

ohlášenému významnému hostu

mílí v ústrety své reprezentativní poselstvo, jenž
sídelního

města

nebo

popřípadě

rovnou až do jeho

mělo nově příchozího

dočasného příbytku

několik

doprovodit do

v nějakém z místních

paláců či hostinců. 3 Společensky vysoce ceněný návštěvník byl následně úplně stejným
způsobem rovněž vyprovázen v momentě svého odjezdu. 4
Rovněž

v případě mladých

totožným chováním, kdy mladíci
svých známých nebo

krajanů

a

šlechticů

před

pobývajících na studijní

hradbami

stejně

města očekávali

tak se i oni na

závěr

cestě

na předem ohlášený

po vzájemném

odjezdu z místa mezi sebou navzájem vyprovázeli. Na síle vzájemného
se odrážela vzdálenost, do které byl

dotyčný odjíždějící

se shledáváme s
příjezd

loučení

přátelství

a

při

a solidarity

kavalír doprovozen svými vrstevníky

a v některých případech dokonce i jejich preceptory. 5
Podobné zvyky však nebyly v té
předváděným

jen na

veřejnosti

době

pro zraky

pouze

diváků.

nějakým vnějším

"divadelním" rituálem

Z pramenů víme, že

úplně

stejný rituál

Vzdálenost uváděná v pramenech zpravidla kolísá v závislosti na významu návštěvy od jedné do čtyř mílí.
Dvorské ceremonie související s uvítáním a odjezdem, které zažil při návštěvě Milána a Benátek velmi detailně
popsal ve svém cestopise Václav Šašek z Bířkova - Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník o jízdě a putování, s. 144 - 147,
148 a 153 ; O tom, že se vždy nemuselo jednat o stereotypní vysílání poselstva na koních v ústrety váženému
hostu svědčí příklad Benátské republiky, kde se slavnostní uvítání významných návštěvníků města zásadně
odehrávalo na slavnostně vyzdobené lodi, která j im vyj ížděla naproti.
5 Např. Heřmana Jakuba Černína vyprovázela většina jeho kolegů z turínské akademie při jeho odjezdu do
Francie na podzim roku 1681 jen jednu míli za město, ale jeho dva nejbližší přátelé ho doprovodili i se svými
majordomy celých deset mílí až do Vegliana. Ve Veglianu všichni příjemně strávili poslední společný večer a
přenocovali tam. Rozloučili se definitivně až ráno následujícího dne, kdy již Černín na své cestě pokračoval sám
- viz. zápis v Černínově deníku z 27.9. 168l.
3

4
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přivítání

a rozloučení byl v Itálii dodržován nejen mezi blízkými přáteli ale dokonce i v rámci

vlastní rodiny.6
Společenský
převážně

život

na dvorech a v

raně novověké

italské aristokracie se

rezidenčních městech.

spjaté všechny dynastické slavnosti, kjejichž

pánů

Se dvory

uspořádání

podobně

drobných italských

zavdávala

všechna rodinná výročí vládnoucího rodu jako byly zásnuby, svatby,
osobní svátky jeho jednotlivých

členů.

jako jinde odehrával

dostatečně

států

byly

silný impuls

křtiny, pohřby

atd. ajiné

Všechny tyto dynastické slavnosti byly také

zároveň

svátky státními.
Většina

zjejich hlavních oslav se konala

podobné podniky mohly být v letních

přímo

měsících

na

dvoře,

tj. v rezidenci vládce, ale

situovány nejen do

paláců

ale také do

přilehlých zahrad a parků. 7 Pokud byla slavnost velkoryseji pojatá, tak alespoň část festivit

s ní spjatých probíhala též v ulicích rezidenčního
Jejich projevem bývaly

složitě

kombinující tanec, divadlo, triumfální

města.

komponované

průvody

umělecko

- propagandistické celky

atd. Navzdory tomuto obecnému trendu však

mohly v některých případech na sebe tyto slavnosti spojené s místní vládnoucí dynastií brát až
téměř nepochopitelně

skromný charakter, což však bylo v

postupného prosazování se absolutismu

zaměřujícího

době počínajícího

baroka a

veškerou pozornost na všemu

dominující postavu monarchy spíše výjimkou.
Tuto výjimku mezi ostatními dvory v Itálii

tvořil

savojský

dvůr

v

Turíně,

kde vévoda

Viktor Amadeus II. v době Černínova pobytu v této severoitalské metropoli přijal natolik
osvícená

opatření,

vévodkyně

přijmout
předejít

sídlením

že se na oslavu svých narozenin

stejně

tak jako na

výročí

narození

s celou svou rodinou stahoval do ústraní do jedné ze svých vil, kde odmítal

turínskou šlechtu. Jeho hlavním argumentem pro toto nezvyklé chování byla snaha
tak

zbytečným nákladům,

městě

a

útratě,

které by bylo

třeba

vynaložit na oslavu

jíž by se aristokracie dopustila proto, aby se na tuto

pořádanou

příležitost,

v

jak

píše Černín: "oblékla do gala."g

Za příklad nám může posloužit dvojí pobyt Heřmana Jakuba Černína ujeho matky v Mantově, kdy byl pokaždé
vítám alespoň jednu míli před městem, kam mu byl přistavěn matčin kočár. Dokonce při svém prvním
příjezdu do Mantovy v květnu roku 1679 poslal nejprve napřed svého hofmistra proto, aby avizoval jeho příjezd
jeho příbuzným a dopřál jim tak dostatek času k přípravě jeho důstojného přijetí. Sám se v hofmistrových
šlépějích vydal až po třech hodinách příjemného čekání v jednom místním hostinci. Stejně obřadně probíhalo i
loučení a vyprovázení před město, kam byl Černín pokaždé doprovozen celou svou širší rodinou.
7 K využití zahrad a parků k pořádání slavností - ALEWYN, Richard: Das grosse Welttheater. Die Epoche der
hOfischen Feste, Berlin 1985, s. 56 - 57.
8 Narozenin vévodkyně Anny Orleánské se týká zápis v Černínově deníku z 11. 4. 1681 a výročí vévody Viktora
Amadea II. z 14. 5. toho samého roku.
6

obřadně
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pořádané

Pokud jen náznakem vezmeme v potaz oslavy
Florencii
jejichž

při příležitosti

součástí

bylo

jmenování nových

narozenin

přes

medičejského

den v ulicích

hodnostářů

v 17. století

velkovévody a ostatních

města pořádané

například

členů

ve

jeho rodiny,

palio, oficiální akty jako audience a

a večer plesy, jízdy slavnostních vozů, salvy z

děl

a ohňostroj,

je více než jasné, že savojský vévoda byl ve své době skutečně prozíravým hospodářem. 9
Slavnosti, kterých se naši
přímé

souvislosti s

kavalíři

nějakým vladařským

na svých cestách
domem, ale

zúčastnili,

stejně

tak

dobře

nemuseli být vždy v
mohly

představovat

soukromou aktivitu nějakého významného šlechtice. Například v Římě se jako zdatní
pořadatelé podobných nápaditých festivit projevovali mnozí kardinálové a cizí ambasadoři. 10

Druhým

nesmírně důležitým

typem festivit v minulosti byly náboženské svátky. Z

velikého souhrnu všech každoročně se opakujících duchovních slavností se Češi v Itálii s
oblibou

zúčastnili

nejvýznamnějších

následujících

především

těch

nejdůležitějších

oslav církevního roku.

- tj. o Vánocích a Velikonocích bude pojednáno

oddílů.

Z ostatních

důležitých

katolických

svátků

zvlášť

těch

v jednom z

je v jejich pracích

vyzdvihován ještě svátek Božího Těla a s ním spojené slavnostní procesL ll

O

hromadně

Mimo to si

HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 92. ; Zápisy v Černínově deníku z 28.7.,9.8. a 14. 8 . 1679.
Jeden z nejdetailnějších popisů komponované slavnosti, která byla pořádána v Římě polským vyslancem
společně s princem Pamphili přináší ve svém deníku Heřman Jakub Černín. Oslava byla uspořádána ve Ville
Pamphili a zúčastnila se jí veškerá elita města. Nejprve Poláci z ambasadorova doprovodu předvedli před
přítomnými dámami svou zručnost v běhání ke kroužku. Poté se opět Poláci a někteří z přítomných Italů
zúčastnili honitby daňků, při níž stříleli šípy a z pistolí na vyplašená zvířata, jenž byla k tomuto účelu předtím
shromážděná ve značném množství v jedné k tomu speciálně vybodované ohradě. V nastalém zmatku se z ní
některým z daňků podařilo utéci až mezi hosty, kteří je tak mohli chytat vlastníma rukama. Po předvedení
rytířské dovednosti a takto zinscenovaném loveckém představení následovala bohatá hostina, k níž vyhrávali
serenády muzikanti schovaní v tajné zahradě. Aristokracie se bavila a tomu všemu přihlížely zástupy obyčejných
lidí. - viz. zápis v Černínově deníku z 28. 8. 1680 ; K tomuto typu pro lovce bezpečného a mílo namáhavého
"lovu" svědčícího o dekadenci původních forem honitby v průběhu baroka, jenž byl popsán Černínem ALEWYN, R.: Das grosse Welttheater, s. 22 -23.
II Důležité místo v pramenech zabírá hlavně popis procesí spojených se svátkem Božího Těla - např. Oldřicha
Prefáta z Vlkanova v Benátkách zaujaly v procesí nesené živé obrazy předváděné dětmi a bohatství monstrancí a
mešního náčiní. Kryštof Harant z Po lžic a Bezdružic se ve svém popisu slavnosti Božího Těla, kterou zažil ve
Ferraře soustředí vedle výpravnosti průvodu hlavně na postavu papeže Klimenta VIII., který ku příležitosti
tohoto svátku prvně přijel do jmenovaného města, aby se ho ujal jako vládce, jelikož mu toho roku připadlo jako
odúmrť po posledním přímém členovi rodu ďEste. Postava papeže Haranta natolik zaujala, že si poznamenal
dokonce i to, že když Kliment VIII. žehnal lidu, že měl ,jeden prst na pravé ruce prostým kouskem šátku
obvázaný." Autor cestopisu bratří ze Štemberka se stejně jako Heřman Jakub Černín zaměřil na procesí Božího
Těla uskutečňovaného v Římě od počátku 17. stol. z baziliky sv. Petra a po kolonádě na obvodu Svatopetrského
náměstí až k porta Castello, kterého se samozřejmě vedle papeže zúčastnil také celý jeho dvůr, římská kurie a
všechny městské konfratemity. Během následujícího týdne bylo v zvykem, že při padesáti jiných římských
svatostáncích probíhalo to samé procesí. Mezi těmito sekundárními procesími bylo nejdůležitější to při kostele S.
Maria sopra Minerva poblíž Pantheonu, na kterém participovala celá kapitolská magistratura, cizí ambasadoři a
kardinálové. Bratři ze Štemberka se tak mimo procesí při bazilice sv. Petra v následujících dnech skutečně
zúčastnili ještě procesí v S. Maria del Popolo a v kostele německého národa S. Maria delľAnima. Heřman Jakub
Černín se stejně jako oni zúčastnil procesí při německém kostele a dokonce mu v něm připadla čestná role
jednoho z nosičů symbolického baldachýnu nad svátostí oltářní. V ten samý den se pak ještě stihl jet podívat na
to samé procesí pořádané při koleji sv. Apolináře a odpoledne navštívil konvent bosých karmelitánů při Sv.
schodech v Lateránu, kde byl opět vyznamenán nesením nebes. Podobně tomu bylo ještě také o několik dní
9

10
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všímali a zapisovali své
svátků,

postřehy

týkající se

kterým ale rovněž budeme detailně

některých

významných místních patronátních

věnovat později.

Po zbytek roku a především pak v období jejich pobytu v Římě měli někteří z kavalírů
navštěvovat

tendenci

zasvěcené

v

příslušné

dny, kdy byl slaven svátek konkrétního

kostely. Bohužel se ale

většinou
těchto

festivit žádné velké detaily o

na rozdíl od centrálních

římsko

světce,

jemu

- katolických
pramenů

menších církevních slavnostech z

nedozvídáme. l2 Záznamy o nich se v těchto případech zpravidla omezují maximálně na
konstatování výzdoby místa nebo kvality hudební produkce spojené s konkrétním církevním
obřadem.

Slavnosti církevních
řádovým

řádů

se v denících objevují zhruba ve stejné

rituálem, který kupodivu docela dost

přijímání

dívek a žen do ženských

pravděpodobné,

že význam tohoto

loučení

se se

světským

kavalírů

a tak

přitahoval

nich nebyl ani jednou
anebo se nám

alespoň

řádů

důležitého

životem

přitahoval

momentu přechodu v

nějakým způsobem

podobnému

cizinců,

Jediným

byl

obřad

a jejich " oblékání za jeptišku". Je velmi

jejich pozornost, protože se zdá

přítomen

pozornost

podobě.

obřadu

životě opačného

pohlaví a

představivost

mladých

stimuloval

přinejmenším

zvláštní, že žádný z

týkajícího se budoucího

řádového

bratra

o podobné události ve svých zápisech nezmínil.

V žádném z pramenů jsem v souvislosti s církevními slavnostmi překvapivě nenarazila
ani na v

českém prostředí

již sice také pomalu etablovaný ale nikoli bez

zvyk f1agelantských průvodů.
světských

slavnostech hrály

samozřejmě

13

rozpaků přijímaný

Tím se dostáváme k tomu, že při procesích a i při jiných

důležitou

úlohu

různé

sociální korporace a instituce, které ale

v průběhu roku pořádaly také své vlastní slavnosti.

později

v procesí pořádaném při kostele sv. Pankráce. Zmínky o procesích Božího Těla se nacházejí v :
HRDINA, K. ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek, s. 24 - 25 ; ERBEN, K. J. : Krištofa Haranta z Polžic a z
Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 44 - 45; deník bratří ze Štemberka - zápisy z 12. - 14. 6. 1665 ; deník
Heřmana Jakuba Černína - zápisy z 19. - 26. 6. 1680 a 5.6. 1681 ; k procesím Božího Těla v Římě obecně VISCEGLIA, A. M. : ILa cittá rituale, s. 104 - 105.
i2 Alespoň pokud opravdu nejsou výjimečné něčím neobvyklým jako byla třeba oslava svátku sv. Lukáše v jeho
stejnojmenném kostele v Římě, v němž při této příležitosti římští malíři pořádali výstavu svých děl - viz. zápis
v Černínově deníku z 18. 10. 1680.
13 Tento druh barokní religiozity byl navzdory mlčení vybraných pramenů již od
druhé poloviny 16. stol.
standardní součástí italského náboženského života a v cestopisech aristokratů pocházejících z jiných evropských
zemí se s komentářem takovýchto představení setkáváme relativně často a v některých případech jejich autoři
dokonce vyslovují pochybnosti o tom, že mnozí z flagelantů nebyli nikterak niterně věřícími osobami
demonstrujícími svou zanícenou náboženskou horlivost svému okolí tímto způsobem, nýbrž jednoduše kompars
rekrutující se z chudých vrstev získaný k tomuto představení za peníze - BURKE, P. : Le scene di vita
quotidiana, s. 24 ; K rozpačitému vnímání těchto exaltovaných projevů románské katolické zbožnosti v Praze a
Vídni - KOLDINSKÁ, M. : Každodennost renesančního aristokrata, s. 171.
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Ve spolkovém

životě

v Itálii hráli již od dob

středověku

významnou roli

různá

náboženská bratrstva - tzv. compagnie, scuole či konfraternity.14 Při relativní krátkosti pobytu
českých

a moravských

šlechticů

v jednotlivých italských centrech nelze ani

předpokládat,

že

by se nějak intenzivně mohli zapojit do aktivit některé z těchto konfraternit tak jako její místní
členové.

S

čím

se ale v denících shledáváme, jsou symbolické prestižní zápisy do

těchto společenství,

která byla ve své

době

pokládána za věhlasná.

Například

některých

známí

z

Heřmana

Jakuba Černína - hrabata z Kuhenburgu, se za jejich pobytu v Sieně společně ještě s dalšími
15
kavalíry nechali zapsat do tamější významné kongregace sv. Kateřiny Sienské. Podobně na
samém počátku jejich společné cesty po Itálii se hofmistr Heřmana Jakuba Černína - pan
Rudolf Bokelkamp, nechal zapsat v Benátkách u bosých

karmelitánů

do Kongregace

Škapulíře ( Congregatio del Scapulare ).16

Mimo

běžně

se v pramenech objevujících záznamech o

významných místních slavnostech, církevních procesích,
doklad o specifické
fungující

při

činnosti

odříkali

pohřbech

bratrstev na

různých

atd. máme dokonce jeden

jedné konkrétní florentské konfraternity. Jedná se o bratrstvo

kostele S. Giovanni Decollato. Na svátek martýria sv. Jana

této konfraternity pavidelně
tam

účasti

shromažďovali

modlitby za popravené a

Křtitele

se sodálové

na jistém místě v blízkosti městských hradeb, aby

sňali

a spálili jejich hlavy, které tam

během

roku byly

' trahu. 17
vystaveny na vys

Dalším typem institucí, o jejichž festivitách se něco dozvídáme z pramenů, jsou italské
univerzity a místní
navštěvovány

rytířské řády.

Co se

týče prvně

jmenovaných, byly cizinci

nejčastěji

slavnostní obhajoby tezí, na které bývali zváni svými vrstevníky. Jiným typem

slavností spojených univerzitním

prostředím,

kterých se

zúčastnili,

byly festivity studentské

14 Tato dobrovolná sdružení laiků se v Itálii masově rozšířila během 15. - 16. stol., kdy jich bylo založeno pouze
v severní a střední Itálii na 420 - BURKE, P. : Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 229
; Aktivita konfraternit se v zásadě skládala ze dvou hlavních složek - z osobní, privátní zbožnosti a činnosti
spolkové, která měla téměř výhradně podobu menších či větších slavností. Každá konfraternita obdařená
papežským odpustkovým privilegiem měla během roku předepsáno hned několik ( zpravidla 4 - 5 ) významných
a odpustky nadaných svátků. Největší slavnost se odehrávala o titulárním svátku bratrstva na svátek jejího
patrona či patronky. Bratrstva tak obstarávala organizaci náboženských her, procesí s živými obrazy, ale i
slavností patronů měst a nezapomínala také charitu ve smyslu následování příkladu Ježíše Krista. To s sebou
přinášelo v některých případech projevy flagelantství a účast na sedmi skutcích milosrdenství ( tj. navštěvování
nemocných, sycení hladových, napájení žíznivých, odívání nahých, útěcha vězňů, pohr'bívání mrtvých a
poskytnutí přístřeší pocestným ). V Itálii byla bratrstva velmi významná i v roli patronů. Ke konfrateritám MIKULEC, Jiří: Barokní náboženská bratrstva, šlechta a slavnosti, OH 8 /2000, s. 345 - 356.
15 Zápis v Černínově deníku z 22. 10. 1679.
16 Zápis v Černínově deníku z 23.4. 1679.
17 Viz. zápis v Černínově deníku z 29. 8. 1679 ; V katolických zemích západní Evropy se narozdíl od Čech, kde
se setkáme jen konfraternitami pohřebními a zádušními, vyskytovala také bratrstva kajícníků. Tito sodálové v
typických bílých nebo černých hábitech provázeli odsouzence na popraviště - MIKULEC, 1. : Barokní
náboženská bratrstva, šlechta a slavnosti, s. 353 ; Jedna z významných konfraternit těchto kajícníků se
nacházela v Římě a jmenovala se podobně jako výše zmiňovaná florentská - S. Giovanni Decollato. Jedním z
jejích členů byl i Michelangelo Buonarotti - BURKE, P. : Italská renesance, s. 230.
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samosprávy zpravidla spojené s volbou nových zástupců jednotlivých národů, jejichž volba se
vždy odehrávala v nějakém místním významném kostele nebo

klášteře,

kde míval

odpovídající univerzitní "natio" své porady a schůze.
Z italských rytířských řádů prameny hovoří pouze o medičejském řádu sv. Štěpána a
savojském

řádu

dell' Anunziata. Hlavou a velmistrem obou dvou

řádů

býval vždy poslední

panující příslušník dané dynastie. Ani jednomu z Čechů nebo Moravanů se sice nepodařilo
stát se jedním z členů

těchto

prestižních

domem, ale to nezabránilo tomu, aby si

společenství

spojených s příslušným

řádových rytířů

a jejich aktivit spojených s místními

slavnostmi, na kterých se objevovali s řádovými odznaky, nevšímali. Hlavní
byly

samozřejmě

Štěpána

spojeny s oslavou svátku

a Navštívení

Panny

světce,

Marie,

svých charakteristických hábitech

samozřejmě

řádové

oslavy

po kterém byly řády pojmenovány - tj. sv.

rytíři

ale

vladařským

objevovali na veřejnosti

se

ve

v průběhu celého roku také v rámci jiných

významných svátků nebo politických aktů. 18
V Černínově deníku pak nejdeme ještě zmínku o oslavách pořádaných v Římě při
příležitosti

zvolení nového velmistra

případě

v tomto

slavnostní

projevované tímto

způsobem

večerní

řádu

maltézských

osvícení

města

rytířů.

těžko

Je

posoudit, zda se

opravdu konalo pro radost z volby

"mnohými kavalíry a princi

nakloněnými řečenému řádu",

jak

píše Heřman Jakub Černín anebo zda, což se jeví taky jako velmi pravděpodobná domněnka,
se zvolení nového velmistra v Římě tolik oslavovalo především proto, že se jím stal bratr
významného kardinála Carafy.19
Mimo slavností, kterých bylo
společenského

zápisy

života v raném

hovořícími

o

návštěvě

vložkami a dále oper a
společenské

čerpající

často součástí, tvořilo

novověku

divadlo.

komedií, mnohdy

baletů. Ačkoli

Nejčastěji
ještě

zpravidla mezi inscenacemi

kusy, výjimkou nebyla ani

vážněji ztvárněná

tak na jedné

straně například

o

vojevůdci

důležitou

složku

se v pramenech setkáme se

prokládaných

ze vzdálené antické minulosti anebo naopak z

vyprávějící

v Itálii další

různými tanečními

převažovaly odlehčené

náboženská témata nebo díla
téměř

Belisarovi a

soudobé italské historie
templářích

a na druhé o

rodu Medičejských. 2o

18 K medičejskému řádu sv. Štěpána - viz. Černínův zápis z 14. 8. 1679; HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 97
; K savojskému řádů Navštívení Panny Marie - viz. Černínův zápis z 25.3. 1681.
19 Volby nového velmistra a římských oslav tohoto aktu se v Černínově deníku týkají zápisy z 13. a 15. 5. 1680 ;
Carafové byli významným nepolským rodem, zjehož řad pocházelo mnoho kardinálů a také jeden papež - Pavel
IV. ( 1555 -1559).
20 "Di 'I gran general Bellizaro, de cesare Justiniano, De los Medices di Fiorenza, De los Tmplares" a hra o sv.
Kateřině jsou nikterá z představení, která viděl Lev Vilém z Kounic za svého pobytu v Palermu. - HRUBÝ, F. :
Lev Vilém z Kounic, s. 114.
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především

Cizince v Itálii okouzlovalo
přítomnost hereček

inscenací a

tanečnic,

a

nápadité scénické

ztvárnění

době ještě

která v té

divadelních
úplně

nebyla všude

samozřejmá. 2l Italské divadlo v době raného novověku nebylo pouze záležitostí opravdových
herců,

profesionálních

ale ve sledovaném období bylo velmi oblíbené a

rozšířené

loutkové divadlo ( burattini, pupazzi, marionette ) a scénické kusy, ve kterých

také

účinkovala

sama aristokracie, pážata nebo v případě komedií uváděných v Římě na různých tamějších
kolejích také jednotlivé

třídy

jejich

studentů

( le camere ) nebo všichni jejich

posluchači

dohromady.
Jiným vyhledávaným zážitkem bývala hudba.
naslouchat

buď

společnosti

toužící po kvalitním hudebním

do

řízených skutečnými
různé

kostelů,

které se v té

době

své rodiny

doprovázený také

několika sborů
paláců

mistry anebo bývali zváni do soukromých
případě

konzumentem hudby, ale bylo zvykem, že hostitel
členů

i

přednesli

šlechta

či častěji

opět

kavalíři

v Itálii chodili

staly oblíbeným místem

přednesu často

hudební akademie. V tomto druhém

dalších

Hudbě

dostaveníček

nebo

orchestrů

na koncery nebo na

nebyla vždy jen pasivním

hostitelka mnohdy v doprovodu

urozenému obecenstvu

nějaký

hudební kus

často

zpěvem.

S hudbou úzce souvisí

návštěva

plesů,

jejichž

pořádání

hlavně

v zimním

karnevalovém období nabývalo na intenzitě a na nichž se v tomto období kavalíři objevovali i
v k tomuto
společností

účelu speciálně pořízených

16. a 17. století se z

pramenů

maskách. Jaké tance byly preferovány italskou
sice nedozvídáme, víme pouze které byly

obecně

chápány jako nevhodné a neodpovídající statutu šlechtice, tak jak ho pojímal Castiglione. 22
Zato si ale díky Lvu Vilémovi z Kounic dovedeme
taneční

zábava svázaná

španělskou

dobře představit,

jakou podobu

měla

etiketou, která byla provozována u místokrálovského

dvora v Palermu: "Musika byla trubka,

píšťala,

roh a

rolničky

a vždy

tančil

jeden kavalír a

dáma, kteří byli k tanci vyvoláni.,,23

2\ Např. u nás si v 17. stol. získalo značnou oblibu a prestiž především jezuitské divadlo. Členové Tovaryšstva
nastudovávali dramatické kusy a někdy i komedie s především náboženskou a mora1istní tematikou, které pak
byly předvádlny jejich svěřenci urozenému publiku v prostorách jezuitských kolejí. V těchto divadelních hrách
samozřejmě i ženské úlohy ztvárňovali mužové. K jezuitské dramatické produkci v našich zemích ČORNEJOVÁ, Ivana: Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách, Praha 2002, s. 78, 167, 177 - 178. ; Absence
žen na divadelních prknech nebyla ale typická jen pro oblast střední Evropy. Např. i ve Francii se první ženské
tanečnice v baletních představeních objevují až v roce 1681, až do té doby bylo taneční umění výhradní
doménou mužů - ALEWYN, R. : Das grosse Welttheater, s. 36.
22 Více na s. 29 ; Obecně byly tance barokního období velmi komplíkovanou zábavou, na kterou se bylo třeba
zavčas důkladně připravit bud' odpovědným studiem odborných knih anebo navštěvováním tanečních hodin pod
taktovkou tanečního mistra. Těmi byli v 16. stol. hlavně Italové, ale v 17. stol. hegemonii na poli dvorského
tance nedovolujícího žádnou improvizaci přejímají Francouzi - ALEWYN, R. : Das grosse Welttheater, s. 32.
23 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 115.
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Další vyhledávanou formou
něco neformálnější

mající o

společenského

styku byly

návštěvy přátel

a známých
některých

podobu než oficiální audience, se kterými se na

místech spojovalo čekání v audienčním předpokoji ( anticamera ).
Čekání na audienci, jejíž získání v jednotlivých italských státech většinou nebylo
úplně

jednoduchou záležitostí a k dosažení
doporučujícím

výmluvným

úspěchu

nějakého

dopisem anebo mít

ceremoniáři

navštíveného dvora nebo mezi

prostředkem

k navázání

buď

bylo nutné

důvěrníky

disponovat

dostatečně

významného "spojence" mezi

cizího vládce, se tak stalo vítaným

společenských kontaktů.

Například z Černínova deníku se dozvídáme, že on zcela dobrovolně v Římě
pravidelně navštěvoval některé

konkrétní

na vlastní audienci, ale proto že v nich

audienční předpokoje,
měl

aniž by ve

možnost se setkávat a

skutečnosti čekal

hovořit

s významnými

preláty a "altri Sigr. [signori ] di vaglia". 24 Nad to právě tento šlechtic ještě pravidelně alespoň
jedenkrát týdně docházel na rozhovory ( conversazione ) ke kardinálu Piovi, který nad ním po
dobu jeho pobytu ve
místě

Věčném městě

držel ochrannou ruku. Z deníku bohužel není na žádném

jasné, zda se jednalo o konverzaci pouze se

v jeho paláci scházela k takovýmto

večerům nějaká

zmiňovaným

kardinálem anebo zda se

širší římská společnost.

Oficiální audience mimo to poskytovali také další možnost, jak se uvést do
společnosti.
veřejného

Tou bylo doprovázení vážených osob na slyšení nebo k jiným

důležitým aktům

vyjádření

úcty ze strany

života. Toto "kortesírování" bylo vnímáno jako

doprovázejícího a naši mladíci se mu velmi
věnovali.

často

na

různých

místech Itálie s chutí a vervou

25

O mnoho

méně

formální podoby nabývaly

významných osobností a
jako naši

kavalíři

vzájemné se

především

pak

po Apeninském

navštěvování

bylo

téměř

stejně

návštěvy některých

postavených

poloostrově

za

vrstevníků

vzděláním

místních

relativně

putujících

podobně

a zkušenostmi. Takovéto

každodenním zvykem mladých

aristokratů

na cestách.

Kdo se zdá naprostým přeborníkem v tomto oboru je mladý Černín, který během jediného dne
velmi

často

dokázal sám dojít na

ve svém dočasném
Náplní

( dáti vistit ) a ještě jich několik

přijmout

i

domově.

těchto

posezení spojené se
případech končilo

několik návštěv

s oblibou
společným

vzájemně

oplácených

stolování a

návštěv

společenskou

bývalo

nejčastěji příjemné

konverzací, které v některých

až v pozdních hodinách a jak nám dávají tušit poznámky typu: "byli jsme

Viz. zápis v Černínově deníku z 3. 12. 1679.
O "cotresírování" hovoří autor deníku bratří ze Štemberka například v zápisech z 19. a 22. 5. 1665 a
nepochybně při tom vychází z italštiny, kterou používal například Černín a v níž je originální výraz
"corteggiare" .

24

25
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jistě nezůstával při

veselí"

dobrého italského vína.
společenských
věnovaných
podařilo

26

podobných sedánkách opomenut am kvalitní mok v

podobě

Při společném stolování býval také někdy hrán jistý druh

her. O jedné takové

hře

budeme

karnevalu a tak bych na tomto

místě

hovořit

oddílů

v jednom z následujících

ráda zmínila alespoň tu druhou, kterou se mi

v pramenech naj ít.

Tuto hru Heřman Jakub Černín zažil při jednom ze společných obědů členů turínské
akademie krátce po té, co se akademistou stal i on sám. Princip hry

spočíval

v tom, že podle

francouzského obyčeje, jak píše Černín, bylo do všech dortů při chystaných pro každý stůl
vloženo po jedné

černé

a jedné bílé fazoli. Ten, kdo

měl štěstí

byl jmenován králem a ten kdo bílou se stal královnou.
se králem svého stolu, jaké další povinnosti

či

přípitku

na

císaře, císařovnu,

Heřman

skončení

dočasného čestného úřadu

hry akademisté ještě na

arcivévodu a arcivévodkyni.

bylo vyhození poháru do vzduchu, takže jak píše náš

černou,

Jakub toho dne vyhrál a stal

pravomoci z tohoto

vyplývali se však už z jeho deníku nedozvídáme. Po
oběda společně připíjeli

a objevil jako první tu

svědek,

Součástí

toho dne bylo při

závěr

tohoto
obědě

rozbito nejméně na tři sta skleněných pohárů. 27
Mimo

těchto

spíše žertovných stolních

společenských

her však našel pevné místo

v životě raně novověkých aristokratů také zcela vážně vnímaný hazard 28 a celá řada dalších
deskových

či

po širým nebem provozovaných her.

k setkáním italské aristokracie scházející se za
společné

Označení

účelem

místa

provozování

určeného exkluzivně
společenských

her a

zábavy v pramenech kolísá mezi klasickým kasinem ( casino ), domem her ( casa del

gioco ) anebo místem, kam bylo zvykem chodit

společensky

konverzovat a hrát ( casa di

conversazione ove si gioca )?9
26 " .•• stettimo allegri" si po podobné akci zapisuje Heřman Jakub Černín do svého diária nap0. 10. 8. 1681 nebo
27.9. toho samého roku; HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 79.
27 Viz. zápis v Černínově deníku z 9. 1. 1681.
28 Sázky vkládané do hazardních her v prostředí vysoké aristokracie byly enormní a v extrémních případech
dosahovaly až k desetitisícovým částkám. Hrající šlechtic se tak někdy během jediného večera stačil natolik
zadlužit, že mu nestačila hotovost, kterou měl při sobě a byl nucen vítězi vystavit svůj dlužní úpis. V českém
prostředí na tento palčivý problém reagovalo dokonce i Obnovené zřízení zemské z roku 1627, které v jednom
ze svých paragrafů prohlašuje všechny úpisy vzniklé jako důsledek hazardních her za neplatné. Nicméně ani to
urozené náruživé hráče od jejich vášně nikterak neodradilo a hazard s enormními sázkami dál vesele kvetl i při
samotném panovnickém dvoře ve Vídni - MAŤA, Petr: Svět české aristokracie ( 1500 - 1700), Praha 2004, s.
259 - 260; Za svého pobytu v Itálii měl z českých a moravských kavalírů, o jejichž cesty jsem se zajímala,
největší problémy s hazardem Adam František z Valdštejna aneb potažmo spíš jeho hofmistr Pavel Hynek
Morgentaller. Jeho svěřenec se k hofmistrově veliké nelibosti ventilované v dopisech Valdštejnově matce začal
hazardním hrám a vysokým sázkám náruživě věnovat za jejich pobytu v Římě a uchyloval se k nim relativně
často i pak během následující cesty po ostatních evropských zemích - VOLDÁN, Vladimír: Cesta hofmistra
Morgentallerajižní a západní Evropou, Brno v minulosti a dnes, Brno 1970, s. 104 - 115.
29 S pojmem "casino" se v Itálii setkáváme již od dob renesance. Původně označoval místa nacházející se
v prostředí přírody dostatečně vzdálená veškerému ruchu měst a distinktivním rituálům dvorů určená k méně
formální rekreaci urozenců. Jejich odpočinek na takových místech na sebe většinou bral podobu lovu, rybolovu,
společenských her a konverzace. V podstatě se tedy na počátku jednalo o letní příměstské rezidence šlechty,
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Z kavalírů cestujících po Itálii se jako jediný o kasinech a

různých společenských

hrách rozepisuje ve svém deníku Heřman Jakub Černín. Z jeho zápisů je jasně patrná
rozmanitost významu slova "casino,,3o a vyplývají nich také zřetelně regionální odlišnosti ve
způsobu

nazývání těchto míst společenských setkání šlechty.

Mladý Černín kasino nejčastěji navštěvoval během svého čtyřměsíčního pobytu ve
Florencii?l V toskánské metropoli se do tohoto zařízení vypravil za tuto dobu celkem
devětkrát. 32 Pokaždé to bylo v odpoledních nebo večerních hodinách ( dopo pranso, sera) a z

jeho

záznamů

v jeho

vysvítá, že florentské kasino ( nazývané

době značnému

Z žádného zápisu není
se v kasinu

většinou

zájmu

konkrétně

kavalírů,

pojmem "casino" ) se

kterých se tam pokaždé shromáždil

jasné, co tam

oddávali. Ze všech

skutečně

přesně

případů

bezpočet.

aristokraty tolik vábilo a jaké

si pouze jednou jedinkrát

těšilo

činnosti

Heřman

Jakub

zaznamenal, že on se florentského kasina vydal toho dne za účelem pokonverzovat si s
ostatními. 33 O tom, že hlavní náplní návštěv tohoto kasina byla skutečně především
konverzace, by ale mohl

nasvědčovat

také jeho

pozdější

název" Conversazione del Casino

de 'Nobili di S. Trinita ".

Mimo Florencii pak v průběhu své italské cesty Heřman Jakub Černín navštěvoval
podobná místa existující mimo dvory

ještě

v Mantově,

Janově

a za svého krátkého pobytu

v Miláně. V Matově se místo, kde se sdružovala tamější aristokracie k odpoledním diskusním
dýchánkům

nazývalo" Cantone ", v Janově" Casa della Conversazione" ovšem s dodatkem,

že tam místní šlechta chodí hrát (o konverzaci v tomto případě Černín mlčí ) a konečně

které bývají v pramenech označovány také jako vily a letohrádky ( ville, casini di delizie atd. ). Postupem doby
se ale význam tohoto pojmu rozšířil na všechna místa spojená s aristokracií a tedy i na ta nacházející se
v městech, kde se bylo možné věnovat některým rekreačním aktivitám / casino dei nobili, casino
de' gentiluomini, conversazione del casino atd. ). Těmi mohly být jak záliby čistě kulturního rázu, takže se
některá kasina podobala díky konverzacím na literární témata spíše literátským kůrům nebo akademiím anebo
v jejich prostředí naopak mohla převážit složka zábavní a herní a pak se tato místa více blížila k té představě, jak
kasina vnímáme v současnosti. V každém případě byla všechna italská šlechtická kasina podobně jako dvory
exkluzivním místem, kde se dostávalo dostatečného prostoru všem demonstracím symbolické komunikace raně
novověké aristokracie - ADDOBBA TI, Andrea: La festa e il gioco nella Toscana del Settecento, Pisa 2002, S.
197 - 198.
30 Termín "casino" používá ve smyslu místa, kde se setkávala ve volném čase florentská šlechta, ale na jiných
místech deníku hovoří rovněž o : "fui a vedere il casino del Sirg. Cardinal Chigi" (28. 7. 1680) nebo v Parmě se
zmiňuje o tom, že : " ... poi andamo vedere il Casino del Sigr. Duca nel gardino ... " ( 18.11. 1680), kdy je tento
pojem využit ve smyslu zahradního pavilonu nebo vily.
31 V 17. stol. si florentská šlechta dávala dostaveníčka v rámci dvou sdružení - v II Casino dei Nobili di S.
Marco, které ale vzniklo až v roce 1689 a tudíž je jasné, že Heřman Jakub Černin za svého pobytu ve Florencii
musel navštěvovat starší Casino della Badia založené již v roce 1638, jenž bylo později přejmenováno na
Conversazione del Casino de' Nobili di S. Trinita. - k florentským kasinům: ADDOBBATI, A. : Lafesta e il
gioco nella Toscana del Settecento, S. 198.
32 Zápisy v Černínově deníku z 5. , 20., 25. července, 13., 15.,29. srpna a 3., 17.,28. září 1679.
33 Zápis z 29.8. 1679: " ... alla sera mi fermai qualche tempo a discorrer nel Casino."
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v Miláně se jednalo o Casa del Gioco ", čemuž odpovídala i Černínova poznámka o tom, že
tam každodenně přichází hrát mnoho kavalírů. 34
K Milánu se váže další Černínův zápis hovořící tentokrát o taměj ším dvoře
španělského

místokrále, kde ovšem

evidentně

také kvetl hazard, protože jednoho dne tam

Černína zavedli jeho přátelé a i když se uvážlivý mladík nepřidal ke hře, vydržel ostatní

aristokraty sledovat až do čtyř hodin do noci. 35
V Černínově deníku se také objevují některé konkrétní názvy her oblíbených v jeho
době. Podařilo

pouŽívá.

36

se mi dohledat

téměř

všechny hry ukrývající se pod italskými jmény, které on

Černínovou nejoblíbenější hrou, která pravidelně doprovázela celý jeho pobyt

v Itálii bylo trucco, které ve svém deníku

zmiňuje

celkem šestadvacetkrát. O

něco méně

frekventovanou hrou, ale jistě také velmi oblíbenou zábavou tohoto šlechtice byl biliár. 37
Z jeho

zápisů

lze vyvozovat, že s některými z her přišel

na konkrétním

místě,

jako to bylo na

příklad

pravděpodobně prvně

do kontaktu až

v případě "maglia", s nímž se v jeho deníku

setkáváme pouze zajeho pobytu v Turíně.
Většinou

dozvídáme se, že

neuvádí, kde a v jakém
například

prostředí

bývaly jednotlivé hry hrávány, ale

v Turíně byl venkovním hrám aristokracie vyhrazen Nový park (

Parco Nuovo ) a lokalita jménem Trincotto.

Nicméně

se dá

předpokládat,

že

většina

společenských her se odehrávala v interiérech. Dokonce i samotný Černín musel na svých

cestách disponovat alespoň deskou nutnou k trik traku, protože za svého pobytu v Římě nás
informuje o tom, že jednoho

večera

spolu se svým

přítelem

baronem Wrabským hráli

společně u něj doma (tj. u Černína) tuto hru. 38

K Mantově se vážou zápisy zL, 5. a 8. 12. 1680; k Janovu z 18. 12. 1680 a k Milánu z 27. 12. 1680.
Viz. Zápis z 26. 12. 1680 : " ... mi mearono seco alla corte ove mi tratenni guardando come si giocava sin 4
ore di notle."
36 Názvy jednotlivých her a jejich přibližná náplň je následující: gioeare al maglio ( palla a maglio ) - název
maglio označoval dřevěný nástroj ve formě velkého oblého kladiva s dlouhou rukojetí, kterým byly po zemi do
co největší vzdálenosti posílány dřevěné koule, pravděpodobně se jednalo o hru podobnou anglickému kroketu Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia 1612 ; Vocabolario degli Accademici della Crusca, Firenze
1863 ; gioeare al sbaraliseo - pravděpodobně stolní hra hraná se třemi kostkami na sudé a liché ( slovo
sbaraglino označovalo bud' desku na které se hrálo nebo variantu té samé hry, která ale byla hrána s pouhými
dvěma kostkami) - Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia 1612 ; Vocabolario degli Accademici
della Crusca, Firenze 1840 ; gioeare a trie trae (tic tac) - desková hra podobná vrchcábům - PETRÁŇ J. a kol.
: Dějiny hmotné kultury II /2., s. 728 ; gioeare al trueeo - jedna z variant kulečníku. Bud' se jednalo o jeho
formu ve větším měřítku hranou přímo pod širým nebem s dřevěnými koulemi uváděnými do pohybu dlouhou
holí anebo o jeho komornější variantu hranou s tágy a koulemi ze slonoviny na stole potaženém plátnem. V obou
případech bylo cílem hry vyrazit svou koulí kouli protivníka z hracího prostoru - Vocabolario degli Accademici
della Crusca, Firenze 1840. Hry, jejichž náplň se mi nepodařilo nikde dohledat jsou: gioeare ai piroli a gioeare
a redotto.
37 Biliár vznikl zřejmě v Itálii v 16. stol. a vlivem francouzského dvora se pak následně rozšířil po celé Evropě.
Původní tvar kulečníkové hole byl na konci zahnutý - PETRÁŇ, J. a kol. : Dějiny hmotné kultury JI. /2., s. 729.
38 " ... alla sera giocamo in casa mia insieme tic tac." - zápis z 18. 5. 1680.
34
35
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Záliby našich
roku

měnily

přímo

v závislosti na

šlechtě

nabízel

ve

dočasný

kavalírů

střídání ročních

Tato "sezóna"

většiny

italských

začínala

měst

času

během

italské aristokracie se

období. Apeninský poloostrov díky své poloze

dostatek možností k trávení volného

městech.

únik z

a možnosti trávení volného

času

brzy na jaře,

v přírodě anebo pod širým nebem

pokračovala přes

léto, kdy se

alespoň

stával vzhledem k v nim panujícím teplotám naprostou

nutností a končila až někdy za pozdního podzimu.
Způsobů,

jak

příjemně

prožít horké

měsíce

v roce, kdy se život v italských

díky parnu stával méně snesitelným, existovalo mnoho.
to povinnosti dovolovaly,

často

vydávali

alespoň

městských

hradeb

či

se v tomto období, pokud jim

na krátké vycházky a

nebo v podvečerních hodinách, kdy už žár panující
kolem

Kavalíři

přes

den

městech

poněkud

vyjížďky

za

město

opadl, na procházku

do centra na korzo, kde se promenovalo

buď pěšky

anebo

v kočárech.
V blízkosti

měst

se nacházely také k procházkám a

projížďkám

lákající mnohé

zahrady a parky39, ve kterých se mnohdy ukrývaly předchůdkyně dnešních zoologických
zahrad v podobě zvěřinců ( seraglio ).40 Vedle toho tato místa překypovala důvtipnými
vynálezy zahradní architektury,
hříček

( scherzi

ď acqua

sochařskou

výzdobou a množstvím nevyzpytatelných vodních

) podporujícími

představivost

a hravost jejich

urozených

, vtvevm'kOu. 41
navs

39 K italským zahradám a parkům - F AGIOLO, Marcello ( ed. ) : La citta ejjimera e ťuniverso artificiale del
giardino. La Firenze dei Medici e l'ltalia del '500, Roma 1980 ; k barokním parkům obecně - ALEWYN, R. :
Das grosse Welttheater, s. 56 - 59.
40 Italské zahrady, které byly vzorem pro celé zaalpské prostředí, české a moravské cestovatele v globálu velmi
zaujaly a na stránkách jejich děl se často setkáváme s jejich detailními popisy. V cestopisech a denících jsou
akcentovány v souvislosti s tehdy existujícími zvěřinci především medičejské zahrady poblíž Florencie, kde bylo
možné spatřit různá exotická zvířata stejně tak jako místní italskou faunu. Lva Viléma Z Kounic například
natolik okouzlily vévodovy ušlechtilé šlemy, že při jedné z mnoha návštěv zvěřince : "hodil klobouk svého
pacholete jednomu z tygrů, který si s ním dlouhou dobu hrál.", jak si poději zapsal do svého deníku šifrách HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 87.
41 Jednalo se o automata v podobě různých soch nebo hudebních nástrojů nacházejících se v bud' přímo pod
širým nebem v prostorách zahrady nebo ukryté v uměle vybudovaných grottách. Sochy se díky vodnímu pohonu
samy hýbaly a působily dojmem živých lidí. Hudební nástroje jako vodní varhany nebo píšťaly, trubky aj.
opravdu hrály. Vedle těchto typů relativně nevinných automat byly oblíbené a v italských
manýristických zahradách často instalované "vodní "žerty", které nic netušícího návštěvníka ve chvílích, kdy to
nejméně čekal, polévaly v zahradách všudypřítomnou vodou. ( Obzvláště často se v pramenech setkáváme s
popisem stolů a lavicemi lákajícími návštěvníky zahrady k odpočinku, jenž ale byly tak uzpůsobené, že jakmile
k nim někdo usedl, byl vzápětí postříkán vodou. ) ; popis jednotlivých automat např. v zahradě Pratolino GRUND, A. ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 167 ; HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 85 - 86 ;
k vodním žertům v zahradě a paláci kardinála Aldobrandiniho ve Frascati - HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s.
141 - 143 ; Většina vodních automat podobně jako původní podoba těchto pozdně manýristických zahrad se do
dnešních dnů bohužel nezachovala ve své původní podobě. Jednou z výjimek, díky níž si lze alespoň částečně
představit, jakého stupně nápaditosti dosahovala tehdejší hydraulika, je zahrada vybudovaní pod silným italským
vlivem při letním sídle arcibiskupů ze Salzburgu v Hellbrunnu. Zahradu této vily si leze prohlédnout na adrese :
www.hellbrunn.at/hellbrunnJenglisch/trickfountains/water_ automats. asp.
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V pramenech jsou nejvíce a
letohrádky severoitalské šlechty na

nejčastěji oceňovány
pobřeží

zahrady a v nich se ukrývající

Brenty a zahrady nacházející se v blízkosti

Florencie a Říma. V případě Florencie se jednalo o medičejské zahrady Boboli rozkládající se
při

paláci Pitti,

Imperiale.
města

příměstská

zahrada Pratolino a parky u vil Castello, Petralia a Poggio

Nejkrásnější římské

- na Virinalu a Esqulinu a mimo to bylo možné navštívit další

s vilami

tvořícími

straně

zahrady se v 17. století nacházely na východní

letní sídla kardinálských rodin ležící v těsné blízkosti

překrásné
města

tohoto

zahrady

ve Frascatti,

Tivoli a Castel Gandolfo.
Výlety podnikané mimo
nich

směřovaly

městská

centra buď bývaly jedno

či

vícedenní a

kroky skupinek urozených výletníků právě na návštěvu

přátel a známých (tzv. letní villeggiatury

).42

letohrádků

a vil jejich

Jiným vyhledávaným cílem výjížděk bylo také,

pokud se nenacházelo v příliš velké vzdálenosti,
nějakého vladařského

většinou při

mořské pobřeží.

Pokud kavalír pobýval u

dvora, mohly být podobné malé hromadné výlety do

přírody,

které

bychom dnes spíš nazvaly piknikem, dokonce organizovány jeho vladařem či jeho chotí. 43
S letními

měsíci

v roce souvisí

v italských městech v této
jeho jednotlivých

částí

tehdy dostupné zdroje
,

raz.

době doplňují

zároveň intenzivnější noční

mnohé ohňostroje a jiná dočasná slavnostní

( luminary ), kdy lidé do oken

světla, čímž města

život. Kolorit slavností

domů

a

paláců

osvětlení

vkládaly svíce a jiné

po západu slunce dostávala zvláštní neopakovatelný

44

S nočním životem ve

městech měla

co do činění také aktivita

obyčejných

prostitutek a

kultivovaných kurtizán, mezi nimiž dosáhly největšího a můžeme říct dokonce mezinárodního

O tom, že letní sídla italské šlechty svým majitelům stejně tak jako jejich dočasným návštěvníkům
poskytovala veškerý dostupný komfort a pestré možnosti trávení volného času stráveného takto na venkově,
svědčí např. Kounicův popis Villy Aldobrandini ( nazývané také Belvedere) nacházející se ve Frascati, kde se
mimo krásné zahrady s neobyčejně důmyslnými vodními hříčkami rozkládalo prostranství určené k pořádání
rytířských turnajů, jimž mohli z vyvýšeného místa přihlížet dámy a kavalíři, divadlo a tenisové hřiště; Villu
Aldobrandini vystavěl v letech 1598 - 1604 pro kardinála Pietra Aldobrandiniho G. della Porta, který také navrhl
její zahradu, jíž až po jeho smrti realizovali C. Maderna a G. Fontana. Ve své době patřila k nejokázalejším
z předměstských vil. K Ville Aldobrandini - HOJDA, Zdeněk: Delitiae ltaliae, in : SLA VíČEK, Lubomír ( ed. )
: Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, Praha 1993, s. 86 - 87.
43 Např. Heřman Jakub Černín ve své deníku popisuje takový výlet za město uspořádaný mantovskou vévodkyní
, kterou do přírody poblíž jednoho kláštera zvaného "Fontána" ležícího se ve vzdálenosti 5 mil za Mantovou, kde
se pak urozená společnost utábořila na "pěkné louce v blízkosti líbezného lesa", doprovázelo asi 40 kavalírů na
stejný počet dam. - zápis v Černínově deníku z 28. 5. 1679.
44 K přesouvání slavnostních aktivit stále do pozdějších nočních hodin v duchu hesla: "Le jour es tle temps de la
glorie, la nuit est celui des plaisirs" a následné proměně životního rytmu dvorské šlechty navenek se odlišující i
tímto způsobem od měšťanstva - ALEWYN, R. : Das grosse Welttheater, s. 39 ; V období baroka se ohňostroje
staly nejen oceňovaným způsobem zakončení všech slavností, ale byly i svébytnou uměleckou formou
ztvárňující až několikahodinová scénická představení na různá témata. V té době byla s ohňostroji spojována
jména i těch nejvýznamněj ších umělců, jako byl Fischer z Erlachu nebo Fridrich Handel- tamtéž, s. 26 - 27.
42
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věhlasu kurtizány benátské a římské. 45 Možná se zdá sporné zařazení obchodu s láskou do

kontextu aktivit spojených s náplní volného
zápisů

povahy

času,

ale rozhodla jsem se tak

učinit

pod vlivem

o kurtizánách dohledaných v pramenech a práce Jeana Verdona o volném

ve středověku, který ji taktéž řadí mezi aktivity spojené s volným časem.

čase

46

Jediným kavalírem, který se na stránkách svého deníku přiznává k něj akému kontaktu
s italskými kurtizánami je Lev Vilém z Kounic. 47 Do kontaktu se s nimi pokaždé dostal díky
přátelům.

svým italským

s ostatními kavalíry tyto

V žádném ze

kněžky

zmíněných případů,

lásky, se nejednalo, jak by se dalo

sexuálních služeb, nýbrž pokaždé se hromadná
kulturní
stala

večírek

spojený bud' se

oboustranně příjemná

potvrzuje

obecně

zpěvem

známý fakt, že italské kurtizány

mužům

které

o vyhledávání

přednesem dotyčné

víceméně

ve

dámy nebo se z ní
bezděčně

kultivovaná diskuze. Kounicovo diárium tak jen

prostitutkami z ulice, ale že se jednalo o
vzděláním,

očekávat,

návštěva aristokratů proměnila

a hudebním

společně

když navštívil

skutečně

vzdělané

nebyly srovnatelné s obyčejnými

hetéry s vytříbeným vkusem a obstojným

z vysokých vrstev imponovaly nejen jejich vztahem k sexu, ale i tím

že byly s to být jim také po kulturní stránce vyrovnanými partnerkami.
Na
aristokratů

závěr

nám zbyly kulturní zájmy

zaplňující

v období raného

bez rozdílu napříč celou tehdejší Evropou. Jednalo se o v té

budování kunstkomor, jenž v
něco modernější
uměleckých děl.

sobě

velmi vysoká

volný

čas

dosud přežívající
uměním

a o

zálibu v zakládání rozsáhlých rodových sbírek soudobých a antických
Cizinci

často

přijíždějící

na svou studijní cestu do Itálie byli s touto
především

díky

nespočetným návštěvám

vytříbenou

jejích

paláců

a

velmi impozantní sbírky měly své místo. Jejich umělecká hodnota byla

především

nevyčerpatelným

době

spojovaly bizardní artefakty s opravdovým

zálibou italské šlechty konfrontováni
zahrad, kde tyto

novověku

díky

kvalitě

tvorby italských

renesančních

a barokních

umělců

a

nalezištím antických artefaktů roztroušeným po celém poloostrově.

45 O zkušenostech cizinců přijíždějících do Itálie s benátskými a římskými kurtizánami - MACZAK, Antoni:
Peregrynacje, Wojate, Turystyka, Warszawa, 1984, s. 181 - 184 ; Benátských kurtizán si všímali i někteří naši
cestovatelé, kteří se nějakou dobu zdrželi v Benátkách. Tak se o nich ve svém cestopisu zmiňuje Jan
Hasištejnský z Lobkovic a Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, i když oba dva vnímají jejich přítomnost ve
městě spíše sekundárním pohledem bud' přes výsledky sčítáni benátského lidu anebo v Harantově případě díky
existenci benátského úřadu "Signori aHa sanita", který neměl na starost jen zdravotní bezúhonnost návštěvníků
města dokládaný existencí jejich kunšaftu, ale také měl za úkol kontrolovat "počet všech cortesan, tj. obecních
nevěstek, pro plat, kterýž od nich berou, aby řád mezi nimi byl, jichžto soudcové jsou." - ERBEN, K. J. ( ed. ) :
Krištofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 31.
46 VERDON, Jean: Volný čas ve středověku, Praha 2003, s. 117 - 118.
47 Mladý Kounic se do kontaktu s kurtizánami dostal nejprve v Benátkách a Florencii a později také v Římě. O
tom, že to ani kurtizány neměly se svými zákazníky vždycky úplně jednoduché svědčí Kounicova poznámka:
"Šli jsme houfně na procházku, ale poněvadž nás bylo velmi mnoho, nechtěla nám již žádná otevříti." HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 148.
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zájem o vše netypické a jakýmkoli

Projevem doby byl ovšem
vymykající normálu. Proto se
navštěvována

turisty

často

způsobem

se

v pramenech setkáváme a extrémem, kdy jsou urozenými

se stejným zápalem místa, kde se nacházela

umělecká

díla

neoddiskutovatelné hodnoty a sbírky kuriozit ( curiosita ) nabízející pohled na podivnou
směsici hříček přírody jako

byla dvouhlavá telata,

čtyřnozí

lidé, předčasně narozené

děti,

ptáci

z ráje, rohy nosorožců, cizokrajné zbraně, nerosty ajiné. 48
Na pomezí mezi tímto

kýčem

a dobovou odbornou

vědou

se pohybovala kavalíry

velmi vyhledávaná sbírka německého polyhistora, jezuity Athanasia Kirchera ( 1602 - 1680 ),
jenž byla založená v roce 1650 při jezuitské koleji v Římě. Sbírka zahrnovala veškeré oblasti
vědy

17. století s důrazem na fyziku, hudbu, archeologii, geografii a lingvistiku. Ke

kuriozitám muzea

patřilo

Kircherem sestrojené perpetuum mobile, laterna magika a

zdokonalený mikroskop. S Kircherem a jeho sbírkami se za svého pobytu v Římě seznámili
nejen bratři ze Štemberka ale také Heřman Jakub Černín. 49
Jako poslední nám zbyl na konec
aristokratického volného
mezi oblíbené
turnaje,

běhání

času.

činnosti kavalírů

relativně

malý soubor fyzicky založených aktivit

Zcela v souladu s dobovými traktáty dobrých
v Itálii

stejně

jako v jiných zemích

nejrůznější

ke kroužku předváděné pokud možno před dámami ( correre

mravů patřily

zinscenované

aľ anello

) a jízda

na koni vůbec.
Dokonalé ovládnutí jezdeckého
příslušnice něžného

pohlaví, ale bylo

umění

nemělo

předpokladem

za úkol jen

veřejně

omračovat

i pro další urozenci oblíbenou

činnost,

jakou byllov. 5o Na tuto zálibu kavalíři nemuseli rezignovat dokonce ani v prostředí některých

O návštěvě různých galerií kuriozit vyprávějí zápisy v Černínově deníku z 26.3.,28.7. a 27. 12. 1680.
Ke Kircherově sbírce - HOJDA, Z. : Delitiae ltaliae, s. 74 - 75 ; O osobním setkáni s učeným jezuitou
vypovídá zápis v deníku bratří ze Štemberka z 26. 5. 1665 ; Heřman Jakub Černín se s Kircherem již nesetkal,
protože v době jeho římského pobytu byl už vážně nemocný a za krátko na to také umírá, ale jeho sbírku
navštívil. Z exponátů ho nejvíce zaujala dlouhá skleněná nádoba, v níž měla být ve vzduchotěsnu sto let
uzavřená voda, která byla údajně stále stejně čistá. Navíc si poznamenal, že je na místo otce Kirchera prováděl
jiný jezuita, jenž byl sice původním zaměstnáním švec, ale který jim věci vysvětloval jako by to byl nějaký
vynikající filosof - viz. zápis v Černínově deníku z 3. 5. 1680.
50 S lovem, jak je to patrné i ze zápisů v Černínově deníku o lovu zajíců v římských parcích, úzce souvisela
záliba aristokratů v čistokrevných psích rasách a ušlechtilých koních. Tato záliba se navenek odrážela jak
v darovacích rituálech mezi šlechtici, kdy byla tato zvířata pokládána za vhodný reprezentativní dar, tak na
cestách kavalírů po Itálii, kdy mladíci často mimo paláců a galerií se stejným nadšením navštěvovali také stáje a
hodnotili kvalitu koní vlastněných tím kterým italským šlechticem. Stejně tak dobře je na zápisech v denících
vidět, jakou pozornost věnovali jejich autoři koňům a jejich postrojům viděným také v rámci různých
slavnostních průvodů atd. O silném poutu mezi aristokratem a jeho koněm vypovídá také např. to, že Václav
Šašek z Bířkova do svého vypravování o putování po italských krajích včlenil naprosto s tématem nesouvisející
zmínku o smrti jezdeckého koně pana Lva z Rožmitálu, kterého mu daroval pan Zdeněk - Z BÍŘKOVA, Václav
Šašek :Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a na Blatné z Čech až na konec světa, Praha 1974, s. 148 ;
Psi se v pramenech objevují zásadně v souvislosti s lovem nebo podobně jako v případě koní, pokud jejich autor
hodnotí smečku svého hostitele. ; Ke vztahu raně novověkých šlechticů ke koňům a psům - KOLDINSKÁ.
Marie: Červená chrtice od pana Trčky. Šlechtici ajejich zvířata na prahu novověku, ĎaS 2 /2005, s. 30 - 34.
48

49

151

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů.

italských

měst

kvůli

anebo se

někam

ní nemuseli vydávat až

daleko do divoké

přírody.

V Černínově deníku se tak dočítáme, že za svého krátkého pobytu v Sieně vyjížděl do lesíka
nacházejícího se v tšsné blízkosti

města,

spíše s rybáři spojovaná tendence

zveličovat svůj

měl

lov, kdy

ulovit celkem šest

něho

kde lovil drozdy. Možná se u

opeřenců,

se

projevila

úlovek, jisté ale je, že po první

postupně

kořisti

množství jeho

častěji

vyjížďce

na

vyšplhalo až

k enormním padesáti až šedesáti kusům uloveným během jediného dopoledne. 51 Ten samý
šlechtic pak v Římě chodil se svými přáteli a s rasou malých anglických chrtů do parku Villy
Borghese nebo do zahrady na Monte Alto na lov zajíců. 52
samozřejmě

Rybolov
zábavou a
kavalíři

mu i s honitbou spojovaná

společenská

rozhodně

prestiž.

Pokud byla jejich snaha korunována

vlastnoručně

úspěchem

v podobě

tak vzrušující

Nicméně

nepohrdali a ve chvílích strávených na výletech k moři se mu

věnovali.

takto

chyběla

v porovnání s klasickým lovem nebyl

ani tak jím

občas

celkem s chutí

pěkného

úlovku, tak se

ulovenou večeří s patřičnou hrdostí na neopomínají pochlubit ani ve svých

denících. 53
Mezi

rekreační činnosti urozenců patřila

počátku novověku
značně rozšířená

teprve

takříkajíc

i

některá odvětví

v plenkách. V italském

sportu, i když ta byla na

prostředí

byla již v té

době

ale

a oblíbená pallacorda ( giuoco della corda, giocare alla corda ), což byla

předchůdkyně dnešního tenisu. 54 Další aristokraty taktéž vyhledávanou sportovní hrou, s níž

se setkáváme ve vybraných pramenech, jsou blíže nespecifikované

míčové

hry ( giocare alla

balla ) a poslední fyzickou aktivitou, na kterou jsem v nich narazila je koupání se nebo
plavání v řece. 55
Kavalíři

navíc byli

diváky všech možných
soupeřili zvířata

podobně

jako dnešní sportovní fanoušci zapálenými pasivními

představitelných druhů závodů

a

zápasů, ať

v nich mezi sebou

nebo lidé anebo obojí dohromady. Tyto závody však již

tvoří

spíše

součást

zábav spojených ne s aristokratickým ale s městským prostředím.

Lovu drozdů se týkají zápisy v Černínově deníku z 19. - 21. 10. 1679.
Viz. zápisy v Černínově deníku z 3.6., 17. a 21. 7. a 13. 8.1680.
53 Rybaření se např. týkají zápisy v Černínově deníku z 18. 3. a 6.5. 1680.
54 O pallacordě se v Benátkách, Sieně a především pak velmi často za svého pobytu v Turíně zmiňuje mladý
Černín, který ale, jak se zdá, preferoval být pasivním divákem tohoto sportu. ; K pallacordě a jejím vývoji
vedoucím k současné podobě tenisu - OLIVOVÁ, Věra. : Odvěké kouzlo sportu, Praha 1989, s. 183 - 193.
55 V pramenech jsou nejčastější zmínky o koupání v souvislosti s Arnem protékajícím Florencií, v němž za
letních měsíců měli zvyk se osvěžovat dokonce i mladí příslušníci rodu Medičejů - pávě jimi byl ke koupání
v řece za svého pobytu ve Florencii přesvědčen Lev Vilém z Kounic - HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 96 ;
O tom, že se v Kounicově nejednalo o žádnou náhodnou výjimku svědčí to, že s podobnou zkušeností
s koupáním v Amu ve Florencii se setkáváme i v případě Adama Františka z Vladštejna, který toskánskou
metropoli navštívil zhruba jen o patnáct let později než jeho předchůdce - tj. v roce 1650. - VOLDÁN, V. :
Cesta hofmistra Morgentallerajižní a západní Evropou, s. 108.
51
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II.

Vyhraněné

individuální záliby

v netypickém italském

kavalírů

námořnickém prostředí

Mnoho ze zálib které se projevily u námi sledovaných
italských státech, z nichž byly
byly velmi

ovlivněné právě

návratu do vlasti zmizely
deníků

času

na cestách a trávení volného

některé

kavalírů během

naprosto individuální a jiné

jejich životem na cestách a dá se

stejně

tak rychle, jako se

před

společné

více

předpokládat,

vynořily

tím

jejich cesty po
jedincům,

že po jejich

na stránkách jejich

a cestopisů.
Jednou ze zálib

starší a soudobé

umění.

většina kavalírů

společných téměř

Na tomto

místě

všem

cestovatelů

by bylo sice možné

byla do Itálie vysílána za

byl zájem o antické památky a
oprávněně

vzděláním, patřilo

významných památek kjejich vlastnímu "studijnímu programu".
způsobu

namítnout, že protože

tak

navštěvování

Nicméně

všech

v pramenech se na

zaznamenávání takových umělecko - historických exkurzí a na jejich pravidelnosti

naopak nepravidelnosti,
skutečné potěšení
způsobem přežít

četnosti či řídkosti dobře

nebo zda pro

něho

odráží, zda tato

činnost přinášela

či

urozenci

byla jen pouhým nutným zlem, které bylo třeba nějakým

a překonat.

Jedním z takových opravdových a

nepředstíraných projevů skutečného

zápalu pro

soudobou urbanistiku je chování Heřmana Jakuba Černína, který ve významných italských
městech

v nichž během své cesty pobýval nikdy neopomněl

jinou vyhlídkovou dominantu místa, ze které mohl

dobře

pokořit tamější

kostelní

věž

nebo

pozorovat polohu a tvar města ajeho

sit' ulic, kterou si pak pečlivě zapisoval do svého deníku. 56
Se zájmem o

umění

souvisela i móda nechat se

během

své cesty po Itálii portrétovat

v Římě, který byl v 17. století neoddiskutovatelným centrem evropského barokního umění.
Tento zvyk tehdy

patřil

k dobrému tónu ve vysoké

společnosti,

takže nás

nepřekvapí,

že

možnost nechat si v Římě vytvořit nějakým z tehdy relativně známých umělců svou vlastní
podobiznu si nenechal ujít Lev Vilém z Kounic ani Heřman Jakub Černín. Ale z pramenů
víme, že opravdový zájem o

malířské umění

velkém nakupoval obrazy a posílal je
pobytu velmi sblížil s tamější

domů

malířskou

projevoval pouze první z nich, který nejen že ve

na Moravu, ale že se dokonce za svého

obcí, se kterou

společně

prožili nejednu

římského

příjemně

strávenou chvíli na hromadných výpravách za zábavou po večerním Římě.

Černín se z perspektivy zamýšlel během své cesty nad všemi těmito městy: Milán, , Janov, Mantova, Modena,
Piacenza, Ferrara, Pistoia, Neapol a Řím. V případě Říma byl ve svých pozorováních obzvláště důkladný,
protože se tak jako obvykle nespokojil jen s jedním perspektivním bodem nad městem, nýbrž ho sledoval
nejdříve z kupole baziliky sv. Petra a později ještě od kapitolského kostela Araceli, z kupole Pantheonu a Villy
Ludovisi.
56
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Další vyhraněnou zálibou, se kterou se setkáváme tentokrát v Donínově díle je zájem o
italské
deníků.

sirotčince

a špitály, na který jsem již ale upozornila v kapitole týkající se

Dalším, kdo se ale v daleko menší

míče během

cestopisů

a

své italské cesty zajímalo tyto a jim

podobné instituce byl Heřman Jakub Černín. s7
S postavou Heřmana Jakuba Černína je spojená další záliba, která se úzce váže
k cestování. Tou bylo psaní

dopisů. Samozřejmě,

informovat své rodiče nebo

poručníky

hofmistři,
přáteli,

že mladí kavalíři

měli

povinnost pravidelně

o průběhu své tour anebo tak za ně

alespoň činili

jejich

jenže u Heřmana Jakuba se jednalo nejen o korespondenci s domovem, ale i s jeho
během

které poznal

korespondence
hovořícími

výrazně

Hlavně

cesty.

v druhé

půli

jeho italského pobytu jeho

nabývá na objemu a mnohdy se v jeho deníku setkáme se zápisy

o trávení volného

času

psaním dopisů anebo naopak čekáním na poštu.

Mírné rozpaky kvůli jejímu zařazení pak budí Černínem v jeho diáriu relativně často
opakovaná poznámka o tom, že "se sám bavil doma".s8 Zde je těžké rozhodnout, zda zahálka
osamělého

jedince je také ještě koníčkem, zábavou anebo něčím úplně jiným.

O slavnostech a volném

čase

tráveném ve specifickém

prostředí

benátských galér dopravujících poutníky z celé Evropy do Svaté

země

papežské flotily a
se dozvídáme díky

cestopisům Oldřicha Prefáta z Vklanova a Šimona Tudecia de Monte Galea.

Díky Prefátovi tak
pohybovat po lodi a
někteří

zjišťujeme,

"někteří

společném obědě

že po

hráli v vrhcáby, v karty,

kvasili, neb každý skuoro z pautníkuov

měl

když jsme to vypili a potom k kterému ostrovu

se poutníci mohli

někteří sobě něco čtli,

jiní

volně

rozprávěli,

v své truhle svého vína láku neb puol, a

přijeli,

nakoupili jsme jiného. Jiní pak také

spali a činili, co se každému vidělo a zdálo i náležité bylo."s9
Slavnosti pořádané na lodích měly hodně blízko k těm pořádaných na souši, protože se
v nich stejnou

měrou uplatňovalo

slavnostní

večerní

osvícení a salva z děl a mušket, tak jak

tomu bylo při slavnostech pořádaných v prostředí italských měst.

III. Obraz Italek a jejich úloha v rámci festivit na prahu novověku

Jak už bylo
novověkých

naznačeno

slavnostech a

výše, podoba

společenských

účasti

urozených italských dam na

zábavách by se v naprosté

většině případů

raně

dala

Mimo prohlídky tamějšího špitálu byl tento šlechtic během svého pobytu v Janově svými janovskými přáteli
pozván na exkurzi blázince ( ľHospitale de Pazarelli ), která ovšem zcela výjimečně nebyla motivovaná pouhou
prohlídkou zařízení, ale i snahou pobavit cizince pohledem na tamější chovance - viz. zápis v Černínově deníku
z 29. 12. 1680.
58 "Mi divertij a casa."
59 HRDINA, Karel ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. do krajiny někdy
Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božími hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha všemohúcího
šťastně vykonal Oldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, Praha 1947, s. 47.
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označit

za pasivní úlohu

společenského dění,

divaček,

jimž jen málo kdy bylo

i když v porovnání s jejich

prostředí měly přece

jen o něco

dob renesance také

některé

aristokratky, zisk jejichž

větší

kolegyněmi

sebeuplatnění

možnost

významné mecenášky,

přízně

a

přátelství

dopřáno

být

středobodem

z českého nebo moravského

a našly bychom mezi nimi již od

malířky, básnířky či literárně
čest

považovali za velkou

i ti

největší

nadané
mužští

,. ' d
gemove
ane' epochy. 60

V záznamech českých a moravských cestovatelů vystupují italské

šlechtičny stejně

tak

jako ženy a dívky z lidu převážně v němé roli obdivovaných objektů, nad kterými si kavalír tu
a tam povzdechne, že "půvabnější nikde jinde neviděl,,61 anebo se pochlubí diskrétně tím, jak
to

například

velmi často ve svém deníku

příležitostech

projevovaly mnoho

činí

přízně

Lev Vilém z Kounic, že mu při tanci nebo jiných

nebo dokonce nabízely i

něco

více v podobě

"rozličných Busserli". 62
Ostatně

právě

je to

tento mladý moravský aristokrat, který ve svých zápisech

vystupuje jako ze všech největší

frejíř

a milovník něžného pohlaví, o kterém nám tak zanechal

nejvíce informací ze všech a to navzdory tomu, že tak

činí

s veškerou možnou elegantní

diskrétností a opatrností. Toto jeho džentlmenské chování bylo bezpochyby
co o Lvu Vilémovi víme již z předcházejících kapitol, tj. že se u

něho

podmíněno

i tím,

až do opravdového

sexuálního dobrodružství prožitého v Madridu, ke kteréžto události došlo až dávno po
ukončení

vrstev pouze o zcela nevinné kurtoazní
všímá

skutečně

italské etapy jeho kavalírské cesty,

přítomnosti

žen nejen

při

jiskření

jednalo ve vztahu k Italkám ze všech

a galantní zábavy. Kounic si tak se zálibou

prohlídkách jednotlivých italských

měst

ale dokonce i na

církevních bohoslužbách, kde mu nikdy neuniknou "mnohé krásné dámy", pokud jsou
v kostele na mši

přítomny

a s nimiž si ani

při

této bohulibé

"vyměňovat

pohledy". Tento mladý aristokrat ba i

vyhledával

společnost

činnosti

při návštěvách

nikdy neopomene

ženských

konventů

hezkých a duchaplných jeptišek pocházejících z velké

rád

části

z urozených šlechtických rodů, se kterými s nadšením vedl dlouhé a oduševnělé rozhovory.
Pokud máme

nějak

společenském životě,
podobně

tak

shrnout zanechaná
zjišťujeme,

jako jejich mužské

protějšky

svědectví

týkající se participace

že je bylo možné v italských
na

podvečerním společenském

šlechtičen

městech

na

zastihnout

korzu podnikaném

K ženské otázce v Itálii v období novověku - KINGOV Á, Margaret L. : Žena renesance, in : GARIN, Eugenio
: Renesanční člověk ajeho svět, Praha 2003, s. 209 - 246; K význačným umělkyním - BURKE, Peter: Italská
renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha 1996, s. 51 - 52; K italským básnířkám - FRYNTA, EmanuelPOKORNÝ, Jaroslav - VLADISLAV, Jan : Navštívení krásy. Italská renesanční lyrika, Praha 1964 ;
VLADISLAV, Jan: Devadesát devět básní o lásce a smrti ze staré Itálie, Praha 2002.
61 Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník o jízdě a putování, s. 149.
62 Tj. polibky - viz. HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 75.
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v k tomu příhodných letních měsících
nacházejících se obvykle
návštěvách,

které pro

ně jistě
měly

domácího života, kde se
uhlazených diskuzí.

někde

pěšky

nebo v kočárech na místech k tomu vyhrazených

v centru. Dále se s nimi v některých

případech

setkáme na

musely být vítaným vytržením ze stereotypu jejich

převážně

vzdělání

zúčastnit

možnost, pokud jim to

Pravděpodobně

ale jejich

a odvaha dovolovaly,

přítomnost

na podobných diskusních

dýcháncích ve šlechtických salonech nebyla pravidlem, protože mladý Černín si za svého
poloostrově

pobytu na Apeninském
takového

konverzačního večera

aristokratky

účast zůstávala ještě

že dámská

pečlivě

vždy

v poslední

do svého diária zaznamenává, zda se

zúčastnily či
třetině

ne a bohužel musíme konstatovat,

17. století na podobných akcích spíše

výjimečnou.

Prostorem, kde se ovšem s urozenými italskými dámami mohl
setkat

úplně

urozených

každý, bylo

prostředí vladařských dvorů,

slečen tvořících

fraucimor manželky suveréna. Dvorní dámy se

našli bychom je i na ostatních akcích
letních měsících v roce podnikané

nepodstatnou

zjištění,

pořádaných

společné

pravou identitu za normálních podmínek

problémů

zúčastnily

tak jako kavalíři, ale

například

v jarních a

vycházky, vyjížďky anebo krátké výlety do okolí.

jejich

vnější

společnosti

znamenala jistou a ne

chování možnost

sešněrovanou

celou

řadou

striktními pravidly etikety pod škraboškou a převlekem. V rámci
evidentně

stejně

dvorem jako byly

že i pro ženy z urozené

změnu výrazně ovlivňující

dámám obligátní maska

a bez

kde se vždy vyskytovala celá plejáda

dvorských plesů, maškarád a divadelních či hudebních představení

Zajímavé je

hojně

dočasně

dobových

tanečních

ukrýt svou

předsudků

a

maškarních zábav

poskytovala větší dávku sebejistoty a sebevědomí spojenou

navenek s bachtinovským pocitem uvolněnějšího chování ve vztahu k opačnému pohlaví a to
natolik, že

někdy

svým

neotřelým

mužské protějšky, tak jak se to

"emancipovaným"

například

přístupem

povedlo krásné

mohly i velmi

Catharině

španělského

místokrále v Palermu, velmi

založeného a neostýchavého Kounice svou prosbou o

své

Mandric.

Tato urozená princezna z Marana, jež byla navíc v polovině
oficiální milenkou

zaskočit

třicátých

let 17. století

překvapila relativně světácky

zapůjčení

jeho francouzských

šatů

na

maškarní slavnost. Lev Vilém sice temperamentní Španělce, které navíc evidentně nebyl
lhostejný,
později

vyhověl,

ale tato neobvyklá žádost ho

uvedla v tak nesmírné rozpaky, že

v jeho deníku najdeme zaznamenáno v tajných šifrách, že po té, co mu byl jeho šat

navrácen, si ho nechal v kostele tajně vysvětit. 63

63

zároveň

HRUBÝ, F. : Lev Vilém, s. 124 - 125.
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Další doménou urozených žen bývalo provozování hudby a

zpěvu

při

dohromady) v rámci soukromých hudebních akademií. Je zajímavé, že
hudebních produkcích se nám velmi
umělkyň, přestože

urozených

často

zachovala i celá jména

jinak v denících na rozdíl od osob

( mnohdy obojího
zápisech o

těchto

přátel

těchto

obdivovaných

a známých

kavalírů

ženy zůstávají ve valné většině pouze anonymními postavami. 64 Toto nepochybně také
vypovídá o jejich postavení a vnímání v rámci tehdejší elitní společnosti, kdy sice aristokratky
po sociální stránce z hlediska jejich
zaměření

pohledu ve smyslu

příslušnosti

k šlechtě byly její

veškeré pozornosti na život,

činy

součástí,

ale z kulturního

mužů

a záliby

mezi elitu

rozhodně nepatřily.

Pokud tedy cestovatelé v některých

ojedinělých případech hovoří

je jejich celým jménem, jedná se vždy o jejich významné

o ženách a jmenují

současnice.

Tak se

například

v zápisech z Říma pocházejících z deníku bratří Šternberků nebo Heřmana Jakuba Černína
několikrát

objeví bývalá švédská královna Kristina, kterou

měl posledně

vícekrát zahlédnout ve

společnosti kardinálů při příležitosti návštěvy

dvě

píše Jan Hasištejnský z Lobkovic o

anebo o

dříve

staletí

jmenovaný možnost

divadelního

příjezdu

představení

Isabelly

ďEste

do

Benátek a jejím slavném uvítání dóžetem a celou benátskou smetánkou. Tato významná a ve
skutečnosti rovněž

ceremonií v
pěkná,

nemálo

závěru

vzdělaná

žena Hasištejnského natolik zaujala, že po popisu všech

neopomene poznamenat, že : " ...j est táž markrabina krásná paní a velmi

že se nám tak zdálo,

kteří

sme tu tehdáž byli, že jí Pán Buoh v ničemž nezapomenul,

ani v lepotě, ani v kráse. ,,65
Tak se

komentářem

k začátku tohoto oddílu
volného

času

šlechticů.

jejich

něho

prostřednictvím

odpočinku

Isabelly

ďEste

urozeným dámám a

zprostředkovaly

jedno podstatné

v podstatě obloukem vracíme

způsobům

cestopisy a deníky

zjištění

jejich zábavy a trávení
českých

- pokud vezeme v potaz

a moravských

činnosti,

které se

ukazují jako aktivity italských urozených dam ve chvílích jejich

a touze po rozptýlení, shledáváme, že jejich možnosti byly velmi omezené. V

některých případech
věnovali

věnovanému

tak, jak nám ho

Vyplývá z

půvabech

o

i urození

se sice i v dámském

kavalíři,

jejich vlastní paleta

ale

jasně

společenské

nesrovnatelně barevněj ší

světě

setkáváme činnostmi, kterým se stejnou měrou

z tohoto srovnání možností obou pohlaví vyplývá, že

zábavy však byla ve srovnání s tehdejšími možnostmi žen

a bohatší.

Mladý Kounic tak konkrétně zmiňuje Barbaru Strozzi, "bastardku obchodníka narozenou ve Florencii", jež
slyšel hrát a anglicky zpívat v Benátkách, jistou "paní Romanu" krásně hrající na harfu v Sieně, Felicii
Vellatranovou, jež mu zpívala a hrála v Římě a nebo již výše jmenovanou Španělku Catharinu Mandric, která ho
v rámci své náklonnosti vícekrát pozvala na návštěvu během níž mu italsky, francouzsky a španělsky zpívala.
65 MALEČEK, František ( ed. ) : Jan Hasištejnský z Lobkovic - Putování k svatému hrobu, Praha 1907, s. 23.
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IV. Lidová a městská zábava a společenský styk kavalírů s neurozenými jedinci

Velmi

pravděpodo bně

vycházíme, v reálném
neúčasti aristokratů
zábavě

nevědomky

životě přidrželi

se

jasně

pramenů,

zmiňovaného

Castiglionem

na lidových veselicích.

neelitních italských vrstev

autoři

Skutečně

z jej ichž
pravidla o

svědectví

doporučované

z toho mála, co nám zaznamenali o

vplývá, že pokud už se k nějakému takovém

momentu lidové slavnosti náhodou namanuli, bývali pouze jejími pasivními diváky,
nezúčastněně
nějakou

bavili

přihlížením

zde

sledu událostí. Diváky

zůstávali

cíleně

konkrétní lidovou zábavu šli podívat zcela

i v tom

a nebo ji

případě,

třeba

kteří

se

pokud se na

sledovali

odněkud

z výšin speciálně k této příležitosti pronajatého balkónu. 66
Nejrozšířenějším

prvkem všech evropských lidových slavností bez rozdílu býval

tanec 67 a hry fyzické obratnosti. 68 Pouhé téma tehdejších lidových venkovských a městských
tanců

by vydalo na samostatnou a velmi rozsáhlou práci. Proto se zde omezím na pro nás

vzhledem k pramenům podstatné

zjištění,

že v různých evropských zemích se na konci

středověku

setkáváme s bizarními kolektivními extatickými tanci

vyčerpáním

nebo v krajním

především

případě

dokonce i smrtí

ve 14. století, kdy starý kontinent byl

vlnami moru, jež
dezintegraci celé

měly

některých

postupně

jejich

zasažen

končícími

účastníků.
několika

úplným

Objevují se

decimujícími

neblahý dopad na tehdejší evropskou populaci vedoucí k hluboké

společnosti.

K těmto velmi zvláštním a svébytným formám

tanců patřily

mimo tance sv. Víta i různé formy tanců smrti 69 nebo italská tarantella. 7o
Se zmínkami o
ze zkoumaných
skutečnosti,

různých

pramenů

druzích italského lidového tance se shledáváme hned ve dvou

a velmi

že oba dva typy

pravděpodobně

spatřeného

za jejich zaznamenání

druhu tance

patřily

vděčíme právě

mezi jeho v našich

končinách

neobvyklé varianty, jež příslušely spíše kjeho výše zmiňovaným sebedestruktivním formám.
Ten starší z obou pramenů - cestopis Václava Šaška z Bířkova, nám přináší historii
týkající se jedné lidové slavnosti pořádané
města

Brescie, kde se na jakési

každoročně vesničany

hoře pravidelně

v severní Itálii někde poblíž

rok co rok scházeli místní obyvatelé až ze

Zápis v Černínově deníku z lO. 6. 1680 : " ... detta festa viddi ďun balcone che affitai con grandissimo
piacere ... "
67 Bývaly to nejčastěji skupinové tance kolové nebo párové. V městském prostředí se pak setkáváme
s charakteristickými tanci jednotlivých cechů, mečovými tanci nebo tanci s míčem - viz. : BURKE, Peter :
Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha 2005, s. 132 - 133 ; PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné
kultury II. /2., Praha 1997, s. 722 ; OLIVOVÁ, Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu, Praha 1979, s. 231 232.
68 OLIVOVÁ, V. : Lidé a hry, s. 221 - 230.
69 K básnickému ztvárnění této tématiky - GRUND, Antonín : Renesanční tance smrti. Příspěvek k poznání
českého básnictví 16. století, Praha 1948.
70 OLIVOVÁ, Věra: Odvěké kouzlo sportu, Praha 1989, s.113.
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vzdálenosti

několika

čehož

západu, následkem

přerušení

mil a bez

zde

zběsile tančili

od východu slunce až do jeho

obvykle bývali v závěru natolik unavení a zesláblí, že je museli

druhého dne rozvážet domů na nákladních vozech. Všímavému a zvědavému Šaškovi to
nedalo a

domorodců

mu bylo

vysvětleno,

se tázal na

důvody

že tak konají

jejich pro

kvůli odčinění

podle tradice jednou jejich takto se veselící
procesí nesoucí

tělo Páně

něj

dosti zvláštního

počínání.

Venkovany

jakéhosi zvláštního božího trestu,

předci opomněli

neboť

pokleknout, když je míjelo

a proto jsou jejich potomci dodnes za trest povinni opakovat tyto

celodenní taneční reje. 7 ! Samozřejmě zůstává otázkou, zda místní obyvatelstvo skutečně
věřilo,

že si tímto

relativně příjemným způsobem

odpykává

svůj

starý trest plynoucí z neúcty

k Nejvyšší svátosti anebo zda tato stará příhoda sloužila v Šaškově době už spíše jen jako
záminka k uspořádání nevázané lidové taneční zábavy.
Tanci mohly být v prostředí italských lidových vrstev
účinky

-

například

ve vztahu ke zdraví

člověka.

připisovány

Jako takový bývá

i jiné

tradičně

zázračné

prezentován

jihoitalský tanec tarantella72 , jehož zběsilé tempo mělo údajně pomoci eliminovat z těla
postiženého

nešťastníka

léčitelský

jed pocházející z tarantule. Tento bizarní

postup nám

popsal tehdejší student medicíny a pozdější významný lékař Šimon Tudecius de Montegalea,
který se s ním setkal v rámci svého pobytu mezi dobrovolníky na papežské

galéře.

Tudecius pochopitelně původně stejně jako Šašek absolutně nechápalo co se jedná a
spolu se svými druhy pocházejícími

pravděpodobně

počátku ohromně

zběsile křepčícího

bavil pohledem na

vysvětlen

italskými druhy byl pokárán a byl mu
zprostředkovaně přináší čtenáři

dnech je

tři

zachráněný.

dny po

střední

Evropy se na

a skákajícího Neapolitánce, ale jeho
smysl jeho

počínání,

sobě

člověka

z Apulie a vpíchne mu

tancovat, ale v noci pro

Toho muže postavili na

zeď čili

svůj

jed, musí, pokud je

občerstvení odpočívá.
dvěma

molo spolu se

hráli na housle a kytaru a vyhrávali mu po celý den, a on

tančil

takže by byl únavou padl k zemi, kdyby ho byli muži k tomu
před oči červenou

kamizolu a

současně

také

nepřipravili

Po

hudebníky,

třech
kteří

hned s taseným kordem

v ruce, šermoval do všech stran klackem, hned držel v ruce svou kazajku, hned

mu

který pak

:

"Když tento pavouk bodne
slunce na obloze,

jako on z oblastí

určení

nezadrželi,

něco

jiného,

nepředložili

nádobu plnou vody, v níž se

zrcadlil. Když se takto trochu zotavil, hned zase tancoval a poskakoval jako

smyslů

zbavený

až po západ slunce. Dívali jsme se na toho chlapíka a dali se do náramného smíchu, ale
Z BÍŘKOVA, Václav Šašek: Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec
Praha 1974, s. 149 - 150.
72 Jihoitalský rychlý lidový tanec třídobého taktu s doprovodem kastanět z tamburíny, jeho název bývá
odvozován od přístavu Taranta v Apulii.
71
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hudebníci nás nabádali, abychom

měli raději

slitování,

řkouce,

že to je trest boží. Tedy jsme

s ním ve zbývajícím čase měli velký soucit.,,73
Vedle tance se

raně novověcí

Italové z plebejských vrstev rádi oddávali i jiným

kratochvílím. Ku příkladu benátská náměste 4 na samém konci 16. století poskytovala
návštěvníkům

Serenissimy ale i jejím vlastním obyvatelům,

kteří

prý byli "nad okolní národy

a jiná města rozkošem a kratochvílím oddaní,,75 mnoho příležitostí k pozastavení se a
příjemnému

pobavení.

Benátské rynky tak byly té

době

nejen místem

dostaveníček

na jejichž adresu Kryštof Harant poznamenává, že nejellŽe

tančili

tancechtivých

měšťanů,

jinak než na to byl zvyklý

z Čech, ale že se zároveň tanci oddávali kdykoli se k tomu naskytla vhodná příležitost, aniž
by

čekali

taneční

na vhodnou záminku v podobě

nějakého

slavného kvasu. Z čehož vyplývá, že

zábava lidových vrstev v Itálii nebývala vždy

nutně

jen

součástí

slavnostních

hodů,

jak tomu ve většině případů patrně bývalo v aristokratickém prostředí v Čechách, které bylo
Harantovi vlastní, ale že veskrze
postačovalo

temperamentnějším Italům

jako záminka k tanci zcela

volné prostranství, muzikální doprovod a dobrá nálada.

Další charakteristickou podívanou, se kterou se

návštěvník

Benátek, a pravděpodobně

nejen jich, mohl na svých toulkách městem setkat byla veřejná produkce komedií delľ arte. 76
Potulní herci bývali najímáni od
svůj

zvýšit
diváků

velmi

toužících v místě svého krámku nebo stánku

obrat, což se jim pomocí množství takto na divadelní

a potenciálních

často

obchodníků

kupců

také

úspěšně dařilo.

představení přilákaných

Kryštof Harant vzpomíná, že se dokonce

stávalo, že se na jednom náměstí sešlo více podobných hereckých

společností,

jež

se pak snažily všemožným způsobem navzájem předčit a odlákat posluchače od konkurence. 77
Jinou, i když mnohem méně optimistickou, příležitostí k pozastavení mohl být i výkon
spravedlnosti v podobě poprav nebo celé škály

nejrůznějších

tehdy používaných

tělesných

73 BINKOV Á, Simona - POLIŠENSKÝ, Josef: Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky, listy ze 17. století,
Praha 1989, s. 230 - 231.
74 V jižních kulturách obecně souvisí lidová kultura a nejen ta s aktivitami provozovanými pod širým nebem na
náměstích. Zatímco na severu býval centrem zábavy hostinec, v Itálii stejně jako v ostatních středomořských
zemích to byla piazza. Na Apeninském poloostrově takovými významnými centry zábavy byla v Římě Piazza
Navona, kde si dávala dostaveníčko jak šlechta, tak se tam chodil bavit i obecný lid. Ve Florencii byla místem
oficiálních podívaných Piazza della Signoria, místem býčích zápasů a míčových her Piazza S. Croce, zatímco
závody kočích se odehrávaly na Pizza S. Maria Novella a zpěváky si bylo možno poslechnout na Piazza S.
Martino nedaleko Or San Michele. Hlavním centrem Benátek pak byla Pizza S. Marco - BURKE, P. : Lidová
kultura, s. 78 a 126.
75 ERBEN, Karel Jaromír ( ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta z království
českého do Benátek odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a svaté
Kateřiny v pusté Arabii 1., Praha 1854, s. 35.
76 K italské commedii delľarte - viz. : BROCKETT, Oscar G. : Dějiny divadla, Praha 1999, s. 175 - 180.
77 ERBEN, K.l. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd, s. 35
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trestů

vnímaných jako svého druhu chmurné teatrum, jež bývalo navzdory své tragické

povaze velmi vyhledávaným představením.
Kryštof Harant nám zanechal vzpomínku na jistý trest podobný
pranýř

spojený ještě s natahováním na

bylo vykloubení ramenních
Tento trest se v jeho
na

něm

snaživí

vědí,

se všemi jeho

nepříjemnými

trestaného a jeho vystavení všeobecné

stal již natolik přirozenou

přičinlivci

senzacích dokonce
nebo

době

kloubů

skřipec

českému

součástí

benátského

vystavení na

následky, jakými

hanbě

a posměchu.

veřejného

života, že

dokázali díky nikdy neutuchající lidské touze po podívané a

vydělávat.

Proto "mnozí z kratochvíle a třebas i peníze tak se houpati dají,

jak mají ruce stisknouti a mnohých při tom

fortelů,

jako když ruce na zad založí a

jimi se drží, užívají, a tak od toho častého natahování silné a zvyklé údy mají.,,78
život na benátských náměstích tepajících neustálým přílivem mnoha cizinců z různých
zemí byl

evidentně

nejrůznější zpestření.

velmi rušným a tudíž i bohatým na jeho

těžit při

z vlastní netypické polohy Benátek na ostrovech pak mohli jejich obyvatelé
způsobech

zábavy a

odpočinku,

kdy

například movitější

Nad to
jiných

kupci vlastnící gondoly nebo jiné

typy bárek vyjížděli ve chvílích volna často s celou svou rodinou za zábavou na moře. 79 Další
oblíbenou variantou využití

loděk

bývaly jejich závody.

Tím se dostáváme ke kategorii fyzicky založených

druhů

rozptýlení plebejských

vrstev. Jejich cílem vedle vlastního pobavení a sportovního vzrušení doprovázeného možností
sázek býval zpravidla navíc i možný
například

příjemný

zisk jisté

v podobě potravin nebo jiných hodnotných

textilní látky anebo
Do těchto

něj aká jiná

soutěží

peněžní

předmětů

hotovosti

či

jako byly

jiné

odměny

třeba

kvalitní

cena se symbolickou prestižní hodnotou určená pro vítěze.
v

se pouštěli bud lidé z okraje

společnosti

anebo profesionálové.

prvním nezbývalo mnoho jiných podobných možností, jak si relativně snadno a rychle
peníze na živobytí a tak se byli v krajním
mez ve jménu pobavení lépe
poloprofesionálové se
vybavení nebo

pouštěli

kupříkladu

případě

společensky

jedinců.

do zápolení, pokud tyto závody

kvalitního závodního

koně

vydělat

představitelnou

ochotni ponížit na nejvyšší

postavených

Těm

Profesionálové nebo

předpokládaly

jisté technické

a dlouhodobý trénink a nácvik

soutěžní

činnosti.

V Benátkách

stejně

tak jako jinde, kde k tomu panovaly

příhodné

podmínky, byli

velmi oblíbené "honby na gondolích". Jak uvidíme ještě později, v Benátkách se nejen závody
loděk,

78
79

ale i mnoho dalších oficiálních státních a náboženských ceremonií odehrávalo na

ERBEN, K.l (ed.) : Krištofa Haranta z Po!žic a z Bezdružic a na Pecce atd s. 17 - 18.
Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník o jízdě a putování, s. 161.
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vodách kanálů nebo přímo na blízkém otevřeném moři. Tradice veslařských závodů 8o je pro
Benátky doložitelná od roku 1300, ale dají se

předpokládat

jejich

ještě

mnohem starší

kOřeny.81 O těchto veslařských závodech nám referuje vedle Kryštofa Haranta i jeden zjeho

starších předchůdců na cestě do Palestiny - Jan Hasištejnský z Lobkovic.
Hasištejnský byl v

době

svého pobytu v městě na

laguně svědkem

dvou

závodů

šesti

malých loděk se čtyřčlennými posádkami na Canalu Grande na vzdálenost čtyř vlašských
mílí. 82 Nejprve mezi sebou závodily mužstva složená ze samých žen. Vítězná posádka si jako
cenu za
čtvrtá

svůj

výkon odnesla

pětadvacet

osm zlatých a ani poslední

alespoň

po

čtyřech

nebyla tentokrát

dvě

zlatých, ta jež dojela jako druhá patnáct,

ženské posádky nevyšly zkrátka, protože

zlatých. Po ženách se

výhradně

následně

v penězích, nýbrž

třetí
obě

deset,

dostaly

chopili vesel "pacholci", ale jejich výhra

vítězové

v cíli získali jako trofej kvalitní

šarlatovou látku. Posádka která obsadila druhé místo dostala za odměnu kus damašku a třetí si
odnesli pětadvacet zlatých. Ostatní na rozdíl od žen nevyhráli nic. 83
Velmi oblíbeným typem

závodů

v Itálii a svým

způsobem

variantou na benátské
84
závody loděk v ostatních italských městech bylo již od dob středověku palio. Závody tohoto
druhu se konaly téměř ve všech italských městských centrech a bud' existovaly samy o
nebo

tvořily

jednu z mnoha komponent

nebo církevní svátky. Zrodily se

šířeji

nepochybně

sobě

a

pojatých slavností jako byly státní, dynastické
ze staré

římské

tradice

koňských závodů

moderní post antickou dobu jsou doložitelné od 12. - 13. století. Závodními

a pro

zvířaty nejčastěji

bývali koně zvaní v dobových pramenech "barbari,,85, ale závodit v nich mohli stejně tak
dobře třeba

osli,

soumaři

nebo dokonce lidé. Výraz "palio" navíc mohl být vztažen i na jiné

typy závodů, jak to například učinil Heřman Jakub Černín, který se stal svědkem závodu lodí
ve Florencii na Amu a i o tomto závodě hovoří jako o "paliu,,86.

80

Veslařské závody v Benátkách byly původně jednou ze součástí bojových her. Pro 14. stol. existuje řada

dokladů svědčících

o tom, že tvořily v té době jeden z prvků vojenského výcviku benátské mládeže, který byl
kontrolován samotnou správou republiky. Hlavním cílem tohoto cvičení byl sice na počátku trénink ve střelbě
samostřílem. Tento výcvik se pravidelně konal na jednom z ostrovů nedaleko města, kam se mladíci
přepravovali v člunech z nábřeží sv. Marka. Právě z této nutnosti přepravy po moři postupem doby
vykrystalizovaly přirozenou cestou významné veslařské závody a od roku 1315 pak bylo stanoveno zákonem
každoroční konání velké regaty na den sv. Pavla - OLIVOVÁ, V. : Odvěké kouzlo sportu, s. 213.
81 OLIVOVÁ, V. : Lidé a hry, s. 29l.
82 7,5 km.
83 STREJČEK, Ferdinand (ed.): Jana Hasištejnského z Lobkovic Putování k svatému hrobu, Praha 1902, s. 31
-32.
84 Název tohoto druhu závodů je odvozen od latinského výrazu "pallium", které označovalo hedvábnou či
vlněnou kvalitní látku, z níž byla původně vyráběna slavnostní pokrývka koně pro vítěze koňských závodů.
85 Barbaro nebo barbero je dobové označení závodního koně, které pochází z dobové představy o konotaci těch
nejlepších a nejrychlejších koní na světě s arabskými oblastmi - Grande dizionario della lingua italiana,
Salvatore Battaglia, Torino 1977, s. 256.
86 Viz. zápis v Černínově deníku z 25.7. 1679: " ... sul fiume correvano due peotine al Palio."

162

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů.

Existovaly dvě základní varianty koňského palia s jezdci,

kteří

mohli mít ztíženou situaci tím, že

koně

koně

bud' závodili bez jezdců nebo

nebyli osedlaní, tak jak je tomu dodnes

u asi nejznámějšího a dosud praktikovaného palia v toskánské Sieně. 87 Závodní dráhou bývaly
původně

ulice nebo

náměstí

italských

měst,

což ze

podívanou a opravdu v denících nejednou

závodů činilo relativně

čteme

nebezpečnou

dost

o tragických úmrtích a

zraněních

doprovázejících tento druh sportovní zábavy.88
Palia se díky jeho
jako divák

zúčastnit

otevřenosti

a pohybu závodních

zvířat

v rámci celého

města

mohl

každý a díky tomu se stalo velmi oblíbeným rozptýlením poskytujícím

navíc prostor k uzavírání sázek jak v prostředí lidu tak i mezi urozenými kavalíry. Majitelem
koně

bud' mohl být soukromník anebo mohl patřit městské

najímala vlastního žokeje, tak jak tomu bylo
rozdílů

bez

mezi paliem

jezdců patřící

správy

předcházet

pořádaným

například

město

Sieně.

contradě,

-

která si na závod

Toto byl jeden ze základních

v Sieně a ve Florencii, kde na rozdíl od Sieny závodili
podmíněno

soukromým osobám, což bylo
pro

v

čtvrti

možné

nebezpečné rivalitě

snahou florentské

mezi jeho jednotlivými

koně

městské

čtvrtěmi

a

frakcemi vyplývající z jejich případného vítězství. 89
Pořadatelem závodů

mohlo být bud' samo

město,

stát, suverén, šlechtic anebo i

relativně docela obyčejný řemeslník, jak nás o tom zpravuje mladý Černín, který ve Florencii

byl

svědkem,

jak píše, palia dvou
z contrady poblíž brány S. Nicolo. 9o
Mimo
rozšířenému

veslařských

paliu, se v

době

místem i dalšího oblíbeného
Původním

základem těchto

lukostřeleckých

koníků

( "cavalluci"), jež organizoval jeden

závodů,

od

Harantovy

návštěvy

městského

střeleckých

bratrstev, jež se

kterých jsme
Benátek

se

dostali

veřejná

sportovního povyražení, jakým byly

k všeobecně

až

prostranství

hrnčíř

města

střelecké

stávala

závody.

klání byla cvičení italských městských domobranných

postupně během

15. - 16. století

proměnila

ve speciální

střelecké slavnosti, v jejichž rámci byly pořádány střelecké soutěže. 91 Střílelo se z kuše a od
počátku

16. století i z ručnic do

dřevěných

malovaných

terčů,

které postupem doby zcela

87 K sienskému paliu pořádanému dodnes pravidelně dvakrát ročně 2. 7. a 16. 8. - BELLONI, Stefania : Jl Palio,
Narni 1997.
88 Viz. Černínovi zápisy z Florencie z 22. 7. 1679, kde píše že došlo k nešťastnému úmrtí muže, který ve snaze
vidět lépe závody vylezl na hradby a pádem z nich se zabil přímo před zraky tehdejšího velkovévody, kterého
tento zážitek velmi popudil a z Říma z 20. 1. 1680 se zmínkou koňmi sraženém chlapci. Ovšem k takovýmto
zraněním na druhou stranu docházelo nejen při paliu, ale i třeba při obyčejné podvečerní kavalkádě na místě
korza - viz. zápis z Florencie z 24. 6. 1680.
89 CHRÉTIEN, Heidi L. : The festival of San Giovanni. Imagery and Power in renaissance Florence, American
University Studies, Series IX., History, vol. 138, New York 1994.
90 Zápis v Černínovo deníku z 27.8. 1679.
91 OVLIVOVÁ, V. : Lidé a hry, s. 288.
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nahradily původní terče, kterými byli ze dřeva vyřezaní ptáci nebo skuteční živí opeřenci. 92
Vítěz

"střeleckého

býval pasován na

věcnou

nebo

střeleckých

doposud
v

peněžitou

o

•

,

delším

o tom, že
lučišť,

střelci

nějakou

obvykle získal

ještě

starší podobu

těchto

v době jeho benátského pobytu

kteréž kulky

olověné

aneb

hliněné

nesou,

,,93

Opeřenci stejně
uvolnění

zmiňuje

: ,,'" z luků aneb

k kacatum pltomym ...

ještě

výhru. Kryštof Harant v Benátkách zažil

klání, protože se

ještě stříleli

krále" a vedle této pocty

jako jiná

zvířata

se

ostatně nevděčným

ventilem

společenského

a objektem her nejen lidových, jevících se nám dnes - poznamenaným nesrovnatelně

"civilizačním

zbytečně

procesem" než byli naši

kruté, stávala

nejrůznější

relativně často. Zvířata stejně

předmětem určitých druhů

vrstev bývala

předkové

na

počátku novověku,

tak jako

obyčejní

aristokratů

her a zábav

mnohdy jako

smrtelníci z nižších
příkladu

jako byly ku

formy lovu.
pořádaných

Ráda bych se zde zmínila o zábavách

aristokracií, v jejichž rámci

figuroval neurozený lid jako zdroj pobavení a to zhruba ve stejných intencích jako si dneska
hrajeme

například

formu rozptýlení
že

neměl

naprosto

se psem, když ho necháme aportovat

aristokratů

nějaký předmět.

Jedná o zvláštní

za nezbytné asistence lidu bez níž by podobný druh zábavy nejen
společnosti

smysl, ale byl by dokonce ve

rovných a

stejně

po stavených

jedinců

neuskutečnitelný.

Příkladem budiž jedna z festivit pořádaných v Římě španělským ambasadorem u

papežského dvora, který za jednoho srpnového
zábavu na

řece

v Tibeře. V jejím

průběhu

kachen, které k velkému pobavení všech

podvečera

bylo do

roku 1680 nechal zorganizovat

řeky postupně

přihlížejících

na házeno více než

chytali obratní plavci

stejně

tři

sta

tak jako

husy uvázané na dvou dlouhých provazech, jež za sebou táhla Španělova luxusní vyzdobená
loď poháněná

šestnácti

veslaři.

Tu následovala ještě jedna menší a

které bylo vyslancovo služebnictvo svému pánovi stále
jeho majestátu.

Soutěžící

dostatečně zruční,

utrhnout unikající vyplašené husy
byl ještě ve

večerních

ohňostroj v podobě draka.

připevněné

nákladná bárka, na

ruce, aniž by

plavci tak museli být nejen rychlí, ale pokud

v podobě chutného ptactva, i

představení,

při

méně

při

chtěli

tom

získat

aby se jim šikovným hmatem

provazy k lodi. Poté, co

skončilo

zaclánělo
odměnu

podařilo

toto sportovní

hodinách k velké spokojenosti lidu z jedné z bárek odpálen

94

PETRÁŇ, J. a kol: Dějiny hmotné kultury II. /2. , s. 721.
ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po lžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 35.
94 Viz. zápis v Černínově deníku z 16. 8. 1680.
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zábavě

Zpráva o jiné takové

se nám dochovala shodou okolností zase z prostředí

spojeného svým způsobem s vodním živlem, i když v tomto
slavnost

pořádanou

města,

centru

v přístavu v Livomu, kde 22.

ale o zábavu

července

případě

se nejedná o žádnou říční

uskutečněnou

v námořnickém ovzduší

přistála

1656 na krátko

papežská flotila, na jedné

z jejíž lodí se ubírala bývalá švédská královna do Francie. Královna Kristina se odpoledne
následujícího dne bavila tím, že sledovala koupající se a potápějící se
moře

ze

stěžňů lodě, kteří

soutěžili

mezi sebou

námořníky

skákající do

o peníze, jenž jim vložené do jablek a hrušek

dávala házet. 95
Další podívanou, se kterou se mohl

návštěvník

Itálie v daném období setkat, byla

fonna zábavy na rozdíl do všech výše vzpomínaných již velmi těsně hraničící se zesměšněním
vedoucím místy až k fyzickému strádání jejich přímých účastníků. Taková byla hra pořádaná
každoročně

městské

benátskou vládou k pobavení

obce. Na jejím

počátku

bývalo

veřejně

vyhlášeno, že se chystá další "svinský lov,,96, k němuž úřady hledaly naprosto slepé muže,
kteří

se byli ochotní mezi sebou bít za

finanční odměny.

chudáky deset

účelem

dobrovolníků

nebývalo žádným velkým problémem.

rytíře

Takto vybavené slepé

provaze
svině,

němž

umožňující

kterou

se nacházel
ji

společně

značnou

či

a vyhlídkou jisté

kůl pevně

se mohlo

samozřejmě

připravené speciálně

přivázaná

hlavní cena v podobě vykrmené

uzavřít

podařilo nejdříve

křik

"concordováním zimních

začít.

mnohem

častěji

raněných,

slavíků

najít a jednou

sázky a s podle slov Haranta

než do nebohého

vepříka

do sebe samých a své na zem spadlé protivníky si pletli se svou
chrochtání prasete a

k této

k němuž byla na dosti dlouhém

s deseti dukáty získal ten, komu se ji

"směšným" představením

"vyvoleným" pak

země,

zabitý do

volnost v pohybu

Těmto

sochor.

vyvedli na prostranství

ránou kyjem usmrtit. Pak už zbývalo jen

Slepci se

tučného čuníka

Najít mezi, díky stavu tehdejší medicíny, mnohými takto postiženými

byla zapůjčena zboj a kyrys a jako zbraň těžký kyj

podívané, na

získání

který Kryštof Harant

po lesích" narážeje tak na

strefovali navzájem

zvířecí obětí,

téměř

takže o

poeticky nazývá

staročeské přísloví

o vlcích a

jejich vytí, nebyla nouze. Tato hra navzdory jejímu charakteru hraničícímu s dobrým vkusem
nebyla, jak jsem zjistila, i

95

'

v ,

přes svůj

prapodivný charakter žádným italským

v

BINKOVA, S. - POLlSENSKY, J. : Ceská touha cestovatelská, s. 232.
96 ERBEN, K. J. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po lžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 36.
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specifikem, o

čemž svědčí

její v podstatě totožná i když o víc jak jedno a

půl

století starší

v duchu takového sociálního darwinismu

nepochybně

,
'c.
znama
lrancouzsk'a verze. 97

Abychom tento oddíl
ale ve

skutečnosti

nekončili

opravdu vlastního

raně novověké

oblasti tehdejší zábavy a forem trávení volného
bezprostřednímu

světem

aristokratickým

času,

společnosti

a promítajícího se i

bude naše poslední úvaha

styku kavalírů s neurozenými jedinci. Je jisté, že s těmito se

cestovatelé na jejich cestách po Itálii museli
s jiným

stavovské

střetávat

dnes a

denně.

čeští

Tomuto

patřit

a moravští

střetávání

se

a rozdílnou civilizací se ale na rozdíl od jejich setkávání se stejným
světem

nedostalo, až na

a pouze odlišnou civilizací v podobě italských šlechtických

několik

žánrových

obrázků

nesympatických místních

salonů

celníků

se

a po

spropitném toužících stráží, v jejich zápiscích téměř žádného místa.
O povaze

těchto vztahů

mezi jednotlivými sociálními vrstvami vypovídá také jeden

Černínův zápis, kde si tento mladík tolik dbající o své vzezření a ošacení stěžuje, že díky

mizerné kvalitě služeb hostince U koníčka v městě Pistoia, kde se svým doprovodem nocoval
a kde dostal

černého

petra v podobě

coatto ) vstát celých

pět

hodin

lůžka

před

plného

štěnic,

byl díky tomu donucen ( son stato

východem slunce a debatovat až do

rozednění

s

podkoními a venkovany.98 Ze zápisu je sice těžko pochopitelné, zda tito se v hospodě veselili
až do pozdních hodin a poté tam
se tam namanuli z nějaké jiné

zůstali

příčiny,

až do rána ve
ale

společnosti

každopádně

z něj

mladého cizince anebo zda

jasně

vysvítá, že i aristokrat

v případě nouze se byl ochoten pobavit také s jedinci pocházejícím z jiných sociálních vrstev.

V. Vánoce, Velikonoce a karneval v jejich konkrétní italské podobě

Oslavy

vánočních svátků

v soukromí v období raného

novověku

na sebe ještě zdaleka

nebraly takovou podobu s jakou se setkáváme dnes a 24. a 25. prosinec se tak v mnohém
podobaly spíše než

nějakému

celou dobu adventu a

hlavně

svátku ostatním všedním
pak na den narození

dnům. Slavnostnější

Páně,

formy na sebe po

který byl jeho vyvrcholením, braly

pouze církevní ceremonie odehrávající se během bohoslužeb v kostelech.
Z pramenů, které zde využívám, se
u dvou z nich. Oba dva nezávisle na

něco

o

podobě

sobě, ačkoli

italských Vánoc dozvídáme pouze

Lev Vilém z Kounic prožil Vánoce

97Koncem srpna roku 1425 byli v Paříži do zahrady armagnackého paláce v ulici Saint - Honoré zavedeni tři
slepci s holemi v rukou, kteří se měli pokusit zabít kance, kterého tam vypustili krátce před nimi. Byla to
podobně jako později v Benátkách prapodivná podívaná, protože slepci v domnění, že bijí zvíře se tloukli
navzájem a byli by se bývali potloukli, kdyby měli opravdové zbraně. Zábava začala již předcházejícího dne,
když byli tito ozbrojení slepci vedeni pařížskými ulicemi, kdy byl před nimi nesen praporec s vyobrazeným
prasetem a jeden muž imitoval prasečí chrochtání. - viz. : VERDON, Jean : Volný čas ve středověku, Praha
2003, s. 177 - 178.
98 Viz. zápis v Černínově deníku z 12. 10. 1679.
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v Palermu a Heřman Jakub Černín v Římě, potvrzují to, co bylo obecně řečeno o několik
řádků

výše a moc vánoční atmosféry z nich rozhodně nedýchá.
Mladý moravský šlechtic se na Štědrý den v hlavním městě Sicílie nejprve dopoledne

vypravil ke svým známým z řad
kavalíři pravidelně

stýkal v

procházel po korzu a po

herců

poCdstatě

večeři

a baletek, se kterými se podobně jako ostatní
příjezdu

již od doby svého

jel k jednomu ze svých

španělští

do Palerma. Odpoledne se

španělských

známých, kde jak píše:

" ... jsme si hráli s fraucimorem a k půl noci se začala komedie. ,,99
Následující den, kdy se věnovalo

něco

více náboženské kontemplaci, slyšel celkem tři

mše a nadto si ještě odpoledne zašel do místní jezuitské koleje, aby tam vyslechl kázání a byl
přítomen

nešporám. Poté se odebral ke dvoru, aby pozdravil místokrále, odkud pokračoval na

korzo a nakonec do paláce kapitána
kavalírů. Později večer

města,

kde

přihlížel

jakési blíže nespecifikované

hře

se tak jako obvykle vypravil na komedii.

Heřman Jakub Černín sice prožil vánoční svátky na Apeninském poloostrově dokonce

dvakrát - prvně v Římě I 00

V

roce 1679 a po druhé v roce 1680 v Miláně, kde ale v tomto
během

období pobýval jen shodou okolností
bohužel se v tomto

případě

své cesty

směřující

ve svých zápisech o Vánocích vůbec

do savojského Turína a

nezmiňuje.

Za svého pobytu v Římě šel 24. prosince dopoledne Heřman Jakub nejprve na mši a
po ní navštívil dva ze svých přátel. V podvečer doprovázel kardinála Nitardiho na nešpory do
Vatikánu, kterých se
kde byl

pořádán

zúčastnil

také sám papež. Po nich byl pozván do paláce kardinála Ciba,

ve jménu papeže a

matutino ), nejprve koncert a po

těch kardinálů, kteří zůstali

něm

bohatá

večeře.

na ranních modlitbách (

O ní se ve svém deníku

pochvalně

vyjádřil, jak pro její tabuli prostřenou s "trionfi di gran arte"IOI, tak pro v tomto období, které
většinou spadalo do doby půstu, neobvyklou přítomnost pokrmů zhotovených z masa. 102

HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 116.
Na Černínových zápisech je zvláštní, že nám, ačkoli to byl většinou bystrý pozorovatel slavností a rituálů,
který se navíc díky svým kontaktům dokázal probojovat až do jejich samotného centra, ve svých záznamech
z vánočního Říma, které hodně vypovídají o jeho blízkých stycích s římskou kurií, nezachoval více informací
vztahujících se k vánočním rituálům, jejichž hlavní postavou byl papež. Mám na mysli především papežem
sloužené tři velké mše mezi 24. a 25. 12. ve významných římských kostelech - o půlnoci v S. Maria Maggiore,
za úsvitu vS. Anastazia a konečně naposledy na Boží hod v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, na které se papež
přes město samozřejmě ubíral v doprovodu obligátního slavnostního průvodu. Dále nezmiňuje ani papežské
požehnání "Urbi et Orbi" prováděné stejně jako o Velikonocích. A mlčí rovněž o žehnání meče a pláště, které
tvořily protějšek daru zlaté růže a stejně tak bývaly darovány jako vyznamenání nějaké tehdejší významné
osobnosti katolického světa - BURKE, P. : Le scene di vita quotidiana, s. 208 ; HEERS, Jacques: La Roma dei
papi dei Borgia e dei Medici ( 1420 -1520 J, BUR 2001, s. 92.
101 "Trionfo" - dobový výraz označující drobné díla podobná malým soškám vytvářená z cukru a jiných
poživatin při příležitostech významných hostin plnících úkol dekorace zkrášlující slavnostní tabule Vocabolario della Academia della Crusca, Firenze 1840.
102 " ••• essendo quesť anno giorno di carne fu anche la cena piu splendida di altri anni." - viz. zápis v Černínově
deníku z 24. 12. 1679.
99
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Druhý den na svátek Narození
přítomnosti
několik
přítele

Svatého otce a

kardinálů.

Páně

Poté se vypravil do

překrásnou

mší doprovázených

se po ránu

zúčastnil

mše v papežské kapli za

apolinářské

koleje, aby tam slyšel

hudbou. Odpoledne se zajel v doprovodu svého
veřejně

markýze Gonzagy podívat k S. Maria Maggiore na v den tohoto svátku

vystavenou kolébku
zázračného dítěte

Páně

a do kapitolského kostela S. Maria in Aracoeli na

v jesličkách.

Večer

dřevěnou

sošku

byl spolu s ostatními německými kavalíry na návštěvě u

toho samého markýze, kde se všichni společně dobře bavili. 103
rovině,

Na rozdíl od Vánoc, které byly v soukromé
velmi

klidně,

velikonoční

byly

novověkou společností

svátky

tvořící

prožívány s mnohem větší

jak je patrné z pramenů, tráveny

vrchol cyklického církevního roku
vnější obřadní

raně

pompou i vnitřní kajícností.

Navzdory většinové snaze prožít tyto svátky v Římě se naši kavalíři na svých toulkách
Itálií v několika případech ocitli v daném období také v Benátkách. Benátky si po celou dobu
své samostatné existence neustále udržovaly jistý vztah k východní

kultuře,

východní

ortodoxní náboženství z toho nevyjímaje, takže se zde zvídaví cestovatelé mohli setkat
dokonce i s řeckou podobou církevních oslav Velikonoc.
Pravoslavné

obřady

nelišily, protože i jejich

se ve své
ústředním

duchovní osoby následující tak

podstatě

od

těch římsko

- katolických zase tak moc

bodem bylo dobrovolné ponížení vysoce postavené

příkladu

Ježíše Krista.

Během řeckých

pravoslavných

obřadů

konaných v Benátkách tak patriarcha podobně, jako to v Římě činil papež, umýval nohy
dvanácti knězům. 104 V prostředí držitelů nejvyšších úřadů Republiky sv. Marka tomuto aktu
pokory odpovídalo odkládání

pláště

a zlatého

řetězu

v chrámu sv. Marka na Veliký pátek, tak

jak to prováděl dóže následován všemi senátory a benátskou šlechtou. lOS
Nejnádhernější

ale byly

pravděpodobně

oficiální církevní slavnosti

pořádané

o

Velikonocích v Římě. Důvodem, proč se nám dochoval jejich nejeden popis, je že právě na
velikonoční

svátky se

většina cestovatelů

snažila dorazit do tohoto centra katolické víry.

Prvním významným dnem z hlediska
před

samotnými Velikonocemi -

slavena mší v bazilice sv. Petra,
větévky připomínající

velikonočních

ceremonií byla poslední

neděle

Květná neděle

( domenica delle palme ), která bývala

během

Svatý otec rozdávat

níž

měl

posvěcené

triumfální vstup Ježíše Krista do Jeruzaléma. Ovšem ve

se o tom dozvídáme z diárií, pouze ti

nejvýznamnější

palmové

skutečnosti,

z přítomných - tj. kardinálové a

jak

někteří

Viz. zápisy v Černínově deníku z 24. a 25. 12. 1679.
Viz. zápis v Černínově deníku z 27. 4. 1679 ; Heřmana Jakuba tyto obřady natolik zaujaly, že se chtěl do
kostela náležícího Řekům vrátit ještě jednou o několik dní později, kdy tam doprovázel do Benátek právě
dorazivšího barona Vrabského, ale bohužel společně přišli do kostela příliš pozdě a nic už z obřadů neviděli viz. jeho zápis z 30.4. 1679.
105 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 70.
103

104
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příslušníci

další preláti a
účastníků

slavnostní mše

církve dostávali opravdu
včetně kavalírů

pěknou

palmovou ratolest. Zbytek

z těch nejlepších rodin se musel spokojit bud'

s méně kvalitní palmovou anebo dokonce pouze olivovou větvičkou. 106
Květná neděle

otevírala všechny ostatní zvyky a ceremonie, které probíhaly po celý

následující Svatý týden. Jedním z těchto
pořádaný obřad

"umývání nohou

zvyků

poutníkům"

býval ve špitále "aHa Trinita de Ponte Sisto"
a jejich

hoštění.

V době Kounicova pobytu

v Římě tuto hostinu pořádal nejprve synovec tehdejšího papeže Urbana VIII. kníže Thadeo
Barberini a po

něm

kardinál Colonna a zúčastnila se ho veškerá římská smetánka, což

o jeho významu v cyklu
Zelený

čtvrtek

nejprve ve

velikonočního

založený ale ve

skutečném

týdne. Jeho princip, napodobující konání papeže na

skutečnosti

na biblickém

jim bud'

římští

příkladu

omývání nohou dvanácti prostých lidí

množství v řečeném špitále každým z přítomných
pohoštění. Při hostině

svědčí

byli tito "poutníci"

prelátů

rozděleni

nebo

Ježíše Krista,

shromážděným
šlechticů

ve

lněných

značném

a jejich následném

podle pohlaví do dvou velkých

kardinálové a aristolaaté v červených

spočíval

pláštích nebo

tamější

sálů,

kde

vznešené

dámy sloužili u tabule. 107

Zelený

Dalším

důležitým

čtvrtek

( giovedi santo ), kdy se jedinými centry veškerých

dnem následujícím ve

velikonočním

cyklu za

Květnou nedělí

obřadů

byl

stala bazilika sv.

Petra a papežská kaple, které jimi zůstaly ji až do konce Velikonoc. l08 Po slavnostní zpívané
mši byl papež na svém
lidu

stejně

předčítal

trůnu

vynesen k oknu v lodžii na průčelí chrámu sv. Petra, aby

tak jako oV ánocích požehnání "Urbi et Orbi".

Při

té

příležitosti

udělil

papež každoročně

svou exkomunikaci všem, kdo vyznávali jinou než katolickou víru, ve jménu které

jako jediné bylo možné podle katolické doktríny dosáhnou spasení. Papežská exkomunikace
byla namířena proti všem "kacířům, Turkům, Židům, pohanům a schizmatikům" a
výmluvným gestem, které ji doprovázelo bylo svržení

hořící pochodně

nebo svíce na

svatopetrské náměstí. 109 O tuto pochodeň nebo svíci se mezi zástupy lidí každoročně strhla
veliká rvačka, protože jejím kouskům byla přičítána zázračná moc. IlO Poté se z Andělského

Viz. HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 133 - 134; zápis v Černínově deníku z 14.4. 1680.
Rovněž sám Lev Vilém z Kounic se tohoto obřadu na Květnou neděli a i během následujících dnů zúčastnil
po boku římské aristokracie a pomáhal s distribucí jídla a pití až dlouho do noci - HRUBÝ, F. : Lev Vilém
z Kounic, s. 134. ; později na Veliký pátek, když tuto hostinu pro chudé pořádal pro změnu kardinál Francesco
Barberini, byl Kounic dokonce vyznamenán úřadem vrchního stolníka - tamtéž, s. 135.
108 Heřman Jakub Černín na rozdíl od Lva Viléma z Kounic, který se více zaměřuje na zvyky a obřady
následující po mši, akcentuje v ceremoniích probíhajících již během bohoslužby v potridentském období
protěžovaný kult eucharistie a Nejsvětější svátosti ( Santissimo ), o němž Kounic mlčí.
109 O pochodni se zmiňuje Kounic - HRUBÝ, F. Lev Vilém z Kounic, s. 134; kdežto o svíci píše v zápisu z 18.4.
1680 Černín.
110 Viz. zápis v Černínově deníku z 18.4. 1680.
106
107
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hradu ozvala slavnostní salva

dělostřelectva.

Na to papež

stejně

jako to již v předcházejících

dnech činila římská šlechta přistoupil k obřadu umývání nohou (lavanda dei piedi ).111
Podle svědectví se dobách Urbana VIII. Barberiniho jednalo o třináct chudých ll2
oblečených

v bílých pláštích a o

role dvanácti

apoštolů

několik

ujalo dvanáct

desetiletí

kněží, kteří

později

za Inocence XI. Odescalchiho se

byli papežem obdarováni šatem z bílého

plátna. Po ceremonii umytí jejich nohou a políbení chodidla papežem 113 jim jeho pokladník
předal

po jedné zlaté ajedné

těmto "apoštolům"

stříbrné památeční

Svatý otec

ještě

sloužil

medaili s vyraženou podobiznou papeže. Poté

při

jídle zahrnujícím

několik chodů

u

bohatě

vyzdobené tabule, na níž nechyběli ani tehdy tolik ceněné "trionfi".
Tímto

obřadem končil

záleželo na každém jedinci, jakým
kavalíři

se nezávisle na

čtvrtek

pro Zelený

sobě

směrem

nejprve

oficiální program papežských ceremonií a

dál ubíraly jeho kroky. Námi oba dva sledovaní

zamířili

podívat na slavnostní hostinu

odehrávající se v prostorách Vatikánského paláce, jejichž
jako tabule

"apoštolů."

některému z

stůl

byl

podobně krásně

Na tomto banketu mohli v případě svého zájmu

kardinálů

vyzdoben

eventuálně

sloužit

členů kardinálského kolegia, tak jako to například udělal Černín spolu

s ostatními svými

německými přáteli, kteří

si jako objekt tohoto svého

čestného

úkolu zvolili

protektora německého národa - kardinála Pia. 114
Mimo to nabízel Řím dostatek míst spojených s posledními dny Ježíše Krista
svádějícími

barokního ducha

Kounic si tak

například

během

Velikonoc ke kontemplaci snad

za cíl své odpolední

projížďky

ještě

více než jindy.

zvolil baziliku sv. Jana v Lateránu

v jejíž těsné blízkosti se nacházejí svaté schody ( Scala santa ) pocházející

údajně

z Pilátova

jeruzalémského paláce, po nichž měl kráčet zbičovaný Kristus. 115
Další variantou jak strávit odpoledne, která ale nebyla spojená pouze

jmenovitě

s Římem nebo Itálií, bylo tehdy obvyklé "chození po hrobích".116 Heřman Jakub Černín, který
111 Tento obřad se většinou odehrával ve Vatikánském paláci v Sala ducale - BURKE, P. : Le scene di vita
quotidiana, s. 214.
112 Toto číslo přejaté z Kounicova diária působí vzhledem ke zjevné snaze o paralelu papeže s Ježíšem a chudých
s dvanácti apoštoly v jeho svědectví poněkud nepatřičným dojmem.
113 "Osculum pedis" aneb polibek nohy byl jinak výhradně papežským ceremoniálním privilegiem, kdy Svatému
otci byla noha líbána během každodenních audiencí, dále byla tato ceremonie uplatňována na Květnou neděli a
na Velikonoční pondělí, kdy mu veřejně líbali nohu všichni členové kardinálského sboru ( tzv. "obbedienza" kardinálové papeže líbali celkem třikrát : na tvář, na ruku a na nohu ). Ke stejnému obřadu přistupovali
kardinálové ještě v případě papežovy smrti a po zvolení nové hlavy katolické církve atd. Pouze během
Velikonoc se tato role obracela a byl to papež, kdo líbal nohu někomu jinému - BURKE, P. : Le scene di vita
quotidiana, s. 213 ; tomto zvyku najdeme zmínky také v denících - HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 128 ;
Černínovy zápisy z 12. 3. a 10. 9.1680.
114 Viz. zápis v Černínově deníku z 18.4. 1680.
lIS HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 134.
116 Navštěvování kostelů za účelem zhlédnutí "božího hrobu" dotvářelo velikonoční kolorit stejně tak napřiklad
v Praze nebo ve Vídni po celé období raného novověku a s tímto zvykem bychom se mohli setkat až hluboko do
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tuto

pochůzku

po zhruba deseti v různých kostelech naarallŽovaných hrobech absolvoval, se o

těch viděných v Římě kriticky vyjádřil v tom duchu, že jejich kvalitu a krásu nelze srovnat

s těmi, které lze vidět v Říši. Po této obchůzce mladý Černín večer ještě zamířil do špitálu
della Trinita, kde se, jak je vidět z jeho
Svatého týdne a kde se k tomuto

účelu

svědectví,

ten

večer

odehrával

obřad

mytí nohou

během

celého

podle jeho odhadu shromáždilo okolo šesti

set prostých mužů a žen.
Na Veliký pátek ( venerdi santo ) pobíhal ve Sv. Petru

obřad

líbání sv.

Kříže.

V tento

den bylo všechno prosté a bez ozdob - dokonce šat Svatého otce a kardinálů byl bez ozdob a
jejich

dřevěné

lavice byly holé. K sv.

Kříži přistupovali

všichni

včetně

papeže bosí. Po mši

bylo možné v bazilice obdržet plnomocné odpustky a prohlédnout si vzácné relikvie
pocházející z chrámového pokladu, které
Velikonočního pondělí.
kostelů.

ll7

zůstali

vystaveny k nahlédnutí

věřícím

až do

Odpoledne jak Kounic tak i Černín strávili navštěvováním různých

lls

sobotě

O Bílé

bylo slaveno zmrtvýchvstání, takže atmosféra v papežské kapli byla

vzhledem k předchozímu dni

úplně opačná. Obřad

doprovázelo

zvonění zvonů,

slavnostní

trouby a salvy z děl.
Na

velikonoční

neděli

Svatopetrské baziliky, po

papež

němž

opět

uděloval

následovala slavnostní

Odpoledne bylo možné navštívit mnoho

kostelů,

slavnostní požehnání z průčelí
střelba

kde byly

z děl z Andělského hradu.

podobně

jako ve Sv. Petru

vystaveny relikvie. Černín se způsobem, kterým se tak dělo, nebyl příliš spokojen, protože
vzácné ostatky

většinou

dostávalo a navíc byly

bývaly

umístěny někde

chráněny různými

ve výšce, kam se oko diváka jen

těžko

stříbra

které

nádobami ze zlata,

nebo

křišťálu,

bránily jejich snadnému rozeznánL I19
Na
bazilice
v raně

Velikonoční pondělí

opět

za

novověké

přítomnosti

pak svátky

papeže a

dozněly

kardinálů.

v podobě mše a nešpor v hlavní

římské

Tímto bych sice mohla téma Velikonoc

Itálii opustit, ale mám v úmyslu se ještě velmi krátce podívat na to, jak byly

tyto svátky tráveny v jiném italském

středisku,

které nebylo tak úzce spjato s katolickou vírou

jako právě papežský Řím a zda se tyto oslavy sobě navzájem podobaly či nikoli. Materiál
19. stol. Během času byl význam chození po hrobech ale pomalu zatlačeno do pozadí ve prospěch vánočních
jesliček a betlémů - KOLDINSKÁ, Marie: Každodennost renesančního aristokrata, Praha - Litomyšl 2001, s.
169.
ll7 Těmito vzácnými relikviemi byla především část kříže, Veroničina rouška a relikvie kopí, kterým byl
probodnut bok Ježíše Krista.
!l8 U Heřmana Jakuba Černína konkrétně víme, o jaké kostely se jednalo - jejich většina byla nějakým
způsobem spojena s Velikonoci jako byl např. S. Colonna. S. Scala, S. Croce in Gerusalemme - viz. jeho zápis
z 19/íf1680.
!l9 ViZ: iápis v Černínově deníku z 21. 4. 1680.

V'

171

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů.

k podobné komparaci nám poskytuje pobyt Heřmana Jakuba Černína na Akademii v Turíně,
která byla, jak už bylo poznamenáno výše, velmi úzce spjata s tamějším savojským
vévodským dvorem. Z oslav Velikonoc na dvoře Viktora Amadea II. 120 jsou v jeho deníku
vypíchnuty pouze dva dny z celého týdne - Zelený čtvrtek a Veliký pátek.
Na Zelený

čtvrtek

se nejprve celý

dvůr společně

s frekventanty šlechtické akademie

zúčastnil slavnostní mše, po níž v prostředí vévodské rezidence došlo podobně jako v Římě na
obřad

umývání nohou. Nejprve umyl vévoda nohy dvanácti chudým

chlapcům,

poté dostalo i najíst a po nich došlo také na prosté dívky, s nimiž byl celý

obřad

kterým se
zopakován.

Černín se odpoledne vydal na obligátní pochůzku po hrobech a po večeři ještě na procesí

kongregace Mariiných

služebníků

( Congregazione de Schiavi della Madona ), jejímiž

členy

byli všichni posluchači Akademie.
Následujícího dne - na Veliký pátek, se ráno opakovala společná mše a večer procesí,
kterého se toho dne

Heřman

Jakub sice

osobně nezúčastnil,

ale

alespoň

ho pozoroval a všiml

si, že na něm tentokrát participovala samotná vévodkyně l21 oblečená v hábitu bratrstva
v doprovodu ostatních šlechtičen a dvorních dam. 122
Období mezi Vánoci a Velikonoci již od dob hlubokého
důležitý

mezník

masopust.

123

ročního

středověku vyplňoval

další

cyklu slavností, kterým byl karneval u nás nazývaný také slovem

Karneval trval po celé období zhruba čtyř až devíti týdnů sahající od Vánoc až

po Popeleční středu, jenž zahajovala předvelikonoční Quaresimu l24 a byl tak bezkonkurenčně
nejdelším v minulosti slaveným svátkem. 125
Hlavní masopustní aktivity se
období a

především

Nejbujařejší

pak do jeho posledních

karnevalové oslavy bývají

podobu dnes známe

většinou soustředily

především

odehrávajícím se v různých

tradičně

tří

až do posledního týdne tohoto

dní s vrcholem o masopustním úterý.

spojovány s

prostředím jižní

Evropy. Jejich

z bohatého množství pramenů vypovídajících o karnevalu

městech

Apeninského poloostrova, jejichž autory byli ve

většině

v,
dO..
pnpa
u CIZmCl.. 126

Viktor Amadeus II. ( 1666 - 1738 ), na trůn nastoupil již v r. 1675, ale samostatně vládl až od r. 1684, v r.
1730 abdikoval.
121 Manželkou Viktora Amadea II. byla neteř Ludvíka XIV. Anna Orleánská.
122 Viz. zápisy v Černínově deníku z 2. a 3. 4. 1681.
123 K původu tohoto označení a jeho souvislostech s ostatními evropskými jazyky - BAROJA, Julio Caro : II
Carnevale, II Melangolo, 1989, S. 26 - 27 a CIAPPELLI, Giovanni : Carnevale e quaresima. Comportamenti
sociali e cultura a Firne nel rinascimento, Roma 1997, s. 28 - 29.
124 Původně čtyřicetidenní půst předcházející před Velikonocemi. K etymologii a způsobu počítaní jeho dnů CIAPPELLI, G. : Carnevale e quaresima, s. 30 - 33.
125 Podle pramenů nebylo ojedinělým to, že lidé trávili jednu polovinu roku vzpominkami na poslední a druhou
polovinu už se těšili na příští karneval- BURKE, P. : Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 194.
126 BURKE, P. : Lidová kultura v raně novověké Evropě, s. 196 - 197.
120
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Obyčeje

doprovázející období karnevalu vycházejí ze starobylých kolektivních

představa zvyků vytvářejících součást

života

společnosti

po mnoho století, jež si v prostředí

celé Evropy navzdory jistým regionální rozdílům dlouhodobě udržovaly
Karneval byl protipólem oficiálního svátku, o jehož úloze ve

svůj

společnosti

jednotný základ.

v dobách minulých

bylo pojednáno v předcházející kapitole. Jestliže oficiální svátek nebo slavnost sankcionoval
za pomoci obracení se do historie
v něm rušil a nastoloval

svůj

současný

vlastní

stav

věcí,

dočasný řád.

karneval tento

Masopust tak

přítomný svět

měl

moc

a vztahy

převádět reálně

existující svět do jeho karnevalové podoby, jíž dominovaly jeho tři hlavní symboly - jídlo,
sexualita127 a násilí a obracel ho při tom ve všech směrech "naruby". 128
Klasický karneval ve své originální

podobě,

jenž bývá nahlížen jako jistá

"psychologická a sociální terapie,,129 tehdejší společnosti fungující jako ventil společenského
přetlaku,

byl

původně

typickou lidovou slavností neznající

společenských přehrad,

na jehož

slavnostních projevech se podílely prakticky všechny složky společnosti. l3O
Jeho hlavními rysy byl silný herní prvek, absence přesně vymezených hranic,
mimonáboženská forma a rušení všech hierarchických
neexistence pomyslné rampy
zároveň

oddělující

herce od

vztahů

diváků,

důsledně

projevující se navenek jako

protože všichni

účastníci

byli

vlastními aktéry všelidového karnevalu. Neodmyslitelnou bází, na které se tato

slavnost odehrávala byla karnevalová svoboda

zaručující

relativní beztrestnost. Mnoho z

prvků této tzv. "karnevalové smíchové kultury"l3l se přeneslo z masopustního období i do

ostatních částí roku a stalo se součástí lidové kultury natrvalo. l32

127 Vliv karnevalového období na sňatkovou politiku a zvýšenou nativitu dokládá na několika tabulkách na
Florencie - CAPPELLI, G. : Carnevale e quaresima, s. 295 - 297
128 Násilí na sebe sice velmi často bralo ritualizovanou podobu, kdy se tato negativní emoce vybíjela například
na zvířatech, ve sportovních utkáních nebo napodobováním různých bitev, ale i přes to doba karnevalu
poskytovala dostatek prostoru k vyřizování starých účtů a byla doprovázena zvýšeným počtem skutečných
agresivních aktů a dokonce i vražd - BURKE, P. : Le scene di vita quotidiana, s. 231.
129 BAROJA, J. C. : Jl Carnevale , s. 21.
130 Jako paralela tohoto lidového karnevalu, jehož projevů se mohl zúčastnit kdokoli nehledě na jeho sociální
příslušnost existoval karneval spjatý s prostředím šlechtických dvorů a rezidencí. V 16. stol. byly jejich centry
především rezidenční sídla na venkově a od konce 16. stol. se šlechtický masopust přesunul z venkova do
šlechtických paláců v jednotlivých metropolích. V 17. stol. se stal ve střední Evropě oblíbeným a
napodobovaným vzorem masopust pořádaný u vídeňského panovnického dvora. Vznik odděleného
masopustního veselí uzavřeného v interiéru aristokratických paláců souvisí s dlouholetým trendem postihujícím
v raném novověku téměř všechny typy šlechtické zábavy, který spočíval ve vydělení forem zábavy elit zjejich
původního všelidového kontextu. Hlavní rozdíl mezi šlechtickým dvorským karnevalem a jeho lidovým
protějškem spočíval v tom, že ten aristokratický neoteviral prostor pro karikaturu společenských elit a měl
tendenci respektovat a upevňovat stávající společenský řád. - MAŤA, Petr: Karneval v životě a myšlení raně
novověké šlechty, OH 8, 2000, s. 163 - 187.
131Tento pojem přejímám z - BACHTIN, M. M.: Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance.
132 Např. lze doložit vliv karnevalového veselí ve Florencii na tamější patronátní svátek sv. Jana Křtitele CIAPPELLI, G. : Carnevale e quaresima, s. 13.
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Pokud

zaměříme

naši pozornost na Itálii, zjistíme, že i zde existovaly různé regionální

variace podob karnevalu. V
poloostrově

podstatě

významnější městské

každé

centrum na Apeninském

disponovalo vlastní variantou vyvrcholení masopustu,

ačkoli

základní atributy

doprovázející tuto slavnost po celou dobu jejího trvání, jako bylo nošení masek,
alegorických
základu

vozů, různé

vesměs

karnevaly byl

druhy
Těmi

identické.

například

soutěží

představení

a divadelních

zůstávaly

atd.,

průvody

ve svém

centrálními událostmi, které navzájem odlišovaly jednotlivé

pro Florencii charakteristický

průvod slavnostně

ozdobených

vozů,

v Římě pořádané závody na Corsu, s Neapolí byla nerozlučně spjata "la cuccagna", což byla
hora vybudovaná z

věcí určených

před

k jídlu

palácem

španělského

vicekrále, a i Benátky

disponovaly svým vlastním rituálem, kterým bylo symbolické stínání zvířat. 133
Prameny, s nimiž jsem pracovala, nám dávají nahlédnout na problematiku karnevalu
pořádaného

měst

ve dvou z výše jmenovaných

z nich ale lze

vytěžit

římský.

- na karneval benátský a

Mimo to

informace týkající se také dvorských oslav karnevalu u svojského dvora

v Turíně.
Z italských
přijíždějící

cizince

měst

to byly

do Itálie

především

zosobněním

Benátky, které se

během

karnevalu, za nímž v té

17. - 18. století staly pro

době

do

města

proudilo značné množství movitých zahraničních turistů lačnících po zábavě.
tak

postupně

zřízení.

stal

To ale

součástí

postupně

benátského mýtu

ztrácelo

svůj

stejně

význam pro

tak jako již
vytváření

dříve

134

na

laguně

Karneval se

jejich republikánské

stereotypu

města

v

zahraničí

právě ve prospěch místních oslav masopustu. Benátský karneval začínal na svátek sv. Štěpána

26. prosince, kdy dóže na své náklady pořádal slavnostní banket a končil na masopustní úterý.
čtvrtek před

Jeho pravým vrcholem však nebyl tento den, nýbrž poslední

zahájením

půstu

-

tzv. "zuoba grassa".135 Centrálním místem, kde se odehrávaly hlavní oslavy byla Piazzetta
v těsné blízkosti náměstí sv. Marka, na kterou měl dóže výhled ze svého paláce.
Tím
a cizích

ústředním

ambasadorů

rituálem, kterému původně takto dóže

byla rituální poprava

několika

prasat

přihlížel

stětím

ve

společnosti senátorů

hlavy jednou

čistou

ranou

mečem, jejichž maso bylo následně distribuováno mezi vážené Benátčany.136 Jak je zřetelné,

základem tohoto rituálu byla burleskní parodie popravy a
vyznamenání před ostatními významnými

občany

rozdělení

jídla znamenajícího

republiky.

BURKE, P. Le scene di vita quoatidiana, s. 228.
Karnevalová sezona odpovídala také jedné ze tří sezon slavných benátských divadel, kterých se ve městě
v 18. stol. nacházelo již celkem sedm - tamtéž: s. 235.
135 Tamtéž: s. 228.
136 MUIR, Ed: Civic Ritual in Renaissance Venice, Princeton 1981, s. 156 - 181.
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Podstata tohoto zvyku dokázala

přežít

celá staletí, ale v jejich

transformoval její význam. Nejprve byl k dvanácti popravovaným
býk a o

něco později

obyčeji ještě

byla k tomuto

průběhu

se pozvolna

prasatům doplněn

jeden

původu

vykonstruována legenda o

jeho

vzniku. 137 Na samém konci 16. století pak byla prasata zcela nahrazena býky, jejichž maso již
ale nebylo nabízeno benátské aristolaacii, nýbrž bylo posíláno do
výmluvně svědčí

o postupném úpadku tohoto rituálu. Co se dále

kterým už nebyl jako

dříve

zbrojnoš s mečem, ale

Toto všechno jsou hmatatelné
vzdalovali této

původně

zvědavým cizincům.

důkazy

všelidové slavnosti a

zahraniční

kovář.

toho, jak se šlechta a patriciát

přenechávali

době

přechodu

přijíždí

na svou laátkou

návštěvu

který navzdory tomu, že nemohl zažít
v rámci oddílu

věnovaného

v ní své místo

již dávno

postupně

obyčejnému

lidu a

vytlačen

z centra na periferii

evidentně

k homogenizaci a standardizaci benátského

Benátek Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic,

osobně tamější

benátské lidové

slyšet vypravovat a který ho

zábavě

masopust, nás ve svém cestopisu

zpravuje o tomto rituálu, o

němž

musel

zaujal: "Také každého masopustu dají vola krmného

vypraveného, s věnci a rohy malovanými atd. na plac sv. Marka přivést, a tu dovolují,

kdo by z samého
obci

nebo

turisty.

Zhruba do této atmosféry

pěkně

obyčejný řezník

byla postava "kata",

masopustu, jenž se s rostoucí mírou specializoval na komerci a hru na spontaneitu

ve jménu podívané pro

karnevalu

změnilo

a vězení, což velmi

Navzdory tomu, že tento typicky benátský vrchol karnevalu zanikl až se

samotnou republikou v roce 1797, byl v té
tamějšího

klášterů

učiněného)

řemesla řeznického

tomu volu

mečem

a

kovářského

( pro památku skutku

jednou ranou hlavu

sťal,

dukátův

uloženým vzíti mohl. A trefuje se, an mnozí to tak

vyměřiti

a

udeřiti umějí,

netoliko jednomu, ale mnohým

aby jej

sobě

vycvičení

volům,

nějakého

kteréž

od nich

také s darem od

jsou, že mezi kosti
často

po domích

při

slavnostech a shledání do dvou, tří nebo víc dávají hostem za divadlo stínati.,,138
Českými kavalíry nejvíce navštěvovaný nebyl karneval v Benátkách ale ten slavený

v Římě. Římský karneval, jehož zahájení bylo ohlašováno zvoněním zvonu na Kapitolu 139 ,
byl spjat

především

před císařskými

s Via del Corso vedoucí od Piazza del Popolo s vyústěním

fóry na Kapitolu, která byla díky její přímé podobě probíhající

středem města

I37 Podle ní měl v polovině 12. stol. Benátky napadnout friulský patriarcha jménem Ulrich, který byl ale
v rozhodujícím střetnutí poražen a od té posílal do Benátek jako tribut dvanáct prasat symbolizujících jeho
kanovníky a jednoho býka reprezentujícího jeho samotného. Bohužel v rozporu s touto pověstí první doklady o
zvyku popravy prasat pochází z roku 1222 a o býku hovoří prameny ještě až o století později. - BURKE, P. : Le
scene di vita quotidiana, s. 229.
138 ERBEN, K. 1. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a z Bedružic a na Pecce atd. Cesta, s. 36 - 37.
139 Tento zvon mimo začátku karnevalu ohlašoval již jen další dvě významné ceremoniální události - smrt
papeže a korunovaci jeho nástupce - VISCEGLIA, A. M. : La citta ritua!e, s. 96.
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jako stvořená k pořádání všech možných druhů závodů a průvodů. 140 Druhým římským
prostorem spjatým s karnevalem ale nejen s ním, nýbrž i s jinými festivitami byla Piazza
Navona 141 a prostor u Španělských schodů. Původně byly některé z her pořádány i na
samotném
Andělským

náměstí před

hradem,

potridentských

papežů

bazilikou sv. Petra a v prostoru mezi Vatikánskými paláci a

ale odtud byly v průběhu
zcela

vytlačeny

do

čtvrtí

novověku

postupně

díky

politice

nacházejících se na protilehlém

břehu

Tibery. 142
Římský karneval byl vedle vyzvánění kapitolského zvonu zahajován i jinou méně

optimistickou událostí. Tou bývala veřejná poprava pořádaná na Piazza del POpOIO.143 Při této
140 Jde o starobylou ulici s původním názvem Via Lata, jejíž název byl změněn právě pod vlivem zde pořádaných
závodů. Nejčastěji se jednalo o koňské palio ale v ulicích Říma bychom se stejně tak dobře setkali i se závody

býků, oslů nebo honěním prasat. Velmi pozitivní vliv na pořádání těchto závodů a na rozvoj římského karnevalu
jako takového měl papež Pavel II. ( 1464 - 1471 ), který si jako velký příznivec obojího nechal při vyústění Via
del Corso, kam byly v roce 1466 najeho popud závody přeloženy, pod Kapitolem vybudovat svou rezidenci, ze
které mohl pohodlně přihlížet všem karnevalovým slavnostem. Tento palác později dostal podle svého stavitele
pocházejícího z Benátek název Palazzo Venezia - HEERS, Jacques: La Roma dei papi ai tempi dei Borgia e dei
Medici ( 1420 - 1520 ), BUR 2001, s. 117 - 118 ; Papežové vůbec v období raného novověku až do doby
nástupu potridentského protireformačního katolicismu byly nadšenými účastníky karnevalu pořádaného v jejich
městě. Od konce 16. stol. a především pak v průběhu 17. stol. však lze sledovat vzrůstající odstup papežů,
pozorovatelný u nich stejně jako u jiných absolutních suverénů a jejich uzavírání se do zdí Vatikánu nebo jejich
druhé rezidence na Monte Cavallo. Hlavní karnevalové atrakce a jejich pořádání se tak dostávají do rukou
římské aristokracie, kardinálů a zahraničních ambasadorů. V 17. stol. na papežský stolec navíc usedli dva
papežové, jenž byli velmi kritičtí nejen ke karnevalu, ale i k ostatním druhům světských zábav, které se snažili
svými bulami omezit a všemožně regulovat. Jednalo se o Inocence XI. ( 1676 - 1689) ajeho jmenovce Inocence
XII. (1691 -1700). Inocenc XI., za jehož pontifikátu navštívil Řím Heřman Jakub Černín se pomocí mnoha
ediktů během své vlády dokonce snažil zakázat divadelní představení, hry a zábavy doprovázející karneval a
dokonce i novou francouzskou módu. Na kolik byla tato jeho snaha o regulaci nejen karnevalu marná, protože ji
římská aristokracie odmítala respektovat, dokazuje množství vydávaných ediktů a svazky stížností na
nedodržování papežem předepsaných pravidel - AGO, R. : Sovrano ponteficie e la societa di corte.
Competizioni ceremoniálu e politica ne/fa sekonda meta del XVII. Sedilo, in : VISCEGLlA, M. A. - BRICE, C. (
ed. ) : Cérémonial et rituál a Rome (XVle - XIXe siécle), Ěcole francaise de Rome, 1997, s. 232 - 236 ; V rámci
závodů v Římě mezi sebou velmi často soupeřily podobně jako tomu bylo v Sieně místní městské čtvrti ( rioni ),
kterých bylo celkem třináct - dvanáct z nich se nacházelo na levém břehu Tiberu a pouze poslední třináctá čtvrť,
kterou bylo Transtevere se rozkládala na proti lehlé straně řeky v těsné blízkosti Vatikánu - HEERS, J. : La
Roma dei Papi,s. 116.
141 Toto barokní římské náměstí bylo vybudováno na místě původního Domitiánova cirku, který ale již
v antickém období býval nazýván také jménem cirkus agonale. Toto pojmenování místa bylo odvozeno z řečtiny
a označovalo místo konání veřejných her, jimiž byly v té době především zápasy. Z tohoto řeckého názvu místa
bylo následně zkomolením vytvořeno současné jméno náměstí, které svědčí o skutečně velmi dlouhé tradici
konání her na tomto místě. V období karnevalu se na Pizze Navoně od počátku 16. stol. pravidelně odehrávalo
"gioco del Saraceno", což byla místní obdoba klasické rytířské hry známé spíše pod obecným pojmenováním
"kvintána". V ní bylo úkolem jezdce zasáhnout figuru - v tomto případě stylizovanou do podoby Saracéna,
upevněnou na otočném sloupě. V případě, že figura byla zasažena do štítu, který měla v levé ruce, stočila se a
kyjem nebo pytlem zasáhla do zad chybujícího závodníka - HEERS, J. : La Roma dei papi, s. 117 - 118 ; ke
kvintáně - PETRÁŇ, Josef a kol. : Dějiny hmotné kultury II. /2., Praha 1997, s. 745 - 746 ; O dlouhé životnosti
původního názvu náměstí svědčí cestopis Bedřicha z Donína z konce 16. stol., který v něm ještě hovoří o :
"rynku Anona" - GRUND, A. : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 140.
142 VISCEGLlA, A. M. : La citta ritua/e, s. 94.
143 Souvislost mezi vykonáváním spravedlnosti v období karnevalu nebo ve dnech těsně předcházejících jeho
zahájení není jen typicky římskou záležitostí, ačkoli pouze v Římě se stala natrvalo pevnou součástí karnevalu
spojenou s jeho zahájením. Popisy římských poprav koincidujích se zahájením období volnosti a radosti se tak
dají dohledat v mnohých pramenech. Význam těchto "karnevalových" poprav patrně spočíval ve svého druhu
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příležitosti si její očitý svědek, kterým byl Heřman Jakub Černín poznamenal, že nejenže to

byla hrozivá podívaná,

při

níž byl odsouzený

zločinec

způsobem,

zabit palicí

jakým byli

v Říši poráženi voli, ale navíc že jeho mrtvola zůstala vystavená na místě popravy na začátku
Corsa až do
koní o palio.

večera,

takže kolem ní musel procházet průvod masek

Odůvodnění,

které nalezneme v jeho diáriu,

stejně

vysvětlující

jako probíhat závod

pro je tomu zrovna tak a

spravedlnost je vykonávána právě v tento den a přímo na tomto místě je, že je tímto
lid udržován v bázni a poslušnosti během celého období masopustu.
Po tomto
už bylo
těchto

relativně

naznačeno

chmurném

začátku

byly hlavní

výše, všechny možné formy

římskou

karnevalovou atrakcí, jak

závodů pořádané

sportovních zábavách jsou bohaté i deníky našich

způsobem

144

na Corsu. Na zmínky o

kavalírů.

Vedle klasického palia

"barbarů", byly v druhé polovině 17. století v Římě k vidění také závody oslů, buvolů, býků a

Židů. 145 Zápis o tomto pravděpodobně pro něho nezvyklém závodu příslušníků římské

židovské obce si autor šternberského deníku zaznamenal až pod již

zakončený

zápis ze dne

18. ledna 1664 : "NB. Toho dne al Corsu Židi ňácí wo zawod biezili."
Dalším cizinci vyhledávaným masopustním povyražením byla
komediálních

představení,

která se konala

buď přímo

návštěva nejrůznějších

pod širým nebem

například

na

náměstí

Navona 146 nebo na Monte Citorio 147 anebo, a to mnohem častěji, v divadlech, soukromých
jedince symbolizujícího všechny špatnosti dané komunity v období přelomu ročních období a
Druhým a mnohem pragmatičtějším důvodem tohoto konání byl v italských
univerzitních městech od počátku 16. stol. hojně rozšířený zvyk konání veřejných pitev na tělech odsouzených
zločinců, k němuž bylo toto období obzvláště příhodné - CIAPPELLI, G. : Carnevale e quaresima, s. 256 - 261
; Osobně se mi nezdá jako nepravděpodobný ani důvod takové popravy, který uvádí ve svém deníku Heřman
Jakub Černín - viz. poznámka 144.
144 Viz. zápis v Černínově deníku z 24.2. 1680.
145 Římská židovská obec měla v rámci tamějšího karnevalu relativně dosti významné postavení, které vyplývalo
jak z početnosti jejích členů, kteří byli v Římě na rozdíl od mnohých jiných italských měst přijímáni relativně
v klidu, tak z faktu, že velká většina masopustních akcí byla financována právě zjejich peněz. ( Největší
židovské komunity se v Itálii v průběhu novověku vytvořily vedle Říma ještě v dalším významném městě
papežského státu, kterým byl jadranský přístav Ancona a po založení Livorna a jeho zisku statutu svobodného
přístavu i v tomto toskánském městě. ) V 16. stol. tak "Compagnia degli Ebrei" pochodovala v čele průvodu
předcházejícího vlastnímu zahájení karnevalových závodů, aby se její členové poklonili papeži. Všichni na této
události participující Židé byli k této příležitosti oděni v barvách města - tj. v tmavě purpurové a černé. Jinak
bylo chování Římanů k Židům v průběhu masopustu spíše degradující. Příslušníci židovské menšiny byli
oblíbenými aktéry lidské obdoby závodů o palio, konaných od 15. stol. pravidelně o masopustní neděli. Původně
bývali při těchto závodech normálně oblečeni a dokonce i ozbrojeni, ale na konci 16. stol. se setkáváme s tím, že
Židé byli nuceni zúčastnit se závodů téměř nazí a s potupným označením na čele anebo byli donuceni před
začátkem závodu zkonzumovat tolik jídla a pití, že jim pak následně k velkému obveselení přihlížejících běh
činil více než velké problémy - HEERS, J. : La Roma dei papi, s. 119 - 120 ; VISCEGLlA, M. A. : La cifta
rituále, s. 94 a 98 ; K diskriminaci Židů v Římě se váže také jeden zajímavý "mimokarnevalový" zápis
v Černínově diáriu, kdy se byl tento kavalír ve společnosti jednoho svého přítele podívat na kázání Židům, které
probíhalo pravidelně každou sobotu v jistém římském kostele. Vedl jej jeden dominikán za přítomnosti jednoho
biřice, jehož úkolem bylo dohlížet na to, aby žádný z Židů během kázání nepodřimoval a pokud by se tak stalo,
měl nešťastníka vzbudit úderem do hlavy dlouhým obuškem, který měl při sobě, čehož byl Heřman Jakub také
svědkem - viz. zápis v jeho deníku z 24. 8. 1680
146 Viz. zápis v deníku bratří ze Štemberka z 18. 1. 1664.
147 Viz. zápis v Černínově deníku z 28.2. 1680.
rituální

oběti

předcházejícím Velikonocům.
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palácích nebo v různých

římských

kolejích, mezi nimiž v organizaci podobných

představení

vynikala především ta jezuitská. 148 Představení byla v karnevalovém obdo bí velmi žádaná,
takže
včas

buď

třeba

bylo

mít vlivné

přátele

na vhodném místě,

kteří cestovatelům

byli s to

lístky anebo bylo možné vyrazit za zábavou naslepo a bez vstupenek, ale v tom

kavalíři

riskovali, že se budou muset vrátit

domů

opatřit

případě

s nepořízenou a ochuzeni o tento kulturní

zážitek. 149 Věčné město v té době žilo také mnohem intenzivnějším nočním životem, takže
například víme, že mladí "páni hrabata" ze Štemberku se po jedné takové komedii vrátili do

svého dočasného domova až dvě hodiny po půlnoci. 1so
Karneval

dopřával

každému dostatek příležitostí k tomu, aby si oblékl masku a vyrazil

se veselit s ostatními do ulic. Z pramenů vysvítá, že této možnosti se nebály, ale naopak ji
s velkým nadšením a kreativitou byly schopny využít i osoby pohybující se na

společenském

žebříčku velmi vysoko jako například španělský ambasador v Římě, který si v době
Černínovy návštěvy tohoto města přichystal se svými společníky následující masopustní žert :
Heřman

Jakub byl toho dne

pozván na slavnostní

oběd

společně ještě

s třinácti preláty a jinými příslušníky kurie

k monsignorovi Colonnovi.

Během

stolování se v hodovním sále

náhle objevil španělský vyslanec v doprovodu třech svých mužů. Všichni Španělé byli
v maskách. Ambasador nejprve pozdravil a na pozdrav políbil monsignora Colonnu a pak
zamířil

rovnou do jeho soukromých komnat, kde Colonna

drahocenných

obrazů.

Monsignor, když

viděl

schraňoval

jeho chování, dal pokyn

velkou sbírku

několika

ze svých

sloužících, aby dávali na podezřelou masku pozor, aby si při odchodu s sebou něco neodnesla.
Ostatní

členové

stolující

společnosti

na rozdíl od Colonny maskovaného

španělského

ambasadora poznali a monsignora na jeho pravou identitu upozornili, na což on reagoval
povzdechem v žertovném duchu, že o to je situace vážnější, protože o Španělovi se dobře
vědělo,

že se v malířství vyzná.
Po

určité době,

kterou maskovaní muži strávili ve vedlejších komnatách, se maska

alias ambasador vrátil do hlavního sálu nesouce s sebou jeden z
ho hostitel

věnoval.

obrazů

s dotazem, zda by mu

Colonna se masky zeptal, zda se jí plátno opravdu líbí a ta odpověděla, že

ano, na to jí ale obraz nevěnoval, nýbrž jí

řekl,

aby ho vrátila na původní místo. Tato scéna se

148 V hlavním římském svatostánku řádu jezuitů - v kostele del Gesu byly dokonce, jak nám to dokládá
Černínovo svědectví, pro masopustní období nějak speciálně zdobeny tamější oltáře - viz. zápis v jeho deníku

z 4.3. 1680.
149 Viz. zápis v deníku bratří ze Štemberka z 18. 1. 1664.
150 Tamtéž 24. 1. 1664.
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pak následně ještě

několikrát

opakovala, až nakonec ambasadorova ve své

podstatě neúspěšná

návštěva monsignora skončila několika jejich vřelými objetími na rozloučenou. 1Sl

Nejen z této

příhody jasně

karnevalu a s chutí na
také to, že této

vyplývá, že i aristokraté se

čas pozměnili

rádi nechali unést duchem

svou pravou identitu tím, že ji ukryli pod maskou, ale

dočasné změně následně

Masky si v období masopustu

občas

odpovídalo i jejich nestandardní chování.

pořizovali

i naši mladí

kavalíři

na cestách. Vydávali se

v nich po návštěvách a nebo si naopak, když byli v převlečení, zvali návštěvy k sobě domů l52 ,
navštěvovali

plesy anebo vyráželi mezi ostatní na Corso, kam ale

ostatně

i bez masky chodili

s potěšením každodenně sledovat taměj ší "maškarádu".
Čas masopustu byl i v Římě časem častých přátelských setkání při stolování, které

v tomto období nabývalo

zvláště

opulentních podob a mohl se

při

duch pijáckých bratrstev, takjakje známe v našich zeměpisných

nich znenadání probudit i

šířkách

z příkladu Bechyně a

Ambrasu. 1S3 Heřman Jakub Černín ve svém deníku popsal jednu hru, kterou hráli urození
kavalíři během společného

si myslím,

předpokládat,

stolování,

při

níž bylo úkolem každého

udělat přípitek

(

můžeme,

že ve verších, tak jak je tomu v Itálii mnohdy dodnes zvykem) a

pokud se to nešťastníkovi nepodařilo, musel za trest vypít dva veliké poháry vína. 1S4 Je jisté,
že po takovém

obědě

odcházeli do svých

domovů někteří

aristokraté

jistě

dost

společensky

unaveni.
Karneval slavený dvorskými kruhy v Turíně je tomu
možnost poznat z pramenů

české

římskému,

a moravské provenience,

tak jak jsme ho

relativně hodně

měli

podobný. Co

v turínské formě tohoto svátku absentuje jsou především v Římě tolikrát zmiňované
nejrůznější závody a významná participace Židů. "Učesanější" dvorská varianta karnevalu

byla naplněna zábavami spíše kulturního rázu jako byla večerní divadelní produkce zpravidla
francouzských komedií anebo

představení

loutek, s nimiž se ale na turínském

dvoře

bylo

možné, alespoň soudě podle Černínova deníku, setkat v relativně hojné míře nejen o
masopustu ale i během celého roku.
Období karnevalu bývalo v prostředí všech
uspořádání

svatebního veselí. Svatby se tak

společenských

během

vrstev vítaným

časem

pro

masopustu nevyhýbaly ani dvorskému

ovzduší. Protože se v případě Černínem vzpomínané svatby jednalo o sňatek jedné z dvorních
151 Viz. zápis v Černínově deníku z 27. 2. 1680 ; tato nezvyklá epizoda z římského karnevalu popsaná navíc
Černínem do velkých detailů byla již jednou přeložena a použita v knize: BINKOV Á, S. - POLIŠENSKÝ, J. (

ed. ) : Česká touha cestovatelská, s. 393.
152 " .•. finito il corso visitamo molti cavaglieri i Conti Kienburg che furono questo giorno mascherati." - zápis
v Černínově deníku z 4.3. 1680.
153 BŮŽEK, Václav: Pijácké zábavy na dvorech renesančních velmožů. Ambras - Bechyně, OH 8/2000, s. 137
-16l.
154 Viz. zápis v Černínově deníku z 28.2. 1680.

179

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů.

dam savojské
svatebním

obřadu

novomanželů,
dvořanů.

vévodkyně,

Po

tak byl do svatebních oslav zapojen celý

se dokonce samotná

což se

večerním

samozřejmě

vévodkyně

šla projít po

tamější dvůr.

městě

Po

společnosti

ve

nemohlo obejít bez doprovodu ostatních významných

dvorním plese pak byla

nevěsta

vyznamenána

ještě

tím, že mohla

povečeřet společně s členy vévodské rodiny.155

Bály

pořádané

bývaly dalším vítaným

nejen na

dvoře

zpestřením

městě

ale i v ostatních šlechtických rezidencích ve

karnevalového

času.

Bavit se a tancovat na plesy chodila

italská šlechta jak v masce tak i bez ní. Heřman Jakub Černín, který se v Turíně prvně a
naposledy za celý

svůj

pobyt v Itálii

převlékl

do masky, se v tomto

přestrojení

vydal hned na

několik toho dne současně ve městě pořádaných plesů. 156

Vyvrcholením turínského dvorského karnevalu byla v pravém slova smyslu
rytířská

zábava, za jakou lze považovat turnaj - "Torneo del Tacino",

Castello. Tento turnaj
odpovídalo i jeho
masopustní

neděli

tvořil

zařazení

pořádaný

skutečná

na Piazza del

hlavní masopustní zábavní atrakci savojského dvora,
do karnevalového programu až na jeho samotný

čemuž

závěr

o

a úterý. O důrazu kladenému na jeho perfektní a bezchybné provedení před

urozeným publikem

svědčí

jeho

nacvičování

v palácových zahradách již ve dnech

předcházejícího týdne. 157

Jeho hlavními aktéry, jak se dočítáme v Černínově diáriu, byli mnozí rytíři ode dvora a
mladí

kavalíři

z turínské akademie,

urozených dam v
skončení

čele

kteří

tak

měli

možnost předvést svou

zručnost před

zraky

s vévodkyní. V oba dva dny - tj. v neděli i úterý, následoval po

turnaje ještě veliký dvorský ples ( gran baHo ).

O masopustním úterý tato
představeními,

zahajující o

taneční

zábava,

přerušovaná

trvala až do pozdních ranních hodin, kdy se celý

Popeleční středě předvelikonoční půst,

různými

dvůr společně

kde každý z vlastních

baletními

odebral na mši

dvořanů

nebo

hostů

obdržel znamení Popelce ( ceneri ) 158 a až po mši, která tak symbolicky definitivně zakončila
veselé období karnevalu, se nad ránem každý vrátil do svého příbytku. 159 Heřman Jakub
Černín si pak na druhý den přispal a v deníku se přiznává, že vstával téměř až k polednímu. 160

Z popisu samotného

závěru

si snažila vychutnat jeho období

karnevalu je více než patrné, že

příjemně

strávené v rozličných

raně novověká společnost

společenských

radovánkách,

Viz. zápis v Černínově deníku z 9. 2. 168 I.
dopo la cena andai in maschera per aIcuni balli della citta." - zápis v jeho deníku z 15. 2. 168 I.
157 Viz. zápisy v Černínově deníku z 1 I. a 14. 2. 168 I.
158 Ve skutečnosti spálený svěcený olej, jímž podle katolické liturgie při mši o Popeleční středě (mercoledi delle
ceneri ) celebrující kněz označil věřící na čele ve znamení nadcházejícího období pokání.
159 K turnaji se v Černínově deníků váží zápisy z 16. a 18.2. 168I.
160 "Dormij quasi síno all'hora di pranso ... " - zápis z 19. 2. 168 I.
155

156 " •••
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až opravdu do jeho úplného konce a
rozličných

šlechtické

skutečně

tomu tak

prostředí

bylo,

alespoň

společně

novověkou

vyplývá, že

co se týče forem jeho trávení, lidovému karnevalu
převlékali

skutečně

do masek nebo se zaujetím

s ostatními sportovní závody. Karneval, tak jak byl prožíván

italskou aristokracií se jeví spíše jako série

které se ale ve více

připomínek

ze všech
kavalíři,

variant italského karnevalu, tak jak nám je popsali naši

na hony vzdálené, i když i samotní šlechtici se rádi
sledovali

činila. Celkově

méně

stejné

podobě

příjemných společenských
měsíci

pro línaly i ostatními

událostí,

v roce. Karneval elit byl

zkrátka ve své podstatě na rozdíl od lidového masopustu poklidným
plynoucím bez větších

raně

svátečním časem

společenských excesů.

některých

VI. Významné místní italské svátky a charakteristické slavnosti v

z

nejčastěji

navštěvovaných měst

Tento oddíl bude

věnován některým

v pramenech

střediskem

místních

patronů, kteří

významným místním

ojedinělých lokálně podmíněných

specifickým slavnostem nabývajícím mnohdy
svátkům důležitých

zmiňovaným

bývali spjati s každým italským

již od dob krystalizace jejich místního kultu v dobách

forem a

městským

středověku. Městy,

na která

se zde zaměříme, budou především Benátky, Florencie a Řím, což vyplývá jak zjejich
významného postavení v rámci cestopisných

pramenů,

tak i zjejich

důležitosti

vnímané

v dobovém kontextu center moci na Apeninském poloostrově.
Benátky

patřily

v období, kterým se zbýváme, k těm

několika

málo italským

které si dosud zachovávaly svou republikánskou konstituci, i když v jejich
čisté podobě.

nejednalo o republikánský systém ve jeho
prvopočátků

oligarchickou šlechtickou republikou, v jejímž

jehož pravomoci byli

pečlivě střeženy

státům,

případě

se

Serenissima byla již od svých
čele

stál

ostatními republikánskými

doživotně

úřady

volený dóže,

obavě,

v

aby jich

neusurpoval více než mu stanovoval zákon a jeho vláda se tak nezvrtla v diktaturu nebo ještě
hůře,

aby nikdy nemohla být vytvořena nějaká dynastie dóžat pocházejících z jedné rodiny.
V Benátkách se oslavovalo v průběhu

svátků,

já bych se zde ale

chtěla

zmínit

ročního

především

cyklu

samozřejmě

mnoho významých

o dvou z nich - o svátku sv. Marka a o

slavnosti zásnub s mořem.
Začneme

ale tím, že se podíváme na to, jak se benátská správa

stavěla

ke slavnostem

jako celku. Již z předcházejících kapitol víme, že Republika sv. Marka disponovala
neobyčejně účinným
úřadů

systémem

odpovídaly dokonce i za

úřadů

s přesně vymezenými pravomocemi.

přípravy

Některé

a regulací slavností. Všichni benátští

požívali stejné svobody nejen v obchodní

činnosti
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ale to neznamená že jimi organizované slavnosti nebyly pod drobnohledem
Orgán, který
byl

úřad

měl

spřízněnými

úřadem

mající co

dočinění

oficiálních míst

měla

co

dělat

dalšími se

nádherou a luxusem

se slavnostmi pak byli na

pořádek dohlížející "Signori de notte civili a de notte criminali.
těchto

pověřen ještě

přílišnou

úkoly jako byla kontrola nad

v oblékání a stolování. Dalším

Vedle

správy.

ve svých pravomocích zahrnutý také dohled na "kratochvílemi a slavením"

nazývaný "Signori sopra le pompe", který byl mimo toho

slavnostmi

tamější

noční

161

se slavnostmi

1

mimo svou formální

ceremoniální roli v nich dokonce samotná hlava benátské správy - dóže. Mezi jeho mnohé
povinnosti plynoucí z jeho

úřadu patřilo během

státních slavnostních hostin odpovídající

čtyřem

roku také

uspořádání

celkem

čtyř

významným a republikou slaveným

Tyto opulentní hody, na které bývalo pozváno velké množství

úředních

velkých
svátkům.

osob a aristokracie,

bývaly pravidelně pořádány na den sv. Štěpána, sv. Marka, Božího Vystoupení a konečně
svátek na sv. Víta. 162
Oficiálním benátským státním svátkem býval svátek
slavený

tradičně

přímluvce

25. dubna. Tento

světec vystřídal

na

městského

postě

patrona sv. Marka

místního hlavního svatého

prvního oficiálního patrona republiky, jímž byl sv. Theodor, jehož kult byl
středověku.

s Benátkami svázán v dobách hlubokého
v Benátkách spojeny s rokem
světec před

přenesení

jeho

Počátky

těla Benátčany

kultu sv. Marka jsou

z egyptské Alexandrie, kde tento

svou smrtí vybudoval a spravoval církevní komunitu, k němuž došlo v roce 828

za vlády dóžete Giustiniana Participazia.
O

klíčovém

významu tohoto svatého pro

město svědčí především

centrum benátského kultu v podobě vznosného a tehdy
vzácná relikvie hned po jejím
popředí

příjezdu

se rozkládajícím rozlehlým

a politického života. Vedle toho se

právě

společně

ohniskem veškerého benátského

evangelistův

zasvěcené

budovaného chrámu, kam byla

do Benátek uložena. Chrám se stal

náměstím

jemu

znak v podobě

okřídleného

s v jeho

společenského

lva s otevřeným

evangeliem, na jehož stránkách je nadepsáno : "Pax tibi Marce Evangelista mevus" stal
symbolickým

zosobněním

republiky. Tento lev tak byl na dlouhá staletí znakem benátské

dominance nad Jadranem a nejen tam. Jeho ikonografické

malířské

zakotvení,

při

kterém je

161 ERBEN, K. 1. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 31. ; více
k podobnému omezování luxusu - viz. legislazione suntuaria v italských státech, poznámka 24 v páté kapitole o
dobové teorii týkající zábava slavností.
162 ERBEN, K. J. ( ed. ) : Cesta Krištofa Haranta z Po!žic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 27.
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často rozkročen

majestátní lev velmi

mořem

mezi pevninou a

vysvětlováno

pak bývá

jako

symbol dvojí moci Serenissimy nad terrou fermou a nad Středozemním mořem. 163
S návštěvou chrámu sv. Marka,

případně

s popisem jeho velmi cenného a ve své

doplněného

údiv vzbuzujícího chrámového pokladu

o historku

vyprávějící

o

během

době

staletí

pouze jednom zdařeném pokusu a jeho krádež, se setkáme téměř ve všech cestopisech. 164 Ne
tak všichni cestovatelé ale

měli

patronátního svátku. To se

to

štěstí,

poštěstilo

že se nacházeli v Benátkách v období jejich jarního
dvěma

pouze

z nich, shodou okolností

těm téměř

posledním - mladému Kounicovi a Černínovi.
Oslava tohoto státního svátku
zúčastnili

všichni

přední

Sv. Marka a

světskou,

podobu slavnostní mše v chrámu, které se

benátští hodnostáři dóžete nevyjímaje, vyslanci cizích států a vysoká

benátská nobilita. Po církevních
náměstí

měla

průvod

obřadech

dóžete,

čímž

a ceremoniích následovalo slavnostní procesí po
v

sobě

slavnost obsahovala jak složku sakrální tak

jak bývalo pro tehdejší festivity typické.

oslav býval

připraven

Večer

po

skončení

oficiální

veřejné části

v dóžecím paláci slavný banket, na jehož bohatých tabulích

nechyběli

ani mnohé "trionfi".165
Charakteristickým a opravdu pouze benátským zvykem byl, na rozdíl od ostatních
ceremonií doprovázejících tento svátek,
symbolů

průvod

dóžete, který v

při

dané slavnosti nebo v průběhu jiných státnických

být takto uctíván pokaždé, pokud vyšel ze svého paláce na
svědectví pramenů
Předně

aktů

veřejnost.

a ceremonií, ale
Jeho

průvod

měl

podle

vypadal zhruba následovně:

bylo na slavnostní charakter tohoto momentu

upozorňováno

dobu, kdy se dóže se svou suitou pohyboval po

městě,

Sv. Marka. V průvodu

předcházeli nosiči

část

zahrnoval mnoho

vztahujících se k povaze dóžecí moci a jeho pravomocem. Dóže takto doprovázen

nebýval pouze

šla

sobě

před

duchovenstva v

dóžecí katedra v

čele

podobě

samotným dóžetem

bylo

s benátským patriarchou, státní
pozlaceného stolce.

s charakteristickou pokrývkou hlavy, na které býval

Po

vyzváněno

něm

připevněn

velikým zvonem ze

zástava

sekretáři,

tím, že po celou

trubači,

po nich

kaplan a byla nesena

následoval
diadém ve

samotný dóže

formě

drahocenné

koruny166, ve slavnostním královském dlouhém obleku ze zlatohlavu s rukávy spadajícími až
163 RUGOLO, Ruggero : Venezia - dove trovare Bellini, Carpaccio, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Firenze 2003,
s.40.
164 Hovoří o něm ve svých zápisech Václav Šašek z Bířkova, Oldřich Prefát z Vlkanova, Bedřich z Donína,
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a i Lev Vilém z Kounic.
165 Viz. zápis v Černínově deníku z 25.4. 1679.
166 K této zvláštní pokrývce hlavy inspirované velmi pravděpodobně východními byzantskými vlivy a spojené
pouze s úřadem dóžete se rovněž ve své době vázalo mnoho legend - například Kryštof Harant z Po lžic a
Bezdružic nás spravuje o tom, že na ní býval umístěn ještě zlatý kříž, který z ceremoniálního hlediska zaručoval,
že se aktuálnímu dóžeti bez pocitu oboustranné pohany mohli s klidným svědomím klanět i otcové
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na zem. 167 Nad osobou dóžete byla nesena "umbrella zlatohlavová", což byl jakýsi typ
baldachýnu, za nímž následoval

průvod různých

cizích mocností a po nich ve dvojicích
senátorů,

který se nacházel na pravé

seřazení

straně,

ambasadorů

stálých

benátští

senátoři.

dočasných vyslanců

Z první dvojice ten ze

vztyčený meč

nesl v rukou

a

zasunutý v pochvě na

znamení toho, že moc dóžete je na rozdíl od moci jiných vladařů cizích států omezená zákony
a

bezpodmínečnou

spoluprácí ze senátem, jehož

členové

ho jako prvního v duchu pravidla

"primus inter pares" v jeho průvodu doprovázejí. 168
Druhou významnou státní benátskou slavností, o které bych se zde ráda zmínila je
ceremonie zasnubování s mořem ( desponsatio ), která v

Páně.

Jeho

na rozdíl od výše

zmiňovaného

výrazně

benátských prvků. Tento svátek byl

původní kořeny

jsou prastaré a vycházejí z vícera

svátku sv. Marka Evangelisty nese mnohem více
slaven na den Vystoupení

sobě

historicko -antropologických kulturních zdrojů.
Na počátku

těchto

jarních oslav zasnoubení republiky s mořem, jehož působivost byla

dána mimo jiné i pro podobné slavnosti vhodnou volbou
navíc podle benátského

kalendáře

bylo

rovněž začátkem

příznivého ročního

nového roku

období, které

kalendářního,

stála

tradice náboženského charakteru.
Původně

s rituálem

vobdobí mezi ll. - 13. stoletím byl

přímluvných obřadů

Prvopočátky

a žehnání

moře

počátek

jara v Benátkách spjat

pro novou nadcházející

námořní

sezonu.

tohoto zvyku pravděpodobně souvisejí s benátskou expedicí vyslanou roku 1000

k dalmatským břehům dóžetem Orseolem II., jejímž úkolem bylo potvrdit kontrolu Republiky
sv. Marka nad Jaderským

mořem.

Tato výprava odrazila po církevních

obřadech

od

benátských břehů právě na den Vystoupení Páně. 169
Vedle tohoto se
v Benátkách po

celý

patrně

do

středověk

pozdější
výrazně

podoby zasnubování s mořem také promítly
působící

byzantské

v Konstantinopoli totiž bývalo zvykem na den Vystoupení

vlivy.

Na

východě

každoročně pořádat námořní

předcházejících dóžat - ERBEN, K. 1. ( ed. ) : Krištofa Haranta z Polžic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s.
26.
167 Tehdejší Benátčané se obecně šatili na vkus cizinců velmi okázale a v případě mužů do pro ně nepřirozeně
dlouhých ale důstojných obleků z kvalitních materiálů. Navíc býval jejich šat i barevně odlišen podle příslušnosti
k různým vysokým státním úřadům. Prokurátoři se tak oblékali do červené, senátoři do purpurové. Pozadu
nezůstávaly ani urozené Benátčanky, které se obléhaly také velmi nákladně a byly zvyklé nosit mnoho
drahocenných šperků - především z perel. Všechno toto bohatství vynikalo hlavně pří příležitosti různých oslav
a ceremonií, kdy např. podle svědectví Václava Šaška z Bířkova byly manželkám senátorů republikou
zapůjčovány šperky, koruny a zlaté náprsníky tvořící součást pokladu sv. Marka - Z BÍŘKOVA, V. Š. : Deník, s.
154
168Tamtéž, s. 27 ; GRUND, Antonín ( ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, Praha 1940, s. 190 ; dobové
vyobrazení dóžecího průvodu z roku 1589 přináší ve své knize: CASINI, Matteo : I gesti del Principe. Lafesta
politica a Firenze e Venezia in eta rinascimentale, Venezia 1996, obrázek Č. 10.
169 CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 169.
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slavnost v jejímž

průběhu

císař

byl

obklopený doprovodem

nejdůležitějších

státních

hodnostářů na jedné z lodí korunován. 170
Během

11. - 13. století se na tento

původní

náboženský motiv svátku po rituální

stránce navíc obohacený byzantským vlivem nabaluje ještě jeho další podstatný zdroj, který
do budoucna

převládne.

Tím bylo jarní otevírání

sebe vzalo podobu podrobení si

moře

zasnoubení. Tento akt, vykazující
privilegovaného vztahu

námořní

sezónu, jenž na

starý pohanský základ, znamenal

vyjádření
podobně

republiky kjejímu vodnímu teritoriu. Jsme tak

jako v případě :florentského svátku sv. Jana
jejíž formy byly

pro novou

jako ženského elementu pomocí sexuální metafory

nepochybně

námořnické

moře

postupně vyprázdněny

Křtitele svědky proměny původní náplně
během

a nahrazeny

svátku

14. - 15. století zcela jiným
původní

smysl již

neobyčejně

životné a

obsahem a hodnotami, vedoucí k tomu, že na prahu 16. století byl jeho
zcela zapomenut.
Během

vlivné legendy

dlouhého vývoje
opřádající

těchto

státních

rituálů

vznikly i mnohé

jejich polozapomenutý původ. Ta nejdůležitější, kterou nám v jedné

z jejích četných variant interpretuje také Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic l71 , se vztahuje
ke

skutečným

severoitalským

událostem

12.

století

a

boje

Fridricha

Barbarossy

s lombardskými městskými komunami. 172
Podle ní rituál zasnoubení vznikl jako následek vyjádření
Alexandra III. republice za její postoje v jeho sporu s
císařské

:flotily

věnoval

slavnostním projevu

benátskému dóžeti zlatý prsten

přesvědčivě

navrhnul provozování

do nejmenších

každoročního

císařem,
určený

detailů

poděkování

papeže

kdy tento papež za porážku
ke slavnostnímu

tradovaném v dobové

obřadu

a ve

literatuře

rituálu zasnoubení republiky s mořem. Tak se

mu

původně

Tamtéž.
171 Kryštof Harant podává ve svém cestopise obšírnou historii tohoto benátského svátku doplněnou odkazy na
literární autority. Podle jeho poměrně komplikované verze, ve které jako správný patriot neopomene
připomenout význam postavy Fridricha Barbarossy ve vztahu k českým národním dějinám, se papež ve strachu
před hněvem císaře přitahnuvšího z důvodů letitých neshod s římským náměstkem sv. Petra do Itálie ukryl
v jednom z benátských klášterů v převleku kuchaře, nicméně byl brzy odhalen, přijat dóžetem a uctíván celou
republikou, která ho odmítla vydat císaři. Na to Barbarossa měl vyslat napřed k městu vojsko v čele se svým
synem, který ale neuposlechl rozkazů a nepočkal na posily a sám se pustil do boje, ve kterém byl poražen a zajat.
Na čestné slovo byl následně propuštěn a po návratu k otci se mu ho podařilo přimět ke smíru s papežem, před
kterým se pokořil a byl slavně přijat Benátčany, kteří za své chování vyznamenáni papežem: "Papež Alexander
povolav tehdáž kníže Benátské jménem Ciana, kterýž tu bitvu nad synem císařovým obdržel, k němu, podávaje
mu prstenu, tato slova promluvil: "Ciane, vezmi, a mým původem i tímto základem moře sobě zasnubovati
hleď, což ty i tvoji náměstkové každoročně jistého dne vykonávati budete, aby všickni potomci věděli, že jest
moře rukou brannou v vaše držení přišlo; a jako muži manželka povinna jest poslušnost zachovati; tak i to moře
moci vaší poddané buď."[ ... ] Odtud tedy ta ceremonia počátek vzav, posavád se zachovává." - ERBEN, K. J. (
ed. ) : Krištofa Haranta z Po!žic a z Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s. 33 - 34.
172 Ve skutečnosti Benátská republika opravdu stála na straně papeže Alexandra III. v koalici proti Fridrichu
Barbarossovi společně s lombardskou ligou měst. Mír mezi císařem a papežem byl následně roku 1177 skutečně
dojednán na Benátské půdě, kde se tito setkali, ale to je vše co má realita společného s následně vytvořeným
mýtem.
170
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čistě

náboženský význam svátku

definitivně proměnil

v politickou slavnost demonstrující

nároky Benátek najejich panství nad mořem.
Samotná slavnost podle pramenů vypadala ve skutečnosti asi následovně 173
května

Božího Vstoupení na nebesa tj. 17.
zbrojnice skládající se z mnoha

skladů

byla z arzenálu, což byla
přirovnávaná někdy

a dílen,

:

pověstná

Na den

benátská

svou rozlohou dokonce

k německému Ulmu, vypravena slavnostní lod'. 174
Tato veliká slavnostní dóžecí
pří různých
měla dvě

loď

nazývaná Bucentaurus nebo Bucentoro využívaná

státních ceremoniích byla velmi

nákladně

vyzdobená řezbami, zlatem a stříbrem a

paluby. Horní paluba byla pokryta drahými koberci,

na její zádi stál pod baldachýnem

trůn

čalouny přikryté

hodnostáře,

stolice pro státní

stranách horná paluby

lodě.

potažený zlatohlavem

čalouny
určený

a

červeným

atlasem a

dóžeti. Další koberci a

ambasadory a významné hosty stály po obou

Spodní nezdobená paluba byla vyhrazena

veslařům

nazýaným

"galeotti" .
přistavěn

Takto yzdobený Bucentoro byl

nábřeží před

na

dóžecí palác, kde se na

něj

po slavnostní mši nalodil dóže se svým doprovodem a za zvuků hudby a slavnostních fanfár a
za asistence mnoha malých
slavnostní
církevní

průvod

loděk

a gondol se vydal na cestu k širému moři. Ve

vydával pouze k hranicím laguny, kde nejprve patriarcha vykonal

obřad posvěcení moře.

Po

něm

věrného

třikrát

šňůře

byl

sobě

spustil do jeho vln na

při čtvrtém

opakování

vyměněn

tentokrát již skutečně vržen do moře.
V

zápětí

se spustil jásot

pevností. Nato se dóže

opět

se

patřičný

vystoupil dóže a po pronesené formuli o zasnoubení

vodního živlu republice ve znamení
po

skutečnosti

a trvalého panství Benátek na

uvázaný drahocenný, snad

moři

původní,

celkem

prsten. Ten

za jiný ale taktéž hodnotný zlatý prsten, který byl

175

přihlížejících davů,

usadil na svoje

čestné

slavnostní troubení a

místo a

loď

střelba

z blízkých

se obrátila na svou

zpáteční

173 Při rekonstrukci popisu lodě a obřadu vycházím z prací Jana Hasištejnského z Lobkovic, Kryštofa Haranta
z Polžic a Bezdružic, Bedřicha z Donína a Lva Viléma z Kounic.
174 ERBEN, K. J. (ed.) : Krištofa Haranta z Po lžic a Bezdružic a na Pecce atd. Cesta, s.21 ; GRUND, A. (ed.) :
Cestopis Bedřicha z Donína, s. 187 ; Benátská zbrojnice byla pevně ohrazená a hlídaná, pro vstup do ní bylo
třeba mít zvláštního povolení od benátské vlády. Arzenálu se vedle uskladnění a výroby zbraní také konstruovaly
galéry, jichž tam byl vždy relativně velký počet bud' již úplně dokončených a nebo připravených v podobě
"polotovarů" v naléhavém případě snadno rychle sestavitelných a dokončených k okamžitému vyplutí na moře,
mimo to se tu vyráběly i plachty a pekl speciální dvakrát pečený námořnický chléb "biscotto" a celkově v něm
pracovalo až několik stovek lidí.
175 Ze záznamů jednoho Francouze z počátku 16. stol. ale víme, že někteří obratní plavci z okolních loděk
doprovázejících Bucentoro vzápětí po obřadu zkoušeli prsten vylovit a v rámci řevnivosti mezi nimi docházelo
k excesům, kdy se navzájem pokoušeli ty nejvíce schopné utopit. Cena prstenu vhazovaného do moře prý v té
době ale byla zredukovaná na pouhé dva nebo tři dukáty - CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 311 ; S tímto
tvrzením o nepatrné ceně prstenu a ní související postupné dekadenci zasnubování s mořem by mohlo
polemizovat mladší tvrzení Lva Viléma z Kounic, jenž navštívil Benátky v třicátých letech 17. stol., který si do
svého deníku zaznamenal, že během obřadu "stál docela blízko Jeho Jasnosti" a že skvostný zlatý prsten
vhozený do vln moře vážil 12 zechínů - HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 76.
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cestu. Bucentoro se svou elitní posádkou nejprve
pevností, kde dóže z pozice "ženicha"
slavnostní banket.

Loď

s

účastníky

uspořádal

zamířil

k jedné z výše

zmiňovaných

na svoje náklady pro své hosty a senátory
města

ceremoniálu se vrátila do

skončení

až po

hostiny

v pozdních večerních hodinách.
Se zasnoubením mohla být spojena i další

podvečerní

zábava, jak nás o tom zpravuje

Lev Vilém z Kounic a Heřman Jakub Černín. V obou případech za jejich pobytu v Benátkách
následovala

večer

po

obřadu

zásnub ještě jakási velká slavnost gondol situovaná do blízkosti

Murana. 176
Posledním ceremoniálním specifikem, o kterém bych se na tomto
ovlivněné sepětí

letmo zmínit, je polohou Benátek logicky

prostředí

s vodním živlem. Díky tomu se v jejich
průvody či

slavnostními

příkladu

už jen

veškerých slavností republiky

setkáváme na vodách

procesími, jako tomu ku

místě chtěla

kanálů

nejen

např.

se

bývalo již od 12. století na den

svátku Panny Marie l77 , ale podobně bývaly na vodě odbývány také ceremonie při příležitosti
oficiálního uvítání významných
mantovské - Isabelly
Popis

těchto

ďEste

hostů,

jako tomu bylo v případě

příjezdu markraběnky

a její mladší sestry do Benátek.

uvítacích ceremonií, o nichž již bylo

hovořeno

nám zachoval v cestopisu Jana Hasištejnského z Lobkovic a ve své

v jiných souvislostech, se
podstatě

se velmi podobá

ceremoniím spojeným s výše popsaným svátkem zasnubování s mořemYs Je na rozdíl od
zásnub pouze navíc obohacen o ženský element v podobě hojné
a dam z markraběnčina doprovodu.
Hasištějnský přímo
vážně

loď

na níž byla Isabella

urozených
přijata

Benátčanek

dóžetem, sice

nenazývá Bucentorem, ale její popis mu natolik odpovídá, že se dá velmi

uvažovat, že se

víme, že tato

Loď,

účasti

skutečně

bývala mimo

jednalo o toto plavidlo. Tuto

obřadu

domněnku

potvrzuje fakt, že

zasnubování používána i při jiných oficiálních státních

aktech.
Odpověď

podrobných

na to,

popisů

Benátčané

se nám v pramenech dochovalo

benátských slavností a

už svou polohou a
neobvyklým, co

proč

zřízením

přitahovalo

v pramenech

a

ceremoniálů

pečlivě střeženým

a svou nezvyklostí

vesměs

vystupují jako lidé

relativně

tolik

poměrně

je snadná. Za prvé samotné Benátky

mýtem

svádělo

námořní

velmoci byly

něčím

k detailnímu popisu. Za druhé

nesmírně otevření,

pohostinní a

přátelští

HRUBÝ, F. : Lev Vilémz Kounic, s. 76. ; zápis v Černínově deníku z ll. 5. 1679.
OLIVOVÁ, V. : Lidé a hry, s. 29l. ; Ikonograficky jsou tyto průvody zachyceny na některých plátnech
benátských malířů jako byli Gentile Bellini - viz. např. Zázraky sv. Kříže nebo Vittore Carpaccio - Miracolo
della reliquia della Croce.
178 MALEčEK, F. ( ed. ) : Jan Hasištejnský z Lobkovic - Putování, s. 22 - 23.
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ve vztahu k

cizincům přijíždějícím

všeobecně rozšířeným

na

půdě

směřujícím přes

Benátek

cizincům

čestné

se projevoval mimo jiné

Benátky do Svaté

svědčí svědectví Oldřicha

Těla,

procesí Božího

době rozhodně

což v té

nebývalo

zvykem.

Tento uctivý postoj k
k poutníkům

města,

do jejich

země.

senátorů,

na jejich vztahu

O tom s jakou úctou byli tito

Prefáta z Vlkanova. Z

bývali všichni poutníci Božího hrobu

místo po bok benátských

konkrétně

něho

zařazeni

přijímáni

víme, že

během

průvodu

do toho

na

že jim byla rovněž darovaná drahocenná svíce a po

skončení obřadů měli tu čest si osobně s dóžetem podat ruku. 179

V jiných

případech

se dozvídáme, že urození cizinci
alespoň

ceremonie ze strany republiky zváni anebo jim
se k samotnému jejich centru
slavnostním

přivítání

Isabelly

toho žádnému nebránili, nébrž
páni

Benádčané

ten

dění.

Tak

ďEste

například

: " ... též

některým ještě

nebylo

buď

přímo

byli

bráněno

na konkrétní

ve vstupu a přiblížení

Jan Hasištejnský z Lobkovic píše, že

někteří

při

z našeho tovaryšstva také tam šli, neb

sami ti páni,

uzřevše

obyčej

mají a zachovávají cizozemcuom
. , a urozenym
, l·d
,,180
znamemtym
1 em.

je, kázali tam jíti. Neb oni

čest činiti

a okazovati, a

zvláště

Tvrzení Hasištejnského potvrzuje i zkušenost Lva Viléma z Kounic. Mladý Kounic
byl nejprve na

upozornění císařského

rezidenta

osobně

pozván k oslavám svátku sv. Marka,

kdy byl v jeho chrámu usazen v blízkosti dóžete, který s ním
hodnostáři

republiky

hojně

rozmlouval. Na

vyznamenán darem honosné svíce zdobené
jen svíce

obyčejné.

Vedle toho byl ještě

na slavnost zásnub republiky s mořem,

závěr

stříbrem,

jako jiní vysocí

ještě

ze strany dóžete

byl

zatímco ostatní

později během

kvůli čemuž

obřadů

podobně

senátoři

svého pobytu dóžetem

dokonce odložil

svůj

od něho dostali
osobně

pozván

naplánovaný odjezd

z města. 181 A dokonce i v samotném prvopočátku jeho pobytu, když si byl prohlédnout
s doprovodem dóžecí palác, tak navzdory faktu, že vyrušil dóžete

při

zasedání s radou, ho

benátský vladař nechal projít zasedacím sálem a ještě ho úklonou pozdravil. 182
Po Republice sv. Marka a jejích charakteristických slavnostech se
jižněji

přesuneme

trochu

do centra Toskánska a podíváme se na významné lokální svátky slavené ve Florencii.

Florentský patronátní svátek ale byl, jak uvidíme

později,

mnohem více než ten benátský

poznamenaný politickými zvraty, které Florencii postihly na počátku 16. století.

179

HRDINA, Karel ( ed. ) : Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestiny, tj. do krajiny

někdy Židovské, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteraužto cestu s pomocí Pána Boha

všemohúcího šťastně vykonal Oldřich Prefát z Vlkanova léta Páně MDXXXXVI, Praha 1947, s. 26.
180 MLEčEK, F. ( ed. ) : Jan Hasištejnský z Lobkovic - Putování, s. 23.
181 HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 70 a 76.
182 Tamtéž: s. 69.
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Podobně

jako se v Benátkách slavil patronátní svátek

zasvěcený postavě

sv. Marka, i

Florencie disponovala jedním z významných svatých přímluvců, kterého bylo možné vyzývat
ve stavu nouze a potřeby. 183 Tím svatým nebyl nikdo jiný než sv. Jan Kňitel, jehož svátek
spadá na den letního slunovratu slavený 24. června. 184 Sv. Jan navzdory tomu, že s oslavami
jeho svátku bychom se Florencii setkali již okolo 10. století, nebyl
oslavovaný sv. Marek

původním

města.

patronem

stejně

jako v Benátkách

Tím byl sv. Zenobi

společně

se sv.

Reparátou 185 , jejichž kult byl definitivně nahrazen tím svatojánským až v průběhu 13.
stoletL 186 Došlo k tomu navzdory faktu, že Kňitelova první relikvie se do města dostala až
v roce 1393. 187 Sv. Jan se tak postupně dostal do trvalého "triumvirátu" florentských hlavních
svatých po bok Ježíše Krista a Panny Marie.
Do

způsobu

oslava

zázračných

vlastností

přisuzovaným

sv. Janovi se jasně promítá

starší předkřesťanská tradice spojovaná s datem letního slunovratu. V dobách antického Říma
byl 24.

června

slaven svátek "Fors Fortuna". Jeho zimním

Invictus", která byla

později

za raných dob katolické církve

protějškem

byla slavnost "Sol

přeměněna

na oslavy narození

Páně,

zatímco letní zrcadlový svátek začal být slaven jako den narození sv. Jana Kňitele, jenž

patřil

vzhledem ke své pozici ve vztahu k samotnému Ježíši Kristu k nejvýznamnějším

křesťanským světcům.

Z této

předkřesťanské

prosvítal jeho pravý

původ,

zapalování svatojánských
významného svátku.

tradice svátku

o

němž svědčil

ohňů,

Kořeny

překryté

katolickým

nátěrem

ovšem neustále

mimo jiné starobylý a církví zatracovaný zvyk

jejichž hranice

hořívaly

tradice zapalování

těchto

i v okolí Florencie vždy v předvečer
svatojánských hranic

opět

sahají až

někam k pohanským očistným ohňům zakládaným starými Římany k poctě bohům a na

183 Svátek sv. Jana Křtitele byl ve výroční den slaven nejen ve Florencii, ale na všech místech, kde se nacházela
dostatečně silná florentská menšina "nazione fiorentina" jako tomu bylo například v Římě, kde existoval i jejich

patronátní kostel ( S. Giovanni dei Fiorentini blízko Vatikánu na začátku Via Giulia ) a kde podobně jako ve
Florencii oslavovali tento významný svátek za veselého průvodu obrů a duchů na chůdách, alegorických vozů
bláznů a živých obrazů - CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 130.
184 Svátek sv. Jana Křtitele nebýval ve Florencii slaven pouze v opravdu krajních případech. Např. v roce 1289
bylo několik dní odložen z důvodu čekání na vítězné vojsko, které se muselo vrátit od právě dobytého Arezza,
aby mohlo na slavnostech také participovat. Podobně byl svátek odložen i v době konání církevního koncilu ve
Florencii v roce 1439, aby slavnosti mohli vidět i do města pžijíždějící církevní delegáti a cizí vyslanci. Slavení
svátku patrona v období civilních nepokojů a svárů bylo také považováno za nevhodné nebo dokonce za přímý
výraz neúcty k světci, takže v období povstání Ciompi v roce 1378 byl svátek odsunut až na říjen toho samého
roku - CHRÉTINEN, H. L. : The festival of San Giovanni, s. 51.
185 Původně byla dokonce i florentská katedrála zasvěcena sv. Reparátě a až v roce 1293 byla přejmenována S.
Maria del Fiore. Na škodu oběma jinak ve Florencii docela populárních světců byla nakonec přílišná konotace
jejich kultu s florentskými církevními kruhy a místní feudální šlechtou, která vedla k tomu že jako symbol
republikánské městské komuny byl nakonec zvolen místo nich sv. Jan Křtitel. Toto je dobře pozorovatelné na
vztahu růstu moci komuny a ubývání vlivu sv. Reparáty a sv. Zanobiho ve prospěch sv. Jana.
186 CHRÉTIEN, H. L. : Thefestival ofSan Giovanni, s. 16.
187 Tamtéž. s. 23.
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ochranu budoucí

sklizně. Křesťanskému světci

připsán

tak byl díky tradici

atribut patrona

plodnosti spojovaný odjakživa s obdobím jara a léta.
Přípravy

oslav patronátního florentského svátku

několik měsíců předem před

pořádány

červnem

24.

a i samotné slavnosti, které

v jeden den byly postupem doby díky jejich

mezi několik dní těsně předcházejících před 24.
Tak se

například postupně během

vlastní oslavy sv. Jana

Křtitele,

jenž

začínaly každoročně

přibývající

v

předstihu

původně

již

bývaly

okázalosti distribuovány

červnem.

16. století

původně

přesunula

sváteční

první

akce zahajující

bývala k vidění v ranních hodinách

před

samotným slavným procesím, už na 20. nebo 21. června. 188 Tímto prvním slavnostním
počinem

byla tzv. "mostra", jenž byla jakousi hromadnou

výrobků

a cenností každého cechu. Tato výstava

společně

vystrojeným obyvatelstvem Florencie korzujícím po ulicích
a obchodní
především

23.

úspěchy

hrdého toskánského

veřejně

příležitosti honosně

demonstrovala bohatství

které byly v dobové

června

pak následovalo slavné procesí nesoucí mnoho

mentalitě měšťanů

něhož

ostatků

konfraternitám, na nichž jejich

"mini" dramata na
výpravě

náměty

svatých, které

se po obejití všech důležitých míst města opět navracelo.

tohoto slavného procesí bývaly vyzdobené výpravné vozy

městským

kouzelné

s k této

výstavou nejlepších

znamením jakési božské sankce jejich podnikání.

bývalo vypraveno z dómu, do
Součástí

města,

městskou

členové při

zastaveních

ze Starého a Nového Zákona. Tato

patřící

předváděli různá

představení

a nápaditosti nakonec stala natolik populární, že

jednotlivým

akutně

krátká

se díky jejich

hrozilo že zastíní

samotný význam slavného procesí a proto florentský arcibiskup žádal jejich odstranění. Vláda
mu sice vyhověla, ale vyslyšela i přání lidu, takže byl průvod alegorických slavnostních vozů
přeložen

konfraternit nakonec v roce 1454

na 22.

samotní členové jednotlivých bratrstev bez nich.
Vpředvečer

svátku se pak po

červen

a v procesí pochodovali již jen

189

městě

pohyboval

ještě

další slavnostní

průvod

s městskou standartou ( gonfalone ), ve kterém se spojili příslušníci všech šestnácti městských
čtvrtí. Průvod

tentokrát

směřoval

do Baptisteria na výraz úcty k hlavnímu městskému

světci.

Účast na tomto průvodu byla povinná. Na počátku 15. století bylo podle městské magistratury

povinností každé domácnosti do

něj

pohlaví ( tj. muži mezi patnácti až

vyslat alespoň po dvou dospělých příslušnících mužského
pětašedesáti

lety) a pokud by se tak nestalo, musela být

zaplacena příslušná pokuta. 190

CHRÉTIEN, H. L. : Thefestival ofSan Giovanni, s. 32
s. 35.
190 Tamtéž: s. 37 ; CASINI, M. : 1 gesti del Principe, s. 218.
188

189Tamtéž:
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Hlavní oslavy

samozřejmě proběhly

vyslanci Florencii poddaných měst

přinesli

až následujícího dne - tj. 24.

na

náměstí

Signorie, kde byla

června.

Nejprve

shromážděna

vláda

a cizí vyslanci, své dary v podobě vyzdobených slavnostních vozů, zdobených svící a drahých
Následně

zástav.

symbolicky

byl tento tribut v průvodu odnesen

obětován

opět

končila

oficiální

část

oslav a nastal

v podobě velmi populárního svatojánského palia
setmění

v soukromých domech a palácích. Po
svícemi nebo lucernami bylo

slavnostně

potulných

herců,

čas

Touto politickou

sportovního

osvěžení

a večerních banketů pořádaných

191

na hlavním

náměstí

následoval

ohňostroj

a

osvícené celé město.

Mimo tyto oficiální podniky svatojánské slavnosti byl
představeními

města.

sv. Janu jako pravému a jedinému vládci

manifestací moci Florencie

také

do Baptisteria, kde tak byl

zápasy

zvířat

čas

jednotlivých

dnů naplněn
zvířaty,

mezi sebou nebo lidí se

napodobováním gladiátorských zápasů, florentským fotbalem ( calcio I92 ), turnaji, tancem atd.
těchto

Jak je ze složení
plebejský

svět

ovlivňování

vyznělo

zábav patrné,

střetával

reprezentovaný fotbalem se

se v rámci oslav svatojánského svátku
světem

městský

aristokracie v podobě turnaje. Toto

trvající celá staletích a následující proměna Florencie z republiky na vévodství

ve svém konečném výsledku ve prospěch aristokracie a jmenovitě rodiny de' Medici.

V období prvních

Medičejů

v druhé

polovině

15. století byl svátek sv. Jana

Křtitele

z jejich strany relativně opomíjen ve jménu jiných s jejich rodinou spojovaných svátků a proto
si zachovával

svůj původní

charakter. Toto se

republiky a návratu dynastie do

města

výrazně změnilo

po pádu první florentské

v roce 1513 a ještě více pak po definitivní porážce i

druhé republiky a nástupu Cosima II. v roce 1537. 193
Oslavy svatojánského svátku
dřívějšího renesančního
podstatě

odsouzeny k

sv. Jana

Křtitele

lidové složky.

měly

smůlu,

že byly

republikanismu, takže jako takové ve své

záhubě. Některé části

v nich ustupuje do stínu

Tradiční

bohužel tu

přímo ztělesněním

původní podobě

byly v

oslav byly sice zachovány, ale samotná postava

podobně

jako jsou

slavnost tak pomalu byla v režii

postupně

z oslav eliminovány

medičejských festaiolů přepracována

do podoby apoteózy mladé dynastie, vládnoucí rodiny a činů jejich předků.
V kalendáři florentských slavností od dob velkovévody Cosima 1. se stále
úkor sv. Jana

Křtitele

výrazněji

na

prosazují především svatí patroni a ochránci jeho rodiny - sv. Kosma a

Florentské palio bylo do jisté míry také spjato s výboji republiky, protože pro Florenťany bývalo zvykem tyto
závody pořádat kolem hradeb obléhaných měst, což mělo být rituální gesto urážky pro obléhané, tak jak
to bylo například v případě Arezza v roce 1288 - CHRÉTIEN, H. L. : Thefestival ofSan Giovanni, s. 40 - 4l.
192 K vývoji a druhům florentského fotbalu - BREDEKAMP, Horst: Le fotbal! jlorentin. Les jeux et le pouvoir Ci
la renaissance, Diderot 1995.
193 Od roku 1569 vládl jako velkovévoda Cosimo 1.
191

koňské
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Damián 194 a sv. Vavřinec, svátky spjaté s osobou vladaře a jeho nejužší rodinou ( jako byla
připomínka

dne jeho nástupu, cyklická rodinná

politických

úspěchů

a vojenských

slavený 1. srpna, jenž byl

vítězství

každoročně

(

výročí

např.

atd. ) nebo oslava velkovévodových

odchod

slaven ještě i v dobách

odpůrců

do exilu v roce 1537

návštěvy

Florencie

Heřmanem

Jakubem Černínem 195 nebo oslava vítězství nad Sienou a její připojení k Florencii v roce
1554, které bývalo pravidelně slaveno 2. srpna ). Po založení rytířského řádu sv. Štěpána

v roce 1562 pak přibývají ještě různé řádové slavnosti. 196 Tento kalendář hlavních
florentských slavností uvedený do života za vlády Cosima I. byl dále

rozšiřován

jeho

následovníky a udržel se v platnosti až do 17. století, o čemž svědčí i Kounicův a Černínův
deník.
Podoba svatojánského svátku byla po provedených reformách zhruba následná :
K původnímu paliu

barberů

od roku 1563 na

přání

Cosima 1.

přibylo ještě učesanější

palio

kočích 197 odpovídající více dvořanské mentalitě a zjevně inspirované zábavami antického
Říma. Závodili v něm čtyři vozatajové řídící vozy tažené dvěma koňmi odlišené pomocí

zelené, červené, modré a bílé barvy. Úkolem závodících bylo na náměstí před kostelem S.
Maria Novella, které bylo
dřevěných obelisků,

na tomto
sametu

Díky

třikrát

vtyčenou

pomocí dvou

samotným velkovévodou, které bylo ve slavnostním

průvodu

závodem vezeno na triumfálním voze celým městem.

postupně záměrně

zmenšované aktivní participaci

na svatojánském svátku, se v jeho rámci za podpory
otevřel

objet dráhu

k vidění dodnes. Výhrou bývalo drahocenné palio z kramínového

vítězi

předcházejícím před

tohoto závodu,

jenž byly záhy nahrazeny jejich kamennými replikami. Tyto sloupy jsou

místě ostatně

věnované

dějištěm

cechů,

konfraternit a

měšťanů

medičejských velkovévodů paradoxně

prostor tomu nejnižšímu plebsu, z jehož příslušníku se rekrutovaly určité pěší jednotky

zvané "potenze,,198, jež si ze svého středu volily své vůdce titulované jako "vévoda", "císař"
apod., které se

zúčastnily

nejen všech slavnostní svátku sv. Jana, ale i jiných významných

rituálních událostí odehrávajících se ve Florencii. Tyto oddíly byly oddaným nástrojem
194 Tito dva svatí nakonec vystřídají postavu původního městského patrona sv. Jana Křtitele i na florentských
mincích - CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 216.
195 Viz. zápis v Černínově deníku zL 8. 1679.
196 Rytířský řád sv. Štěpána vznikl podle vzoru ostatních podobných evropských řádů. Po jeho schválení ze
strany papeže Pia IV. 1. 3. 1562 se při slavnostní ceremonii 15.3. toho samého roku Cosimo 1. stal jeho prvním
velmistrem. V jeho řadách se spojila nejen regionální toskánská šlechta ale v menšině byli zastoupeni i
aristokraté z ostatních italských regionů a jiných evropských zemí. Hlavní funkcí řádu měla být ochrana
především Tyrhénského moře před piráty, k čemuž jim měla sloužit malá Cosinem 1. vybudovaná flotila. Stejně
tak se jeho členové zabývali například i výkupem křesťanských zajatců od jejich únosců. Centrem řádu se díky
její poloze stala Pisa. - více: ANGIOLINI, Franco: I cavalieri e il principe. L'ordine di S. Stefano e la societa
toscana in eta moderna, Firenze 1996.
197 CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 251 ; CHRÉTIEN, H. 1. : ThefestivalofSan Giovanni, s. 45.
198 CHRÉTIEN, H. 1. : Thefestival ofSan Giovanni, s. 65.
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Medičejů, kteří je

na

úroveň

zaštítili a za jejich loajalitu pozvedali jejich velitele v rámci slavností téměř
dvořanů, čímž

svých

nedostalo ani za

časů

měšťanům, čímž

se

jim umožnili dosud nevídané uznání, jehož se jim nikdy

republiky. Plebs se tak dostal na místo

medičejským vévodům

dále

podařilo

původně

vyhrazené ctihodným

snížit symbolickou vážnost procesí

a jiných oficiálních aktů oslav.
Lze tedy shrnout, že od konce 16. století sice neustále roste opulence svatojánských
slavností, ale je to na úkor jejich původního symbolického významu,
formy jednotlivých slavnostních

aktů

byly v té

době ještě

ačkoli některé

zachovány.

Během

originální

17. století jsou

ze slavností eliminovány i poslední lidové prvky, kterými byla dřívější přítomnost potencí. 199
Do budoucna se tak ve
dvořanstvem

prospěch

a lidem, mezi kterými

absolutního vládce stále více rozevírá propast mezi
zřetelně

absentuje složka původního

městského

patriciát.

Tento pohyb vede k postupnému tíhnutí také svatojánských slavností k uzavřeným elitním
prostorům.

Z pramenů

české

provenience se o svatojánském svátku

samozřejmě

kvůli

takové podrobnosti, jako byly popsány výše, kterým jsem se ale
komplikovanosti vývoje tohoto

důležitého

nedozvídáme
relativní

florentského svátku bohužel nemohla vyhnout.

Jaké je jejich svědectví a vnímání těchto florentských oslav uvidíme následně.
Lev Vilém z Kounic dorazil na své
místního

důležitého

svátku a již onoho

vypalovaný z věže Palazzo Vecchio. 24.
jehož se

zúčastnil

cestě

po Itálii do Florencie v předvečer tohoto

večera měl
června

jako divák a seznámil se

možnost obdivovat krásný

ohňostroj

1635 pak zažil holdování poddaných obcí,

při něm

s mnoha svými krajany pocházejícími

z Českého království a Říše?OO Zarážející je v jeho zápisech především to, že mluví pouze o
"nějaké

slavnosti",

stejně

jako to

činí

u spousty jiných festivit, jež

měl

možnost

během

své

italské cesty zažít a nikde ani u příležitosti holdování se nezmiňuje o postavě sv. Jana Křtitele.
Toto jeho vnímání svatojánského svátku by potvrzovalo výše
tohoto

světce

v oslavách jeho vlastního svátku ve

v době Kounicovy návštěvy Ferdinand 11.

prospěch

zmiňovanou

stále upadající roli

postavy velkovévody, kterým byl

201

Jeho mladší kolega Heřman Jakub Černín si toho o svátku zaznamenalo něco více a to
tentokrát včetně jeho názvu. 23. června se byl mladý Černín nejprve podívat na jakémsi
vlastním oslavám svátku sv. Jana

Křtitele předcházejícím

procesí. Po

obědě

se

během

CASINI, M. : I gesti de! Principe, s. 254.
HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kunic, s. 83.
201 Velkovévoda Ferdinand II. ( 1610 - 1670 ) se ujal vlády nad Florencií po období regentství své matky a
babičky v roce 1628.
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projížd'ky

kočáře s dalšími německými kavalír/o 2 dostal na náměstí S. Maria Novella, kde

V

se zájmem sledovali "pompézní" závody
sloupů vytyčených
zmiňovaného

na

náměstí.

čtyř čtyřkolových vozů

tažených párem koní kolem
svědkem

To znamená, že byl spolu se svými druhy

výše

palia kočích.

na svátek sv. Jana, nejprve viděl každoroční obřady
pořádané na náměstí před Palazzo V ecchio203 , jež ale bohužel dál blíže nespecifikuje a poté se
Následujícího dne, tj.

přímo

odebral v průvodu velkovévody204 do Baptisteria, odkud on sám ještě s jedním svým přítelem
následně odešel ke Sv. Annunziatě na mši?05 Odtud se posléze společně odebrali ke dvoru,
čímž

nám Kounic ve svém deníku

svatojánského svátku
přihlížet

pořádanou

nepatrně

odhrnuje oponu zahalující soukromou

ve velkovévodské rezidenci. V paláci mladíci

slavnostní tabuli velkovévody,

při

které hrála krásná hudba -

Heřman

část

měli

oslav

možnost

Jakub doslova

píše v superlativech : "una bellissima sinfonia di vari instromenti". Odpoledne pak

ještě

v kočáru zapůjčeným mu pro tuto příležitost samotným Cosinem III. jel Černín na korzo, kde
době

pohybovalo mnoho šlechty a i

obyčejného

lidu a tam sledoval nejprve jednu
pěknou kavalkádu a později ještě palio, o nějž závodilo celkem sedm koní. 206
se v té

Pokud vyjdeme z výše

nastíněného medičejského kalendáře

slavností, vychází z něj

najevo, že další dva pro Florencii politicky významné svátky se nacházeli
navíc ve svojí

těsné

uprostřed

léta a

blízkosti, protože spadaly na první a druhý srpnový den. V tyto dny si

nejprve vyhání opozice z města a zadruhé slavné
vítězství nad velmi dlouho jim vzdorující Sienou207 , díky němuž mohl být konečně vytvořen

florentští velkovévodové

připomínali

z Florentského velkovévodství

relativně

velký kompaktní regionální stát zabírajícího celou

Toskánu.
Z pramenů víme, že

například

na oslavu odchodu

v odpoledních hodinách na korzu pořádány závody

oslů,

které

rebelů

do exilu bývaly

nepochybně měly

symbolickou

hodnotu ve vztahu k poraženým a vypuzeným?08 Druhý svátek byl slaven klasickou formou

Sám Heřman Jakub Černín se po celou dobu svých zápisů vždy označuje v dobovém duchu chápání tohoto
pojmu vždy za "Němce".
203 Dá se předpokládat, že se jednalo o Kounicem zaznamenané a výše rovněž zmiňované holdování poddaných
obcí florentskému vladaři.
204 V době Černínovy návštěvy Florencie byl tamějším velkovévodou již od roku 1670 Cosimo III. (16421723 )
205 K významnému postavení kostela sv. Annunziaty po restauraci Medičejských v 16. stol. - viz. poznámka 81
v kapitole "Cestopisy a deníky raného novověku. Kritika zvolených pramenů".
206 Viz. zápisy v Heřmanovo deníku z 23. a 24.6. 1679.
207 S podobnými svátky oslavujícími vítězství nad nějakým znepřáteleným městem s následným ziskem jeho
území bychom se setkali i na jiných místech Itálie - např. ve výše zmiňovaných Benátkách bylo vítězství nad
Padovou a její připojení k benátskému území, k němuž došlo v roce 1512, každoročně 17. 7. připomínáno
slavným procesím dóžete do kostela S. Marina - CASINI, M. : I gesti del Principe, s. 150 - 151.
208 Viz. zápis v Černínově deníku zl. 8. 1679.
202
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palia koní a slavnostní kavalkádou
stovkám

setmění

a po

při

vlastnímu pobavení
náměstí,

rozlehlém
zápasům.

této

kavalírů,

jejichž

počet

dosahoval dokonce až k

byl z Palazzo Vecchio odpalován
příležitosti

při

které bylo

ohňostroj.

Lid se k

před

ním ležícím

scházel v kostele S. Croce nebo na
příležitostech často

jiných

několika

využíváno k fotbalovým

Na svátek sv. Jana zde bylo možné slyšet vystoupení lidových

básníků

a hudbu.

Živo bylo ale v celém městě až do rána209
Co se

týče

medičej ských

ostatních

kavalíři

dynastických slavností, zažili naši

především

mnohé oslavy narozenin členů velkovévodské rodiny, které bývaly veřejně slaveny

především

ve

v těchto

formě koňského

případech

palia a slavnostních kavalkád na korzu.

následoval, jak

čteme

u Kounice,

Večer

pak zpravidla i

opět ohňostroj doplněný případně ještě

o

střelbu z děl z blízké pevnosti?IO V případě samotného velkovévody a jeho narozenin, ho jeho
dvořané

výroční

na jeho

den doprovodili z paláce do kostela sv. Annunziaty, kde se

velkovévoda oblečený do roucha velmistra řádu sv. Štěpána zúčastnil mše a přijímání a po té
se

opět

v slavnostním

průvodu

vrátil do paláce. V ten den bývalo zvykem jmenovat nové

státní hodnostáře a pasovat nové rytíře svatoštěpánského řádu. 211
Po významných florentských svátcích a jejich zaznamenané

podobě

nalezené

v pramenech české a moravské provenience bych se ráda zaměřila na další významné centrum
Apeninského poloostrova, jakým byl papežský Řím.
Rovněž v Římě byl slaven tak jako v Benátkách a ve Florencii patronátní svátek.

Hlavním patronem
Pavel.

Společný

Věčného města

svátek

těchto

byl sv. Petr, ale co do významu za nim nezaostával ani sv.

dvou

význačných světců

býval slaven 29.

června.

Oslavy

tohoto svátku v Římě však na rozdíl od obou výše zmiňovaných patronátních oslav
v Benátkách a Florencii
církve

poněkud

důležitých svátků

zanikají v množství všech ostatních z pohledu katolické

slavených v průběhu roku v tomto centru

křesťanského světa.

Řečeno jinými slovy: ostatní italská města zpravidla mívala pouze jednoho významného

patrona, ale Řím jich měl vedle sv. Petra a Pavla ještě celou řadu, takže se jejich svátku ani
v cestopisech ani v denících nedostalo
přemírou

jiných

úchvatnějších

příliš

zážitků

veliké pozornosti, kterou si lze logicky
z ostatních

římských

vysvětlit

ceremonií. Ne zrovna

nepodstatným dalším důvodem jeho časté absence v zápisech je i to, že pobyt kavalírů v Římě
býval pokud možno
případů

209
210
211

načasovaný

na období Velikonoc, záhy po jejichž uplynutí se ve

mladíci vydávali za dalším pokračováním jejich italské cesty.

HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 96 ; zápis v Černínovo deníku z 2. 8. 1679.
HRUBÝ, F. : Lev Vilém z Kounic, s. 82.
Viz. zápis v Černínově deníku z 14. 8. 1679.
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Svátek sv. Petra a Pavla tvořil samotný závěr v první půli celoročního cyklu
významných římských slavnoste l2 , po němž se Svatý otec na relativně dlouho odebíral do
klidu své letní rezidence?13 Jeho oslava měla typický průběh v podobě slavnostní mše
v chrámu sv. Petra, jejíchž obřadů se aktivně zúčastnil samotný papež?14 Po ukončení
církevních ceremonií následovala slavná salva z hákovnic a děl z Andělského hradu215 (zvaná
"trimr' nebo "radost" ).

Večer

pak byla bazilika pro tuto

příležitost slavnostně osvětlena

a byl

pořádán ohňostroj opět odpalovaný z Andělského hradu a z náměstí pod Španělskými schody.
Ohňostroje pořádané v Římě se některým zahraničním divákům jevily natolik

úchvatné, že si k této
"takže se

jináče

části římských

oslav tohoto svátku

nezdá, než jako by všecko

povětří

Bedřich

ohnivé bylo a

z Donína poznamenal :
hvězdy

jako hustý

déšť

z nebe pršely. Neviděl sem nikdy co k tomu podobného". 216 Na večerních oslavy a ohňostroj
pořádané o patronátním svátku se v dobách mladého Černína přišlo na korzo podívat tolik lidí

a aristokracie v kočárech, že si zapsal, že se jich dokonce při tom návalu asi pět rozbilo?17
Na samém počátku osmdesátých let 17. století při svém pobytu v Římě doplnil
Heřman Jakub Černín tuto oficiální část oslav ještě v duchu zjitřené barokní zbožnosti svou

soukromou aktivitou v podobě

návštěvy

významného místa spojeného se životem obou
světců, kterým byl kostel S. Giuseppe in Campovacino 218 ( dobový název odpovídající zhruba

dnešnímu prostoru imperiálních fór pod Kapitolem ), kde si mohl prohlédnout prostor, kde

212 Všechny nejdůležitější římské slavnosti spojené s katolickou církví byly distribuovány od zimního období
zhruba do poloviny léta. Mimo Vánoc, byly dalšími významnými festivitami Hromnice - Očištění ( slavené 2.2.
), Zvěstování ( 25. 3. ), žehnání zlaté růže v době předvelikonočního půstu, která pak byla na důkaz přízně
věnována papežem některé z významných evropských osobností, velikonoční cyklus s různými ceremoniemi
vztahujícími se kjeho jednotlivým dnům, svatodušní svátky, Boží Tělo a svátek sv. Petra a Pavla - BURKE,
Peter: Scene di vita quotidiana nelľltalia moderna, Laterza 1988, s. 208 - 209.
213 Od konce 16. stol. byl letní rezidencí papeže a jeho dvora palác vybudovaný na Quirinalu ( v dobových
pramenech se setkáme spíše s označením na Monte Cavallo ), kde svatý otec zpravidla pobýval v období od
konce června až do podzimu. Papež tak měl k dispozici v rámci Říma celkem tři paláce - ve Vatikánu, na
Qurinálu a v Lateránu. Ten poslední - lateránský palác, ale měl co dočinění pouze v souvislosti s jeho funkcí
římského biskupa a nikdy nestal jeho trvalejší rezidencí - AGO, Renata: Sovrano pontejice e societa di corte.
Competizioni ceremoniali e politica ne/la secona meta del XVII sedilo, in : VISCEGLlA, Maria Antoinetta BRICE, Catherine (edd. ) : Cérémonial et rituál a Rome (XVle -XIXe siécle), École francaise de Rome, 1997,
S.229.
214 Z deníků bratří Štemberků se dozvídáme, že při oslavách tohoto svátku za jejich pobytu v Římě v roce 1664
byl po ceremoniích v bazilice předán papeži bílý kůň ( papež koně jiné barvy nikdy nepoužíval) jako dar od
španělského krále. V ostatních pramench jsem ale podobný zvyk nenaznamenala, takže dost pravděpodobné, že
se jedná o výjimku - viz. zápis ve deníku bratří ze Štemberka z 29.6. 1664.
215 Počátky zvyku slavnostních slav v Římě Jakob Burckhardt ve své slavné knize spojil se jménem Rodriga
Borgi aneb s postavou papeže Alexandra VI. ( 1492 - 1503 ) - BURCKHARDT, Jakub: Kultura reniassanční
doby v Italii II., Praha 1912, s. 171.
216 GRUND, A. (ed. ) : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 139 - 140.
217 Viz. zápis v Černínově deníku z 29.6. 1680.
218 Dnešní S. Pietro in Carcere.
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byli oba dva svatí

vězněni

a kde se

při

příležitosti údajně zázračně

té

objevil pramen, jehož

vodou v době svého věznění pokřtili své stráže. 219
Vedle tohoto hlavního patronátního svátku Říma bývali také ostatními "národy" aneb
početnými

menšinami žijícími v tomto

jejich vlastních patronů, jako tomu bylo

městě

v jejich národních kostelech slaveny svátky

například

ve výše

zmiňovaném případě Florenťanů

a

jejich sv. Jana Křtitele. Češi a Moravané se hlásili k národu německému, kterému odpovídal
kostel S. Maria delľ Anima v těsné blízkosti náměstí Navona, ovšem svátek sv. Václava, jako
typického

českého

národního

světce

býval slaven v jiném s českými

dějinami výrazně

spjatém

kostele - v S. Maria della Vittoria. 22o Dalším svátkem, vobdobí novověku dvojnásob
významným pro osoby procházející z prostředí, jehož se události následující po Bílé
dotkly nejvíce, byly

každoroční

oslavy tohoto habsburského

vítězství

nad

českými

hoře

stavy, jenž

si v Římě připomínali s patřičnou protireformační pompou jako vítězství nad rebely a heretiky
v tom samém kostele.
Svátků jednotlivých světců se v Římě během roku slavilo velmi mnoho. Většinou

hlavní

část

oslav probíhala v kostele, jenž nesl jméno daného svatého nebo který

jeho relikvie a v jeho

přilehlém

během

okolí, kde se

schraňoval

dne mohlo pohybovat odpovídající

procesí. Návštěvníci Říma včetně našich kavalírů tyto slavnosti s oblibou navštěvovali,
protože byly
dostaveníček

příležitostí

ke

opravdových

společenským
milovníků

setkáním. V té

hudby, protože

produkce vysoké kvality anebo v nich po
koncerty. Ve

večerních

skončení

době

součástí

obřadů

liturgie bývaly

hodinách pak bývalo zvykem danou

obvodu jedné farnosti vyzdobovat slavnostním

bývaly italské kostely místem

osvětlením.

čtvrt'

bývala hudební

pořádány

samostatné

odpovídající zpravidla

Tento druh duchovních slavností

sice není nikterak privilegovaně spjat pouze s Římem, ale je pravda, že v pramenech se čistě
logicky s podobnými zápisy týkajícími se

těchto

slavností setkáme mnohem

častěji

než

v jiných městech Apeninského poloostrova.
Co naopak bylo typicky
nepřímo

"římské"

jsou rity a ceremome spjaté

ať

s postavou papeže. Bohužel ani jeden z cestovatelů nenavštívil

v období úmrtí papeže, ani jeho
slavnostního

průvodu

pětadvacet let221

pohřbu

už

přímo

nebo

Věčné město

nebo naopak v čase volby jeho nástupce a jeho

do Lateránu ( possesso )

či během

od konce 15. století každých

se opakujícího Svatého roku, čímž jsme ochuzeni o popis těch

Viz. zápis v Černínově deníku z 29.6. 1680.
Viz. zápis v Černínově deníku z 28.9. 1680.
221 Původně se měl Svatý rok ohraničený zavíráním a otvíráním Svaté brány opakovat každých 100 let, ale za
pontifikátu Mikuláše V. v roce 1450 byla tato hranice snížena na 50 let a posléze za Sixta V. v roce 1475
dokonce na 25 let - BURKE, P. : Le scene di vita quotidiana, s. 221.
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nejvýznamnějších obřadů

a slavností spojených s těmito událostmi.

Nicméně

i tak zbylo ještě

dostatek běžnějších slavností, kterých se tito měli možnost zúčastnit.
O funkci papeže v rámci jeho duchovních povinností bylo již
v předcházejícím oddílu, takže nyní bych se ráda zaměřila na více

dostatečně

pojednáno

světsky zaměřené

slavnosti,

ve kterých nástupce sv. Petra vystupuje také jako centrální postava. Takovými byli

například

výroční

oslavy dne jeho korunovace nebo

stolci sv. Petra. V takových

případech,

připomínka

úmrtí

některých

jak vysvítá z pramenů, býval

jeho

předchůdců

podobně

jako v

na

případě

svátku sv. Petra a Pavla večer pořádán z Andělského hradu velký ohňostroj ?22 Další, cizinci
vyhledávanou podívanou, bývaly papežovy slavnostní kavalkády. Tyto slavnostní jízdy přísně
organizované podle

společenské

a ze zastávaného

pořádány při příležitosti přesunu

úřadu

vyplývající hierarchie

účastníků

byly

z jedné papežské rezidence do druhé nebo pokud papež

sloužil slavnostní mše v různých římských kostelech vzdálených odjeho paláce.
Papežské

nepravidelně

konané slavnostní jízdy nebyly jedinou podívanou tohoto

charakteru, na níž s radostí spočinulo oko návštěvníka Říma české a moravské kavalíry
nevyjímaje. Snad ještě

nákladnější

a

scéničtější

bývaly kavalkády cizích

ambasadorů,

o které

v Římě nikdy nebyla nouze. Toto vyplývá z postavení římského biskupa na evropské
šachovnici moci, kdy se na jeho
politiky, které si
vyslanců

případech

nutně

vyžadovaly

dvoře

sbíhaly

přítomnost

stálých

jednotlivých nitek celoevropské

ambasadorů

anebo

alespoň dočasných

jednotlivých mocností u papežského dvora. Tito vyslanci bývali v některých
pro snížení

nákladů,

které na podobné

nahrazováni kardinály pocházejícími z dané
rezidentů.

cestičky

země,

zahraničně

na

něž

byly

politické mise byly nesmírné,
přeneseny

úkoly

zahraničních

Jejich reprezentace spojená s neodmyslitelnou pompou nabývala v období

novověku obzvláště finančně náročných forem, které měly oslnit Řím a odrážet moc cizího

, 223
suverena.
Nejvýznamnější postavení mezi cizími vyslanci v Římě, jak o tom svědčí i diária, si

trvale zachovávali ambasadoři Francie a Španělska. Nositelé jejich úřadů figurovali na
z hlediska
předností

ceremoniálů

na

u papežského dvora

předních příčkách

hned po

nesmírně důležitých řádech

římském

týkajících se

senátorovi a až za nimi se nacházejí další

významní cizí vyslanci jako byli zástupci Benátek, Florencie, Bologne, Ferrary nebo Malty.224

GRUND, A. : Cestopis Bedřicha z Donína, s. 140; viz. zápisy v Černínově deníku z 3. a 4. 10. 1680.
K existenci dvorů cizích ambasadorů v Římě - HEERS, J. : La Roma dei Papi , s. 16 - 21.
224 AGO, R. : Sovrano pontefice e societa di corte, s. 230.
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Tomuto jejich postavení na ceremoniálním

žebříčku

významnosti pak odpovídaly

protokolární rituály způsobu jejich přijetí ve Vatikánu. 225
Divácky nejvděčnější býval samotný slavnostní vjezd ambasadora do

Věčného města

(

entrata), poté jeho slavnostní průvod doprovázející ho na audienci k papeži, na kterou s sebou
obvykle přivážel dary od svého panovníka226 a konečně jeho následný odjezd z města.

227

V době svého pobytu v Římě trvajícího zpravidla, pokud tedy vyslanec nebyl stálým
dlouhodobě

ambasadorem sídlícím

ve

městě, alespoň několik měsíců,

však cizí vyslanec

býval rovněž pořadatelem slavností ve své rezidenci a slavnostních církevních mší,228 kterých
se

zúčastnila římská

duchovní i laická smetánka. Toto se týkalo

samozřejmě

i

ambasadorů

setrvávajících v Římě natrvalo.
O velké líbivosti a nádheře kavalkád a průvodů pořádaných v Římě zástupci cizích
mocností

svědčí

pramenech, ale i

nejen jejich podoba, v jaké se nám zachovaly zachycené v dobových
četnost

týkající se jejich zaznamenání. Zpravidla se jedná o mnohastránkové

detailní popisy zahrnující údaje nejen o množství
doplněných

pokud možno i o jejich jména a popis jejich šatu, ale

čísla hovořící

nákladem,

zúčastněných aristokratů

o

počtu

ušlechtilých koní,

kočárů, příslušníků

hudební kulisu

průvodu

velbloudů

gardy, stráží,

kočích,

rovněž

a

kardinálů

tak obsahují i přesná

a mul nesoucí truhlice s drahocenným
podkoních,

hudebníků

a jiného obslužného personálu zahaleného do

obstarávajících

přepychových

livrejí

reprezentujících jejich pána atd. Vlastní personál a šlechtický doprovod ambasadora

ještě

obvykle býval na výraz úcty doplněn o čestný doprovod významných římských baronů229 ,
členů

kardinálského kolegia se znaky jejich úřadu v

podobě

mul vedených v

průvodu

v jejich

Protokolární přijímání cizích vyslanců bylo zformalizované už ke konci 17. stol. Kjednotlivým rozdílným
odpovídající rozdílnému gradu ambasadorů - BURKE, P. : Le scene di vita quotidiana, s. 211.
226 Podle pramenů se zdá, že oblíbeným darem papeži, alespoň ze strany španělského krále býval ušlechtilý bílý
kůň nebo mimo chodník - viz. zápisy z deníku bratří ze Štemberka z 29.6. 1664 a Heřmana Jakuba Černína z 28.
6. 1680.
227 Jak se dozvídáme z Černínova diária, slavnostní odjezd z Říma mohl být de facto pouze fingovaným, neboť
po té co byl cizí ambasador ve slavnostním průvodu, který si co do nádhery nikterak nezadal s jeho
předcházejícím slavnostním vstupem do města, vyprovozen až k jedné z městských bran, vrátil se večer po tomto
oficiálním odjezdu inkognito zpět do města, odkud nenápadně odjel až následujícího dne - viz. zápis
v Černínově deníku z 15. 9. 1680.
228 Například v době Černínova římského pobytu se oženil španělský král, kterým byl tehdy Karel II. ( 1661 1700 ) a k této události nejen že bylo jeho poddanými sídlícími v Římě večer slavnostně osvíceno město, ale
zároveň španělský ambasador nechával sloužit po celé dva měsíce slavnostní mše s Te Deum v různých
římských kostelech, kterým chodil tento mladý kavalír se zálibou naslouchat. Živou polemiku podle jeho
záznamů při této příležitosti vzbudil fakt, že při slavnostní mši v S. Lorenzo in Lucina, což je kostel v blízkosti
Via del Corso, v místech kde bývalo sídlo španělských vyslanců, byl vystaven panovníkův obraz, na němž byl
oblečen po francouzsku - viz. zápisy v Černínově deníku z ledna a února 1680.
229 Doprovod aneb "kortezírování" významných osobností v podobě cizích vyslanců nebo jednotlivých členů
kardinálského kolegia na významné veřejné ceremonie patřilo k dobrému společenskému tónu a nezřídka se mu
věnovali za svého pobytu v Římě i čeští a moravští kavalíři.
225
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barvách23 0a papežské grady, takže ve své konečné podobě slavnostní suita významných
vyslanců

nabývala opravdu kolosální podoby.

Po

skončení

oficiální

části

politické mise v podobě audience a jednání se Svatým

otcem se dostalo i na ostatní obyvatele Říma, protože bývaly pořádány cizím vyslancem
stejně

jako papežem

k velkému

ohňostroje, části města

potěšení římského

z fontány k tomuto

bývaly

slavnostně

lidu bývalo zvykem

účelu speciálně

zařídit,

pro tuto

příležitost osvětleny

a

aby z některé z fontán nebo

vybudované v blízkosti ambasadorova paláce teklo na

místo vody víno?31 Pro šlechtu pak bývaly přichystány rafinovanější zábavy v podobě
slavností v zahradách nebo sálech ambasadorova paláce. Tímto jsme
významných místních
českých

svátků

a slavností, které uzavírá celou kapitolu

vyčerpali

věnovanou

téma

analýze

a moravských cestovních pramenů věnujících se Itálii.

Mula bývala vedle koně hlavním atributem jak papeže, tak členů kardinálského kolegia.
Viz. zápisy vČemínově deníku z28. 6.1680 týkající se španělského ambasadora: " ... viste ch'ebbi questi
foci andai in casa del Sigr. Co. Molard ove viddi anche quelli che fece far il Sigr. Ambasciatore sulla Pizza di
Spagnia. Sulla quale fece pure meter una fontana di marmo che buttava del vino, il qual vino davano da bere 4
gotti constituiti dal Sigr. Ambasciatore animando sempre la gente che gridassero : "Viva Spagna!" ; a z 11. 8.
1680 hovořící o slavnostech spojených s římským pobytem polského vyslance: " ... la sera viddi del Palazzo del
Sigr. Ambasciatore di Polonia i fochi artificiali che u fare il Sigr. Ambasciatore e fa sciando anche correr tutto '1
doppo pranso una fontana di bon vino rosso."
230
231
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Závěr

zjištění

Na všechna podstatná
rituálů

v raněnovověké Itálii zanalyzovaných na

cestovatelů

společenských

týkající se tématu zábavy, slavností a
základě postřehů

dojmů

a

jsem se snažila upozornit již rovnou v rámci jednotlivých kapitol.

už na jiných místech poukázala na význam cestování pro tehdejší

konkrétních

Podobně

českou společnost.

jsem

Nyní je

tedy na místě pouze nějak shrnout odpovědi na otázky, které byly vzneseny v úvodu.
Předně

je

třeba

konstatovat, že se mi díky

společnosti.

obsáhnout zábavní aktivity celé tehdejší italské
ignorování

některých

pramenům

sociálních skupin populace v

bohužel opravdu

nepodařilo

V analýze jsem se tak kvůli jejich

podstatě vůbec

dětí

nedotkla her

a

slavností venkovského obyvatelstva.
Absence zmínek o italském

venkově

by

neměla

být vnímána Jen jako prOjev

absolutního nezájmu cestovatelů o jeho lidové vrstvy. Pokud totiž vezmeme v potaz celkovou
strukturu jednotlivých

pramenů,

je pravdou že jejich

v podstatě opravdu jen pokud se
poloostrova, ve kterých vždy
venkově

neposkytujícím

dočasně

příliš

přesunovali

našli

svůj

autoři

mezi jednotlivými

druhý domov.

návštěvu

Během těchto

letních vi1leggiatur jejich

přátel

tvořili

sice

kavalíři opět

přímému

šlechtici tedy ve

setkávání s obyvateli italského venkova

jakýmkoli

příležitostí.

způsobem

místní slavnosti se

měli

občasné

nezbytně

výpravy na
případě

pobývali mezi svými. K
skutečnosti

opravdu

Druhou stranou mince toho samého problému je, aniž bych

popírat existenci svébytných venkovských festivit, že ty

stejně

centry

cest se navíc na

a známých, ale ani v tomto

nedocházelo k přímému kontaktu s venkovany, protože

jen velmi málo

městskými

pohodlí a komfortu nikdy nezdržovali déle než bylo

nutné. Jinou stránku jejich příležitostných pobytů mimo město
venkov na

se na italský venkov dostali

vždycky konaly ve

městech,

do nichž se

chtěla

nejdůležitější

při těchto příležitostech

scházelo venkovské obyvatelstvo z přilehlých osad z širokého okolí.
I na dalším z předem
uspokojivé než jsem

vytyčených

předpokládala.

poli zájmu jsou výsledky našeho bádání

Mám tím na mysli

poměrně

méně

velkou absenci informací o

ženách - aristokratkách, o kterých překvapivě šlechtická diária také dost výmluvně mlčí a toto
ticho se netýká pouze sféry zábavy a her, kde byl v raném
zřetelně oddělen

novověku

stále ještě mužský

svět

od toho ženského, ale týká se tématu žen jako takových. Tento relativní

nezájem o druhé pohlaví je o to

zvláštnější,

protože s urozenými dámami se narozdíl od

ostatních složek obyvatelstva museli kavalíři dostávat do kontaktu v po statě dnes a denně.
O

V tomto

něco

lepší se ukázala být situace týkající se zábavy

případě

lze relativní dostatek informací o festivitách

městských

lidových vrstev.

pořádaných

v jednotlivých
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městech odůvodnit

italských

společenského

oddělující

tím, že

Ačkoli

života.

příležitostech

ve

veřejná

většině případů zůstávali

městských

slavností najejich atraktivitě.

času

samotných

sociální skupiny.
o

něco

více

kavalírů

Bezkonkurenčně

obecně

mnohem

směru přinášejí

komorněji

udělat

důrazem

o

soukromé zábavy

kavalírů

Těla.

ně

přece

jen

na detail

zábavě

italských

v 17. století relativně dost plastický obraz.

i mnohé podrobností týkající se církevních festivit a z nich

Vánoc, Velikonoc a svátku Božího
způsobu

a s

oproti

světských

jsme tak díky nim možnost nahlédnout nejen na oficiální podobu
přinášejí

těchto

aktivitách a slavnostech jejich vlastní

nejvíce informací v tomto

aristokratů stejně jako jejich českých protějšků

slavností, ale

při

pro kategorii trávení volného

komponované šlechtické deníky. Díky nim jsme si schopni

Měli

a díky tomu se nám

podoba. Aristokraté

pramenů

rekreačních

cestopisům

pojatým

alespoň nějaké části

stále

měst

projevoval trend

kláním nebo jiným obvyklým komponentám

se ukázala být analýza

vypovídajících o

zřetelněji

stále

prostranství

veškerého tehdejšího

sice jen pasivními diváky, ale ani to pro

nerůznějším závodům, střeleckým

nejuspokojivější

dějišti

zůstávaly

vrstev,

přibližná

dochovala jejich

neubíralo

Jako

novověku

městských

oficiálních slavností situovány na
pramenů

byla hlavními

se v průběhu

zábavu elity od zábavy

prostřednictvím

města

Vedle

těchto

oficiálních slavností

v široké škále sahající od

společenských

především

nemlčí

ani o

her, sportovních

aktivit až k dobovým kulturním zálibám.
V záznamech

českých

a moravských

návštěvníků

v jednom z případů nenarazila na nějakou striktní kritiku
v Itálii setkali jejich
V některých

případech

jiným způsobem
Je

autoři

činí",

anebo údiv nad

něčím

Apeninského poloostrova j sem ani
způsobů

trávení volna, se kterým se

zcela odlišným nebo pro

ně

novým.

se sice v jejich zápisech setkáme s poznámkou typu, že "u nás se to
ale v zásadě se nejedná o nějaké zásadní rozdíly.

samozřejmé,

že mezi

diference. Tyto rozdíly, které

střední

Evropou a Itálií v tomto

ostatně právě

směru

existovaly jisté

mezi elitními vrstvami obyvatelstva nenabývaly

na nikterak dramatické velikosti, byly dány nejen různými kulturními odlišnostmi plynoucími
z dlouhodobého vývoje a odlišných tradic obou

regionů,

ale i faktory

nepodstatnými jako je například odlišné podnebí. Jižní klima například
šlechtici

během

roku

rozhodně

trávili více

času zasvěceného zábavě

zdánlivě

způsobovalo,

tak

že italští

nebo sportu v přírodě

nebo na otevřených prostranstvích měst.
Na

několik rozdílů

mezi italskou a

českou

nebyly nikterak zásadního charakteru. V prostředí
setkali s existencí kasin jako míst

speciálně

přece

realitou jsme ale
českých měst

bychom se asi jen

vyhrazeným hrám a
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Nicméně

šlechty.

stejně

naší aristokracii funkci kasin

tak

dobře

suplovala možnost

návštěvy

šlechtických salónů existujících v obou rezidenčních městech Českého království a
eventualita zapojení se do
například

v našich

činnosti

humanisticky orientovaných literátských

zeměpisných šířkách

určitým tělesným

česká

vysoké aristokracie, jsou ve

zřetelně

jak to

výrazně

můžeme

pouhými

víceméně

některé regionálně podmíněné

nenarušovali celoevropskou homogenitu

rekreačním

dílčími

rozdíly.

středoevropským

Svět

evropské elity,

kompaktním celkem, ve kterém se jen tu a
varianty, které ale svou existencí nikterak
přístupu

času

výpovědí pramenů české

aristokratických vrstev k zábavě a

s italskými dobovými

a moravské provemence o formách trávení

příručkami

dobrých

cestopisy a deníky s těmito italskými prameny vzácně
času

jako Italové

aktivitám.

Srovnáním
volného

nevěnovala stejně

konstatovat mezi italským a

skutečnosti

vyplývá z pramenů, byl

tam projevovaly

šlechta

druhy her jako

aktivitám.

Všechny tyto odlišnosti, které
světem

zdomácnělé některé

nebyly natolik

byla pallacorda atd., ale neznamená to, že by se

spolků. Podobně

mravů

doplňují

dále

nejen ve

zjišťujeme,

sféře

že se

zábava volného

ale také v nesmírném důrazu na šlechtickou prestiž. Je tedy jasné, že tento druh italské

literatury navzdory
odpovídal

někdy

skutečnému

až

stavu a

příliš

velké formálnosti jeho vlastního textu velmi

mezinárodně rozšířeným standardům

v

mentalitě

věrně

evropské

šlechty.
Čeští návštěvníci Itálie se podobně vnímaví jako ke slavnostem a zábavám vlastní

vrstvy

společnosti

ukázali být i ve vztahu k ceremoniím spojeným s oslavou Vánoc a

Velikonoc, kteréžto svátky jsou ve

většině

dochovaných

pramenů

spojeny z logických a

vícekrát zmiňovaných důvodů s jejich pobytem v Římě. To, že tyto ceremonie vypadaly velmi
podobně

i v ostatních městech, nám potvrdilo

potvrdil v úvodu vznesený

předpoklad,

svědectví

týkající se savojského Turína. Tím se

že si cestovatelé budou na italských územích všímat

také náboženských slavností.
Dalším
jako

důležitým

představoval

analyzovaným svátkem byla velmi komplexní všelidová slavnost,

karneval. Také v tomto

v cestopisech a diáriích

případě

nemůžeme stěžovat,

si na množství informací obsažených

protože nám dokonce umožnili nahlédnout na

jeho rozdílné varianty charakteristické pro Benátky, Řím a druh oslav spojený s vyhraněně
šlechtickým pojetím karnevalu, tak jak byly jeho oslavy prožívány u turínského dvora
v poslední třetině 17. století.
Poslední komponentou, na kterou byla
některé

upřena

v rámci analýzy naše pozornost byly

charakteristické místní ceremonie a oslavy patronátních

svátků

v některých italských

Silvie Šlejmarová : Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů

městech.

Po prostudování

pramenů

jsme se

jsme sledovali jeden rituál

speciálně

vyhrazený postavě dóžete, který je vzpomínaný v mnoha

pramenech

podobně

konkrétně zaměřili

na Benátky, v jejichž rámci

jako benátská slavnost zásnub s mořem, jejíž popis se taktéž

v pramenech opakuje s téměř železnou pravidelností. Ve Florencii jsme se

zaměřili

na svátek

sv. Jana Křtitele a v Římě na s tímto městem spojený svátek sv. Petra Pavla a typické
slavnostní vjezdy a průvody cizích ambasadorů.
Bylo poukázáno na to, jak se na
společně

s karnevalem projevují

změny

některých

postihující

z těchto místních

raně novověkou společnost

ale objevující se jako tehdejší celoevropský trend. Tato nová tendence
se aristokratických vrstev do jim vlastního
navenek spojený s

opouštěním původně

izolovaných forem. Na druhé
společnosti
původně

a tím

zároveň

straně

svátků

prostředí

a ceremonií
nejen v Itálii,

směřovala

k uzavírání

v intimitě panských sídel, což byl pohyb
vytváření

všelidových slavností a

se tato snaha o výrazné

oddělení

jejich vlastních

jednotlivých složek

o vyzdvižení vlastního statutu elit projevila v usurpování v rámci

všelidových svátků postů hlavních aktérů vytlačujících ostatní do pouhé pasivní role

obecenstva.
Cestopisy a deníky se zkrátka ukázaly i navzdory absenci informací o italském
venkově

jako velmi vhodné typy

volného

času

pramenů

pro zkoumání festivit, zábavy a

v Itálii v prvních stoletích novověku a navíc se tím

nevyčerpala. Stejně
společenských

tak zajímavé by bylo se

například ještě

více

rozhodně

zaměřit

způsobů

trávení

jejich využitelnost

na jejich

ceremoniích, stravovacích zvyklostech a jiných sférách italského

svědectví

o

veřejného

a

soukromého života v raném novověku.
Nesmíme ovšem zapomínat ani na to, v jakém kontextu tento druh
vděčíme

za mnohé informace o

pobyt mnoha
neobyčejně

jménu
značné

českých

časech

a moravských

obohacoval v minulosti

vzdělání

šlechticů

stejně

v Itálii. Tento pohyb

tak jako dnes nejen

nepohodlí a vydat se na cesty, ale
a

zprostředkovaně

uměleckých památníků

kterým

minulých vzniknul. Tím bylo cestování a dlouhodobý

osamělé

a poznání cizí kultury rozhodli podstoupit v některých

"české" společnosti

pramenů,

prospěl

v dlouhodobé

i nám. S jeho vlivem ve

společnosti vesměs

jedince,

případech

perspektivě

formě

kteří

se ve

opravdu

celé tehdejší

mnoha historicko -

v podobě staveb a sbírek vybudovaných urozenými ctiteli italské

kultury pod dojmem jejich kavalírské cesty do Itálie podniknuté v mládí se totiž setkáváme
dodnes a budou se zněj moci těšit a učit i následující generace.
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