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Úvod 

Dnes si už jen matně vzpomínám, co vlastně stálo na úplném počátku 

práce s cestovním deníkem Heřmana Jakuba hraběte Černína z Chudenic. 

Nijak zvlášť jsem se nezajímala o dějiny černínského rodu, chtěla jsem 

pracovat s českými prameny 16. stol. pro krásu jazyka a kromě několika 

citátů ze známých oper jsem neuměla italsky. Lákala mě práce editora 

(kterou si ostatně musí zkusit každý student archivnictví, ať už ho láká 

nebo ne), hbily se mi prameny osobní povahy, protože si tak člověk vytvoří 

bližší vztah s "předmětem" svého bádání, uměla jsem slušně německy a 

cítila jsem se dobře na seminářích katedry PVHAS, kam chodilo méně 

studentů, panovala tam příjemná, téměř rodinná atmosféra a dostávalo se 

nám individuální péče. Jednoho dne jsem tedy přišla na úvodní schůzku 

semináře o dějinách cestování v raném novověku. 

Během tohoto semináře se pro mě i dvě další kolegyně postupně Heř

man Jakub stal Heřmánkem, vzniklo několik seminárních prací založených 

na studiu jeho cestovního deníKU; každé z nás se poštěstilo strávit semestr 

v místě Heřmanova pobytu. Mezitím dr. Hojda vypsal další seminář o poby

tech českých šlechticů v Římě, kde se spolu s touto diplomovou prací začaly 

1 Eva Bílková se věnovala cestě po severní Itálii a pobytům Heřmana Jakuba Černína 

v Mantově u matky, Jana Husáková cestě Francií a já jsem edičně zpřístupnila 

jazykově německou část deniKu. Výsledky naší práce byly publikovány v rámci 

soutěže SVOČ. Eva BÍLKOVÁ - Jana HUSÁKOVÁ - Alexandra TESAŘÍKOVÁ: 

Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, in: Jiří Kubeš (ed) Historie 

2003. Celostátní studentská vědecká konference, Pardubice 2004, Pardubice 2004. 
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rodit odvážné plány na edici celého deníku, který je v několika ohledech, 

jak uvidíme, unikátním pramenem. V současné době na edici pracujeme a 

předkládaná práce by se měla stát základem doprovodné studie k příslušné 

fázi cesty. 

Tato práce si klade za cíl hlavně provést rozbor té části Heřmanova 

deníku, která ličí jeho pobyt v Římě, z různých hledisek, a vytvořit obraz 

o tom, jak prožíval svou velkou cestu. Budeme si všímat jeho osobních 

zájmů, povinností, společenských kontaktů, vztahů s rodinou i s ostatními 

kavaliry na cestách, vzdělávání, zábavy, komunikace, zbožnosti, reflexe 

umění a přírody apod. Pokusíme se zamyslet i nad tím, z jakých důvodů se 

určitá témata v deníku neobjevují a vypomoci si výpovědí dalších pramenů. 

Vycházím z tématických okruhů, jakýchsi "kličových slov či témat", kterých 

se sám Heřman v deru1m nějak dotýká a snažím se tyto okruhy analyzovat 

na základě dostupné odborné literatury a pramenů, vyličit konkrétní situaci 

Heřmana Jakuba Černína nebo upozornit, kdy jsou jeho zážitky stereotypní 

nebo shodné s jinými kavaliry (např. dosti pečlivě zaznamenává, s kým se 

setkal, a tak mohu určit stálý okruh jeho známých, nebo podrobně popisuje 

církevní obřady a audience u papeže a kardinálů, které ovšem probíhaly stále 

víceméně stejně a jen málokterý kavalír se dočkal specifického přístupu). 

Literatura 

Než se začneme zabývat analýzou cestovního deníku Heřmana Jakuba Čer

nína z Chudenic, je třeba pojednat o dostupné odborné literatuře, která se 

našeho tématu dotýká. Máme k dispozici řadu edic různého typu (výběrové 

2 



edice, překlady, kompletní edice, překlady) českých pramenů k dějinám ces

tování včetně cestovních deru'ků českých a moravských šlechticů2• Chtěla 

bych krátce okomentovat pouze práci Alessandra Catalana, protože se 

jedná o zpřístupnění úryvků z Heřmanova deníku, a Františka Hrubého, 

byť jeho monografie vlastně není edice v přísném slova smyslu, protože 

se domnívám, že dnes je nutno používat jiné metody. Catalanův článek3 

je vlastně stručně komentovaným výběrem čtenářsky zajímavých ukázek 

z deníku, nicméně metodologicky nejde do hloubky a systematicky se ne

zabývá historickými souvislostmi. Naprosto to nemá být výtka, sama jsem 

si jeho práci v revue Souvislosti mnohokrát s potěšením přečetla (vytkla 

bych mu ovšem po těch mnoha hodinách práce s rukopisem chybné čtení 

vlastních jmen), nicméně pro teoretické a metodologické zázemí musíme 

sáhnout jinam. Alessandro Catalano se osobou Heřmana Jakuba Černína 

zabýval pouze okrajově, hlavní náplň jeho práce je výzkum deníků kardinála 

Harracha. Kniha Františka Hrubého Lev Vilém Z Kouni0 barokní kavalír. Jeho 

2 Např. Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, 

Praha, Odeon 1989. Zdeňka TIcHÁ: Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor 

ze starších českých cestopisů 14. -17. století, Praha, Vyšehrad 1985. Jiří KROP Á

ČEK: Architekt J.B. Mathey a zámek Troja v Praze. Acta Universitatis Carolinae -

Philosophica et historica 1/1987 (Příspěvky k dějinám umění IV), v příloze "Cesty hraběte 

VV Šternberka po západní a jižní Evropě v letech 1662-1664", s. 86-98. Martina 

KULÍKOV Á: Cesty bratří ze Šternberka a jejich cestovní denJky. Diplomová práce 

obhájená na katedře PVHaAS FF UK v Praze 2001 

3 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. Deru'k z cesty 

po Itálii. Překlad Eva Krátká. Souvislosti. Revue pro literaturu a kulturu. O misera 

Boemia ... č. 3-4,2002, s. 113-123. 
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deník Z cesty do Itálie a Španělska a osuqy kounické rodirry v letech 1550-1650 byla 

vydána až po smrti autora z jeho pozůstalosti a tak musíme mít při studiu 

na paměti, že před sebou máme nedokončené dílo. Porovnáním jednotli

vých historických pramenů vychází najevo, že většina rituálů v Římě byla 

do značné míry stereotypní, což si ovšem čeští cestovatelé neuvědomovali 

a zároveň si setkání s papežem a kardinály velmi považovali a tak je detailně 

zaznamenali, popř. je později využili pro zvýšení osobní prestiže (popis 

audience u papeže se v derulm Heřmana Jakuba Černína a Lva Viléma 

Kounice téměř shoduje). Starší historiografie toto schéma převzala a tak 

byl přeceňován mezinárodněpolitický význam české šlechty, zejména po

kud měla nekatolické kořeny. Přečteme-li si pozorně pasáže o kontaktech 

Lva Viléma Kounice s jezuitským řádem v Římě, vidíme, že absolvoval 

pouze "běžný program" - postní exercicie. Hovory o případném vstupu 

do řádu se podle mě neliší od hovorů s ostatními mladými aristokraty. Pro

tože jezuité navíc měli větší zájem o odborníky a schopné lidi bez ohledu 

na původ4 než o příslušníky starobylých šlechtických rodů, nesouhlasím 

s Hrubého názorem, že jezuité Lva Viléma jako politicky exponovanou 

osobu nebo lépe potomka exponované bratrské rodiny pečlivě po dobu 

cesty sledovali a vyvíjeli obzvláštní úsilí, aby ho dostali do svých řad. 

4 Příklad najdeme i v Černínově deníku 3. května 1680, kdy mladého pána provázel 

Kircherovou sbírkou jezuita, který byl původně švec a přesto jim, jak si Heřman 

výslovně poznamenal, dovedl vše vysvětlit jako dokonalý @osof. Alessandro CA

TALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. Denfk z cesty po Itálii., s. 115. 

Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chovám Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 150. 
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Kromě různých edic pramenů je nutno zmínit monografie o dějinách 

cestování; kde zpravidla kavalírské cesty nezůstávají stranou. Hlavním 

zdrojem informací pro tuto práci ovšem byly specializované pramenné 

studie, a to nejen české. Už při sbírání literatury k tématu totiž vidíme, že 

na problematiku kavalírských cest je nutno nahlížet v evropských souvis

lostech. Pojednání historiků z českých i německy mluvících zemí, z Itálie i 

z Polska se v základních východiscích a metodách liší jen málo. Za klasické 

můžeme označit práce, kde se základem stal zajímavý pramen a teprve 

potom se připojilo zkoumání obecného kulturněhistorického pozadí kava

lírských cest. Zdaleka nejvíce najdeme studií zabývajících se určitou cestou 

5 Z nepřeberného množství titulů vybírám např. Holger Thomas GRAF - Ralf 

PROVE: Wege ins Ungewisse. Eine Kulturgeschichte des Reisens 1500-1800, Fis

cher Verlag Frankfurt am Maill 2001. E.D. ]ACOB (ed.): Gute Reise, gute Fahrt. 

Kleine Kulturgeschichte des Reisens. Miinchen 1969. Winfried LOSCHBURG: 

Eine Geschichte des Reisens. Leipzig 1980. Antoni MACZAK: 2:ycie codzienne 

w podrózach po Europie w XVI i XVII w. Warszawa 1978. Antoni MACZAK, 

Peregrynacje - Wojaze - Turystyka. Warszawa 1984. Hermann BAUSINGER -

Klaus BEYRER - Gottfried KORFF (edd.): Reisekultur. Von der Pilgerfahrt zum 

modernen Tourismus. Miinchen 1991. Regina PLEITHNER: Reisen des Barock. 

Selbst - und Fremderfahrungen und ihre Darstellung. Bonn 1991. Typy pramenů se 

zabývá řada sborníků, např. Peter J. BRENNER (ed.): Der Reisebericht. Die En

twicklung einer Gattung in der deutschen Literatur. Frankfurt a. M. 1989. Antoni 

MACZAK - Hans Jiirgen TEUTEBERG (edd.): Reiseberichte als Quellen eu

ropruscher Kulturgeschichte. Aufgaben und Moglichkeiten der historischen Reise

forschung. Wolfenbiittel1982. Stephan FOSSEL: Reiseberichte der frUhen Neuzeit, 

Wirtschafts- und Kulturhistorische Quellen. Pirckheimer Jahrbuch bd. 2, Miinchen 

1986. 
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nebo kavalírskými cestami ve vybraných rodech~ někdy s přesahem na ce

lou zemi? Nejvíce obecných rysů fenoménu kavalírské cesty se podařilo 

6 Např. Gernot HEISS: !hro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... unserer ganzen 

furstlichen Familie aber zu Glori. Erziehung und Unterricht der Fiirsten von Liecht

enstein im Zeitalter des Absolutismus, in: Evelin OBERHAMMER (hrsg.): Der ganzen 

Welt ein Lob und SpiegeL Das Fiirstenhaus uechtenstein in der Friihen Neuzeit. Wien -

Mlinchen 1990. Ann* STANNEK: Telemachs Briider. Die h6fische Bildungsreise 

des 17. Jahrhunderts. Campus, Frankfurt am Main - New York 2001, Zdeněk HO

JDA: Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic 

v letech 1620-1625, in: Lenka BOBKOVÁ - Michaela NEUDERTOVÁ (edd.): 

Cesty a cestování v fjvotě společnosti, AUP, Philosophica et Historica III, Studia historica 

II, Ústí nad Labem 1995, s. 301-306. Jiří KROUPA: Dietrichsteinové v pol. 17. 

století a model tzv. kavalírské cesty, in: Historická Olomouc a jdí současné problémy TV; 

1983, s. 109-117. Martina KULÍKOV Á: Cesty bratří ze Šternberka a jejich ces

tovní deníky. Diplomová práce obhájená na katedře PVHaAS FF UK v Praze 2001, 

Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, in: 

Brno v minulosti a dnes 9, 1970, s. 104-115. Zde je třeba poznamenat, že navzdory 

názvu se článek týká kavalírské cesty Adama Frántiška z Valdštejna, u něhož Pavel 

Hynek Morgentaller sloužil jako hofmistr. V době vydání bylo ovšem politicky při

jatelnější studii nazvat po neurozeném odborru'kovi Ge nazýván prvním moravským 

merkantilistou), který znalosti nabyté na cestě využil "pro obecné blaho." 

7 Zdeněk HOJDA: Český Merkur. Barokní Čechie na cestách. In: Sláva barokní Čechie. 

NG, Praha 2001, s. 147-162. Zdeněk HOJDA: "Kavalírské cesty" v 17. století a 

zájem české šlechty o Itálii. In: Itálie, Čecf?y a střední Evropa. Praha 1986, s. 216-

239. Zdeněk HOJDA: Le grandezze d'Italia. Die Kavalierstouren der b6hmischen 

Adeligen, die Kunstbetrachtung und die Kunstsammlungen im 17. Jahrhundert. 

In: Hans-Bernd HARDER - Hans ROIHE. (Hg.): Die Bedeutung der humanistischen 

Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der bO"hmischen Landern bis zur Zeit 

Balbíns. Studien zum Humanismus in den bo"hmischen Liindern. Teil3. B6hlau Verlag, K6ln 
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vystihnout Ann* Stannek v její monografii. Najdeme i řadu prací, které 

si kladou za cíl pojednat o šlechtických cestách v obecné rovině8 kde na-

- Weimar- Wien 1993, s. 151-160. Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien 

zur Kavalierstour osterreidůschen Adeliger im 17. Jahrhundert, MIOG 79, 1971, 

s. 408-434. Harry KUHNEL: Die adelige Kavalierstour im 17. Jahrhundert. Jahrbuch 

for Landeskunde von Niederiisterreich, N.F. 36, 1964, s. 364-384. Anne FRANK-VAN 

WESTRIENEN: De Groote Tour. Tekening van de educatiereis der Nederlanders 

in de XVII de eeuw. Amsterdam 1983 Elvio GUAGNINI: II Tour degli Italiani. 

Forme e caratteri della testimonianza odoeporica tra Seicento e Ottocento, in: Cesare 

de SETA (a eura di): Grand Tour. Viaggi narrati e dipinti, Electa, Napoli 2001, s. 143-

152 aj. V češtině existuje článek na podobném principu o cestách (všeho druhu, 

nejen kavalírských) do Španělska: Simona BINKOV Á: Španělsko pohledem českých 

cestovatelů 17. století. In: České země a Španělsko. Z dijin česko-španělských v,?!ahů. FF 

Ostravské univerzity, 1996, s. 81-90. 

8 Článek o vývoji šlechtického cestování Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt 

zur Kavalierstour. Uber Motive und Formen adeligen Reisens im spiiten Mittelalter, 

in: Horst BRUNNER - Norbert Richard WOLF (hrsg.): Wissensnliteratur im Mittlealter 

und in der Friihen Neuzeit. Bedingungen, Typen, Publikum, Sprache. Wiesbaden 1993, s. 91-

130. JorgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour. Bildungsreisen 

junger Deutscher in der Friihen Neuzeit, in: Conrad WIEDEMANN (hrsg.): Rom 

- Paris - London. Etfahrung und Selbstetfahrung deutschen Schriftsteller und IVinstler in der 

fremden Metropolen, Metzler 1988, s. 155-181. Hilde de RYDDER - SYMOENS: Die 

Kavalierstour im 16. und 17. Jahrhundert, in: Der Reisebericht. Die Entwicklung einer 

Gattung in der deutschen Literatur. Hrsg. Peter J BRENNER, Suhrkampf, Frankfurt 

am Main 1989, Die Tour d'Europe - Form des Kulturkontakts und erfahrene 

europiiische Identitiit in der Friihen Neuzeit, in: Ekkehard WITTHOFF: Grenzen 

der Kultur, Peter Lang-Verlag, Frankfurt am Main - Berlin - New York - Paris

Wien 1998, 
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jdeme nejvice informací o "historických reáliích", ve kterých se kavalíři 

pohybovali, a mnoho srovnávacího materiálu pro práci s prameny. Obecné 

popisy se často opakují, ani v této práci se tomuto nevyhneme, nicméně 

doufám, že shrnutí poznatků ze zahraniční literatury na jednom místě 

bude pro čtenáře přínosem. Zaměříme-li se na literaturu italské proveni

ence, zjistíme zajímavý rozdíl v přístupu k bádání. Vzhledem k tomu, že 

se většina cestovních deníků a dalších pramenů pro výzkum kavalírských 

cest nachází ve středoevropských rodinných archivech, vycházejí italští au

toři z pramenů vydaných tiskem a tím pádem pracují zejména se zápisky 

opravdu významných osobností (Michel de Montaigne, Charles Louis de 

Montesquieu apod.). Důraz je kladen i na cesty umělecky činných osob 

a anglických studentů s hlubokým zájmem o vědu9• V Itálii vychází větši

nou velké výpravné publikace s bohatým obrazovým materiálem 10. Bohužel 

9 Velmi aktivní je v tomto směru Centro Interuniversitario cli Ricerche sul Viaggio 

in Italia Cwww.cirvi.it). které vydává odborné publikace a zaměřuje se zejména 

na vztahy jednotlivých evropských národů k Itálii a prameny z pera významných 

osobnosti. Internetová prezentace obsahuje kompletní přehled publikací. Nejvice 

studií se týká cest Francouzů, Rusů a Poláků, český badatel zde ovšem také najde 

zajímavé podněty jak tematické tak metodologické. 

10 Piero BORAGINA - Giuseppe MARCENARO Ca cura cli): Viaggio in Italia -

un corteo magico dal Cinquecento al Novecento. Electa, Milano 2001. Attilio 

BRULI: Quando viaggiare era un'arte. II romanzo del Grand Tour. II Mulino, 

Bologna 1995. Attilio BRULI: II viaggio in Italia. Storia cli una grande tradizione 

culturale dal XVI. al XIX. secolo, Banca Popolare cli Milano, Milano 1987. Marziano 

GUGLIEIMINETTI Ca cura cli): Viaggiatori del Seicento, Torino 1967 Cesare de 

SETA Ca cura cli): Grand Tour. Viaggi narrati e clipinti, Electa, Napoli 2001. 
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mapují jiné společenské a intelektuální prostředí, než v jakém žil Heřman 

Jakub Černín. V podobném duchu se nesou knihy v anglickém jazycell. Ně

kolika badatelům se podařilo takříkajíc překročit rámec pramenů a popsat 

kulturní a společenské trendy ve vyšších vrstvách nebo cíle, ke kterým měl 

vzdělávací proces zakončený kavalírskou cestou přispívat12. Syntéz na dané 

téma vzniklo jen málo - chtěla bych ocenit teoretickou část knihy Ann* 
Stannek Telemachs Briidefj nejnověji je pak k dispozici téměř vyčerpávající 

11 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour. s. 108. Jeremy 

M. Black, The British and the Grand Tour. Beckenham 1985. Jeremy M. BLACK, 

The British Abroad: The Grand Tour in the Eighteenth Century. New York 1992. 

12 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

in: Antoni Mqczak - Hans TEUTEBERG (edd.): Reiseberichte ale Quellen europaisch

er Kulturgeschichte, Wolfenbiittel 1982, s. 45-64. Norbert CONRADS: Tradition 

und Moderniťit im adligen Bildungsprogramm der FrUhen Neuzeit, in: Winfried 

SCHULZE - Helmut GABEL (hrsg.): Standische Gesellschaft und soziale Mobilitat. 

Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 12, Miinchen 1988, s. 391--403. 

Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten. Kavalierstour - Patrizierreise -

biirgerliche Bildungsreise, in: Martin MAURER (hrsg.) Neue Impulse der Reiseforschung, 

Akademisches Verlag, Berlin, 1999, s. 135-176. Gernot HEISS: Bildungsverhalten 

des niederčisterreichischen Adels im gesellschaftlichen Wandel: Zum Bildungsgang 

im 16. und 17. Jahrhundert, in: Wiener Beitrage zurGeschichte der Neuzeit 8, 1982, s. 139-

157. Gernot HEISS: Integration in die hčifische Gesellschaft als Bildungsziel: zur 

Kavalierstour des Grafen Johann Sigmund von Hardegg 1646/50, in: Jahrbuch for 

Landeskunde von NiederiJsterreich, 1982/83, s. 99-114. Gernot HEISS: Ibro keiser

lichen Mayestat zu Diensten ... unserer ganzen fiirstlichen Familie aber zu Glori. 

Erziehung und Unterricht der Fiirsten von Liechtenstein im Zeitalter des Abso

lutismus, in: Evelin OBERHAMMER (hrsg.): Der ganzen Welt ein Lob und Spiegel. Das 

Fiirstenhaus Liechtenstein in der Friihen Neuzeit. Wien - Miinchen 1990. 
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monografie Mathise Leibetsedera: Die Kavalierstour. Adlige Er;dehungsreisen 

im 17. und 18. Jahrhundef0 kde může čtenář najít podrobnější pojednání 

o většině aspektů uváděných v této práci13
. Naštěstí tedy můžeme stesk 

prof. Paraviciniho, že neexistuje žádné opravdu systematické a náročně 

shrnující dílo k tématu, označit za zastaralý14. Pro české bádání o dějinách 

cestování, zejména pak o cestování šlechty, zůstávají nepominutelné práce 

Jaroslava Pánka1S a novější publikace o šlechtě, které si všímají i tématu 

kavalírských cest a aktualizují údaje starší literatury16. 

13 Mathis LEIBETSEDER: Die Kavalierstour. Adlige Erziehungsreisen im 17. und 18. 

Jahrhundert. Koln - Weimar - Wien Bohlau 2004. Výstižnou recenzi napsal Michael 

SCHAICH: Mathis Leibetseder: Die Kavalierstour. Adelige Erziehungsreisen im 

17. und 18. Jahrhundert. Koln - Weimar - Wien Bohlau 2004. in: sehepunkte 5 

(2005), Nr. 2 [15.02.2005], URL: <http://www.sehepunkte.lůstoricum.net/2005/ 

02/5479.html> (19.6.2006) 

14 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour. s. 108. Ostatně 

prof. Paravicini se podílel na vydání objemného sborníku k tématu, který se mi 

ovšem do odevzdání této práce nepodařilo získat k prostudování. Rainer BABEL 

- Werner PARAVICINI: Grand Tour Adeliges Reisen und europaische Kultur 

vom 14. bis zum 18. Jahrhundert Beihefte der Francia, Bd. 60, Stuttgart 2005. 

Recenzi zveřejnil Holger KORBIS: Rezension von: Rainer Babel-Werner Paravicini 

(Hg.): Grand Tour. Adeliges Reisen und europaische Kultur vom 14. bis zum 18. 

Jahrhundert, Stuttgart: Thorbecke 2005, in: sehepunkte 5 (2005), Nr. 12 [15. 12.2005], 

URL: <http://www.sehepunkte.lůstoricurn.net/2005/12/8038.html> (19.6.2006) 

15 Jaroslav PÁNEK, Čeští cestovatelé v renesanční Evropě (Cestování jako činitel 

kulturní a politické integrace). Český časoPis historický 88, 1990, s. 661-682. Jaroslav 

PÁNEK: Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Praha 1987 (2. vyd. 

Č. Budějovice 2003). 

16 Marie KOLDINSKÁ: Každodennost renesančního aristokrata. Paseka, Litomyšl-
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Historik se v dnešní době neobejde bez specializovaných bibliografic

kých databází a ani zde odkaz na ně nemůžeme vynechat. Kromě již zmíně

ného CIRVI (www.cirvi.it) je užitečné sledovat server www.historicum.net 

(starší, ale stále užitečný přehled elektronických dokumentů k dějinám 

cestování nalezneme na stránce http://www.lehre.historicum-archiv.net/ 

kolumne/kolumne_01_2004.html) a stránky Zemské knihovny v Eutinu, 

kde působí centrum pro dějiny cestování (http://www.bibliothek-eutin. 

dej reisen/ index.htm). 

Kromě prací založených na denících, korespondenci nebo účtech, exis

tuje řada kvantitativních výzkumů universitních matrik, které poskytují ob

raz o velkém rozšíření kavalírských cest v řadách středoevropské šlechty17. 
'$ 

Praha 2001. Petr MAŤA: Svět české aristokracie, NLN, Praha 2004 

17 Gian Paolo BRIZZI: La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento. I se

minaria nobilium nell'Italia centro-settentrionale, II Mulino, Bologna 1976. Marie L. 

ČERNÁ: Studenti ze zemí českých na universitě v Orlěansu a některých jiných fran

couzských universitách, Český časopis historický roč. XL, 1934, s. 347-362,548-564. 

Karel HRDINA: Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, VěStruK 

ČAVU roč. XVIII.jXIX. 1919-1920, s. 32-66. František HRUBÝ: Etudiants Tché-

ques aux ěcoles protestantes de l'Europe occidentale a la fin du XVI et au děbuit 

du XXIle siěcle. Documenta Universita Jana Purl'!:)'ně v Brně, 1970. Zdeněk KALISTA: 

Češi v Sieně 1547-1646, ČČH XXXIII, s. 117-127. Zdeněk KRISTEN: Doktoři 

práv nmské university z Čech před Bílou Horou, in: ČČM 56, 1932, s. 181-192. 

Michal SVATOŠ: Studenti z českých zemí na universitě v Perugii 1579-1727. In: 

Archivní :;prál!J [AUK] 2, 1977, s. 89-105. Michal SVATOŠ: Studenti z českých 

zemí na universitě v Sieně (1573-1738). In: Zprál!J AUK 4, 1982, s. 29-63. Ingrid 

MATSCHINEGG: Bildung und Mobilitat. Wiener Studenten an italienischen Uni

versitaten der friihen Neuzeit. In Kurt MUHLBERGER - Thomas MAISEL' Aspekte 
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Při sledování jednotlivých osob se ovšem badatel neobejde bez kartotéky 

Arnolda Luschina von Ebengreuth18
. 

Literatury o dějinách černínského rodu není mnoho. K tématu této práce 

se váže jen starší, leč kvalitou obsahu i jazyka nedostižná kniha Zdeňka 

Kalisty Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Zrození barokního 

kavalíra a údaje z katalogu výstavy Artis Pictoriae Amatores19
. Zde nemohu 

jinak, než poděkovat kamarádce a spolupracovnici Mgr. Evě Bílkové (dnes 

již Chodějovské), která již drahnou dobu shromažďuje jakékoliv zmínky a 

drobné příspěvky o Humprechtu Janovi, Dianě Marii Hippoliti di Gazoldo 

i Heřmanu Jakubovi Černínovi z různých, často velmi špatně dostupných 

zdrojů, a své výpisy a bibliografie mi velkoryse poskytla k volnému využití. 

Kavalírská cesta byla završením výchovy a vzdělávání~o fungovala i jako 

iniciační rituál ve dvorském prostředí, proto je třeba mít na zřeteli literaturu 

pojednávající o výchově barokního aristokrata. Na příkladech z Říše a 

der Bildungs- und Universitatsgeschichte. 16. bis 19. fa}rhundert. Wien 1993, s. 232-270. 

18 Pro svou práci jsem měla k dispozici pracovní verzi opisů pro Archiv UK 

19 Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského 

barokního sběratelství. Katalog výstavy, NG, Praha 1993, zvl. Zdeněk HOJDA: 

Delitiae Italiae - literatura o cestování a pro cestovatele. 

20 Způsob učení podrobně popisuje Ann* STANNEK: Exempla & Imitatio. Medien 

und Methoden h6fischen Standeserziehung im 17. Jahrhundert, in: Erzjehung und 

Bildung bei Hoje. 7. Sympoi/um der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissenschciften 

'?'jl GI/ttingen, Stuttgart 2002, s. 107-123. Obecn)7JTI rysům dobové pedagogiky i 

antropologickým aspektům grand toU! se věnuje ve své monografii Telemachs 

Briider. 
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Itálie vidíme, jak moc se výchovné přístupy v různých zemích mohly liši01
• 

Obě studie vznikly na základě rodinné korespondence, ucelený pohled na 

"dějiny dospívání" jsem v literatuře nenalezla. 

Zájemce o kulturní dějiny Itálie, potažmo Říma, má k dispozici nepře

berné množství příruček různé specializace, zde bych chtěla pouze upozor

nit na články, které považuji za důležité, chceme-li porozumět situaci, v jaké 

se kavalíři nacházeli, jak je vnímala kurie, římské obyvatelstvo a jaké mož

nosti měli ve styku s krajany, kteří nezřídka zastávali politicky významné 

funkce22
• 

21 Renata AGO: Farsi uomini. Giovanni nobili nella Roma barocca, in: Memoria. Ri

vista di storia delle donne 21, 1989, s. 7-21. Susanne Claudine PILS: ldentitiit und 

Kontinuitiit. Erziehung fiir den Hofdienst am Beispiel der Farnilie Harrach im 17. 

Jahrhundert, in: Werner PARAVICINI - prg WETTIAUFER (hrsg.) Erzjehung und 

Bildung bei Hoje. 1. Sympoifum der Residenzen-Kommission der Akademie der Wissensehqften 

'?fl Gijttingen, Stuttgart 2002, s. 89-105. 

22 lrene FO SI: Roma e gli "Ultramontani." Conversioni, viaggi, identita, in: QUIAB 

21, 2001, s. 351-396. Elisabeth GARMS - CORNIDES: Scene ed attori della rap

presentazione imperiale a Roma nell'ultimo Seicento, in: Gianvittorio SIGNOROTTO 

-MariaAntoinetta VISCEGUA (a eura di): La eorte di Roma tra Cinque e Seieento. JJTe

atro delZa politiea europea. " Roma 1998, s. 509-535. Georg LUTZ: Roma e il mondo 

germanico nel periodo della guerra dei trenťanni, tamtéž, s. 425-460 
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Pramenná základna 

Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z Chudenic 

V českém prostředí známe řadu podobných pramenů, jak jsme zmínili 

už v předchozí kapitole (cestovní deník si psal např. Zdeněk Brtnický 

z Valdštejna;3 Jiří Adam z Martinic;4 Lev Vilém Kouruc;5 bratři Šternber

kové26 apod.), ovšem Heřmanův deru'k je v několika ohledech výjimečný. 

První zvláštností je už jeho finanční zázemí;7 druhou a po mém soudu 

zásadnější je jeho jazyková stránka. Heřman si své zážitky zapisoval vždy 

jazykem země, kde se právě nacházel, což nám poskytuje jedinečnou pří-

23 Originál latinsky psaného deníku je uložen v BAV, Regin lat. 666, opis ve Sbírce 

opisů v NA Praha, sign. B 21. O cestě Zdeňka Brtnického z Valdštejna píše Petr 

MAŤA: Svět české aristokracie, s. 326, v pozn. 153 na str. 805 uvádí literatutu 

o životě tohoto aristokrata. 

24 Zdeněk HOJDA: Z katolického exilu do západní Evropy. "Velká cesta" Jiřího 

Adama z Martinic v letech 1620-1625, in: Lenka BOBKOVÁ - Michaela NEU

DERTOV Á (edd.): Cesty a cestování v žjvotě společnosti, AUp' Philosophica et Historica 

III, Studia historica II, Ústí nad Labem 1995, s. 301-306. 

25 František HRUBÝ: Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deru'k z cesty do Itálie 

a Španělska a osudy kounické rodiny v letech 1550-1650, Brno 1987. 

26 Martina KULÍKOV Á: Cesty bratří ze Šternberka a jejich cestovní deníky. Diplo

mová práce obhájená na katedře PVHaAS FF UK v Praze 2001 

27 Jen málokterá rodina si mohla dovolit vypravit na kavalírskou cestu každého syna 

zvlášť. Srov. kapitoly o ekonomické stránce cesty u An~e STANNEK: Telemachs 

Briider. konkrétně o rozdílu ve společenském postavení Humprechta Jana a Heř

mana Jakuba Černínů viz Petr MAŤA: Svět české aristokracie, s. 260. 
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ležitost "prohlédnout si zblízka", jak vypadaly jazykové znalosti mladého 

kavalíra. Je třeba připomenout, že nebývalo zcela běžné, aby si deruk vedl 

sám šlechtic a nikoli jeho hofmistr. Jazykovému vybaveru mladých šlechticů 

(budoucích vladařů či dvořanů) soudobá pedagogická literatura připisovala 

vysokou důležitost jak pro samotný zdárný průběh "grand tour", tak pro 

pozdější politickou kariéru2s. Také můžeme vyčíst, které události na cestě 

syn z předrúho českého šlechtického rodu považoval za hodné zazname

náru částečně pro sebe, hlavně pak pro svého otce, kterému činila četba 

deníku obzvláštrú potěšeru29. V neposledrú řadě tento pramen poskytuje 

nezvykle velké množství informací o společenských kontaktech mladého 

Černína. 

Požadavek pravidelného vederu deníku v cizích jazycích je zařazen v do

chované cestovru instrukci hned za napomenutím, aby se syn pravidelně 

modlil a uctíval při každé příležitosti především svatou Trojici3o. Heřman se 

28 An* STANNEK: Telemachs Briider, s. 41 nn. 

29 Cestovní dení'ky sloužily zejména urozeným otcům ke kontrole vzdělávacího pro

cesu jejich synů, vzhledem k nákladnosti kavalírské cesty je nanejvýš logické, že stáli 

o to, aby co nejlépe splnila účel. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman 

Jakub Černín. Deník z cesty po Itálii, An* STANNEK: Telemachs Briider, s. 22. 

Humprecht Jan Černín často píše ve svých listech, jak si nedočkavě přečetl část 

deru1ru, kterou mu syn poslal, jak se těší na další, a povzbuzuje syna i jeho doprovod 

k pilnějšímu a podrobnějšímu vedení deníku G,dann leh darob Mein gros Gusto 

hab[?]." Dopis Humprechta Jana synovi z 18.3. 1679, RA Černín, SOA Třeboň, 

pobočka Jindřichův Hradec, kart. 258, fol. 188 r - 190 r a 322.) 

30 Střídavě německy a latinsky psaná instrukce je uložena v černínském rodovém 

archivu v SOA Třeboň - pobočka Jindřichův Hradec, kart. 258 ve stejné složce jako 
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studiu jazyků samozřejmě věnoval již před cestou. Korespondenci s otcem 

v nižším věku vedl výhradně česky a další jazyky se objevují až později31. 

S komunikací v němčině pravděpodobně neměl vážné problémy, ale roz

hodně pro něj němčina byla cizím jazykem, v písemném projevu si můžeme 

všimnout, že ač nezapře cvičení ve stylistice;2 často dělá gramatické chyby 

zvláště ve slovesných tvarech, najdeme i slova, kterým pravděpodobně 

špatně rozuměl, když je slyšel a později si je chybně zapsal. Chyby ovšem 

nemůžeme přeceňovat, protože němčina 17. století měla daleko volnější 

gramatickou strukturu a pravidla pro pravopis víceméně neexistovala. Heř

manova němčina se nejvíce blíží bavorské skupině dialektů ("bairisch'');3 

obyvatelé Zemí Koruny české se zpravidla naučili této variantě (řekněme 

citovaná korespondence, fol. 329-330. 

31 Korespondence s otcem se nachází v RA Černín, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův 

Hradec, zejména v nečíslovaném kartonu sign. F. VIII. A 1665-1690, též kart. 258. 

32 Humprecht Jan v dopise z 18. ledna 1679 adresovaném do Řezna nebo do Mnichova 

syna chválí (vzhledem k tomu, že zmiňuje i pravopis, nechávám ukázku bez úpravy, 

abychom viděli, jak volnou strukturu tehdejší němčina měla): "Sonsten bynn lch 

Nicht allein wie obengemeldeth rnit Eweren offten schreyben sondern auch Mit 

deynen wann sie deyne selbst gewesen warlich genung[!] guerten concepten VberauB 

wohl Zuefrieden sondern auch Mit der ortogrqfjschen Vndt auch sonsten wie tag Von 

der nacht Von den Jenigen da du Noch alhier wahrest VerbeBerten saubern schrey

ben WohlZuefrieden ... " RA Černín, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, 

kart. 258, fol. 185r. 

33 Za pomoc s historickou mluvnicí a pravopisem mnohokrát děkuji dr. Helmutovi 

Rauhutovi a dr. lrene Adler, emeritním pracovruKům Universitiitsbibliothek Kon-

stanz. 
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"bairisch-osterreichisch''). Heřmanovy vyjadřovací schopnosti v italštině 

nebyly při vstupu na italské území dokonalé, ale během vice než ročního 

pobytu na Apeninském poloostrově se výrazně zlepšily. Je s podivem, že ač 

byla jeho matka Italka, byla pro něj italština (nepostradatelná pro šlechtice 

předurčeného ke kariéře na videňském dvoře Leopolda 1.34
) rovněž cizím 

jazykem. S francouzštinou na tom byl podobně jako s němčinou35. 

Deník tedy začíná česky 19. prosince 1678 odjezdem z Prahy a popisem 

cesty na hranice Království Českého včetně zmínky o velkém množství 

sněhu na Šumavě a roztomilé příhody o zatajení pravé Heřmanovy to

tožnosti, aby se příliš nezdržel se starým hrabětem Trautmannsdorfem36
. 

V jednom z jindřichohradeckých rukopisů (sešit, o exemplářích deru1m viz 

níže), kde je i začátek cesty na území Čech popsán německy, se navic se

tkáváme s úvodem, který přináší stručné informace o členech Heřmanova 

doprovodu. Zápisky končí v Madridu popisy procesí o velikonočním týdnu 

1682, tedy téměř současně se smrtí Humprechta Jana37
• Deník po věcné 

stránce příliš nevybočuje z obvyklého rámce pramenů podobného typu, 

34 Zdeněk HOJDA: Le grandezze d'Italia. Die Kavalierstouren der b6hmischen Ade

ligen, s. 152. 

35 Eva BÍLKOVÁ - Jana HUSÁKOVÁ - Alexandra TESAŘÍKOVÁ: Kavalirská cesta 

Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 5. 

36 Viz Simona BINKOVÁ-Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, Praha, 

Odeon 1989, s. 382-383. 

37 Simona BINKOV Á: Španělsko pohledem českých cestovatelů 17. století. In: České 

země a Španělsko. Z dějin česko-španělských vi/ahů. FF Ostravské univerzity, 1996, s. 81-

90. 
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popisuje průběh cesty či denní program, cenným svědectvím o Heřma

nově osobnosti jsou pochopitelně věci, na které kladl důraz a věnoval jim 

pozornost. Rozbor těchto individuálnich specifik je ostatně hlavni náplni 

této práce. Ačkoliv najdeme i stručnější deru'ky, text na mě činí dojem, 

že Heřman psal vysloveně nerad, kdyby to nebyla jeho povinnost, tak by 

si pravděpodobně žádný deník nevedl. Také s psaním přestal, sotva se 

dověděl, že jeho otec zemřel (Humprecht Jan Černín zemřel na těžkou 

koliku 13.3. 1682 kolem půl čtvrté odpoledne, celkem nečekaně a bez 

závěti, naštěstí alespoň svátostmi zaopatřen38). Heřman ovšem domů ni

jak nechvátal a ještě dlouho pobyl na dvoře v Paříži. V Čechách zatím 

jeho matka Diana Marie Hippoliti di Gazoldo a mladší bratr Tomáš Za

cheus začali vyřizovat dědictví, k čemuž Heřmana nutně potřebovali, ten 

nicméně na jejich naléhavé prosby mnoho nedbal a poslal domů jen svého 

hofmistra39
• 

Zatím jsou známy tři rukopisy cestovního deníku Heřmana Jakuba Čer

nína z Chudenic. Jeden z nich Gediný úplný) je uložen v pražském Kle

mentinu sign. XXIII F 30, Cim L 97, ostatní v RA Černín v SOA Třeboň, 

pobočka Jindřichův Hradec, kart. 258 (Itálie, Francie, Španělsko, Portugal-

38 Podrobná zpráva pro Heřmana Jakuba z pera správce Johana Procházky o Hum

prechtově nemoci, smrti i pohřbu včetně zádušních mší se dochovala v SOA Třeboň, 

pobočka Jindřichův Hradec, fond RA Černín, nečíslovaný karton sign. F. VIII. CI. 

1665-1690, fol. 518 nn. 

39 Tato záležitost se ukazuje značně složitou. V RA Černínů se dochovala korespon

dence všech zúčastněných, ovšem nelze určit, zda v úplnosti, a některá klíčová data 

a důvody Heřmanova chování tak zůstávají neobjasněné. 
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sko) a nečíslovaný karton sign. F. VIII. ll.. 1665-1690 (od začátku cesty až 

přibližně do poloviny pobytu v Římě, tenký sešit s vlastní foliací). Pasáže 

obsažené ve všech rukopisech nejsou textově zcela shodné. Část deníku 

dochovaná v RA Černín, kart. 258, je pravděpodobně originální verze prů

běžné zasílaná otci ze zahraničí4o• Ostatní verze jsou pravděpodobně opisy, 

všechny exempláře jsou sepsány relativně pečlivým písmem bez škrtů a 

doplňků. 

Je velmi těžké určit, která verze je obsahem původní, každý z exemplářů 

totiž poskytuje některé informace navíc. V jindřichohradeckém sešitě je víc 

doplňků než vynechávek a v pražském rkp. jsou pak často navíc uvedeny 

dny, kdy se nic neobvyklého nedělo, a naopak upřesňující údaje o oso

bách (intulace apod.) zkrácené nebo vynechané. Na rozdíl od exempláře 

z Klementina v sešitě místy najdeme více zmínek o "obvyklém běhu stu

dia" (naprosto jednoznačně to platí pro pobyt v Toskáně, římské pasáže 

nejsou tak úplně přesvědčivé), pražská verze bývá v římské části naopak 

informačně bohatší, i když třeba o jednu větu .. Oba rukopisy jsou psané 

přibližně v téže době každý jinou rukou, pražský psal sám Heřman Jakub, 

písmo jeho dopisů a hlavně podpisů se značkou m.p. je shodné. Zůstává 

otázkou, kdy tento exemplář vznikl - jestli ho Heřman Jakub opisoval 

podle nedochovaných konceptů přímo na cestě a pak přivezl domů, nebo 

40 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub Černín. listy deru1ru jsou 

svázány v malých svazcích a jsou přeloženy tak, aby se daly odeslat spolu s dopisy. 

Humprecht Jan se také ve svých dopisech občas zmiňuje, že deník v pořádku dorazil 

a hned si ho přečetl (např. dopis Humprechta Jana synovi z 27. 1. 1680, SOA Třeboň, 

pobočka Jindřichův Hradec, fond RA Černín, kart. 258, fol. 204v-205v. a fol. 296). 
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jestli si deník opsal až v Čechách. Osobně se přikláním k první možnosti. 

Jeden z jindřichohradeckých rukopisů (sešit) sepsal úředník Jan Procházka 

sloužící na panství Kosmonosy (písmo se shoduje s knihou opisů vzniklou 

právě tam, Humprechtovu korespondenci se synem zpravidla vyřizoval 

on a jako první mladému pánovi podal zprávu o otcově smrti, kterou 

pochopitelně podepsal). Opsat úhledněji zasílaný deník mu zřejmě nařídil 

Humprecht Jan, pro kterého byl synův deník velmi důležitý. Část deníku, 

která se dochovala na volných listech, je napsána pečlivým humanistickým 

písmem. Psal ji Václav Příhoda41 (písmo se neshoduje s určeným písmem 

ostatních členů Heřmanova doprovodu a vyskytuje se často na dopisech 

v adresách, je docela dobře možné, že Příhoda měl na starosti odesílání 

korespondence) . 

Pražský opis deníKU má dva svazky vázané pěti vazy v hnědé kůži, desky 

ze dřeva a lepenky, předsádku z tvrdšího papíru duhového zabarvení. Na 

hřbetě se nachází zlatě vyražené ornamentální zdobení a kapitálou vyvedený 

nápis DIARIUM. Na přední desce je rovněž zlatě vyražené černínské 

heraldické supralibros. Na předních deskách je přilepen štítek se starou 

signaturou B.V 1295[?] (číslice jsou již velmi špatně čitelné). Psací látkou je 

papír, pisatel používal tehdy běžný inkoust. Na každém archu nalezneme 

ornamentální filigrán. V rukopise nejsou žádné ilustrace. 

41 V listu Heřmana Jakuba otci z 24. 2. 1680 čteme jeho vysvětlení, že záznam o setkání 

s několika významnými osobnostmi chybí, protože Příhoda- Casus to při opisování 

přehlédl. SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, fond RA Černín, nečíslovaný 

kart. F VlIL IX 1665-1690, fol. 302. 
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Na začátku svazku jsou čtyři, na konci dva listy volné. Původní pagi

nace začíná od 1 na prvni stránce textu a končí spolu s textem (tedy fol. 

5 v - fol. 188 v) a podle mého soudu je nejpraktičtější. Další dva pokusy 

o foliaci pocházejí z 20. stol., provedeny obyčejnou tužkou, jeden rovněž 

od začátku textu, druhý od prvního listu, vždy po 5 foliích. Na každé 

stránce jsou použity stránkové kustody. Jak jsem již zminila, celý rukopis 

je psán rukou Heřmana Jakuba Černína, česká a německá část německou 

novogotickou kurzívou s četnými prvky české novogotické kurzívy a huma

nistického písma. Slova cizího (hlavně latinského a italského) původu píše 

humanistickým písmem, připadnou německou koncovku ovšem písmem 

novogotickým. Italská část je psána humanistickým písmem s novogotic-

kými prvky - Heřman tedy dobře ovládal oba typy písma a v průběhu 

života si vytvořil vlastni styl psani, ačkoliv dodržoval pravidla pro použí

váni toho kterého typu pro daný jazyk. Dělal několik typických chyb -

například skoro nepsal ffiÍnuskulní p (VersProchen, sPazieren), majuskulní 

HaD (dorff, herr) a často začínal větu ffiÍnuskulou. 

Sešit, který se dochoval v jindřichohradeckém archivu (RA Černín v SOA 

Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, nečíslovaný karton sign. F. VIII. r:x 

1665-1690), je přibližně osmerkového formátu v damaskovaných deskách 

s nalepeným štítkem Ldnder-Reis Diarium oder Tágliche Beschreibung} původní 

paginace 1-70. Text začíná na prvni straně úvodem a zápisem z 20.12. 

167842 a končí na předposledním listu uprostřed stránky zápisem z 6. 1. 

42 Podrobně viz Alexandra TESAŘÍKOVÁ: Cesta Heřmana Jakuba Černína z Chu-

demc Bavorskem a Rakouskem, Edice části cestovního deníku, nepublikováno, 
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1681.V sešitě najdeme od první strany původní paginaci a moderní foliaci 

pracovníků jindřichohradeckého archivu provedenou obyčejnou tužkou na 

každém listu v pravém dolním rohu. Rukopis je rovněž bez ilustrací. Jak 

jsem již uvedla, písařem byl černínský úředník Jan Procházka, jenž často 

pracoval jako "osobní sekretář" Humprechta Jana Černína. I on dobře 

ovládal jak novogotické, tak humanistické písmo, které používal podobně 

jako Heřman podle tehdejších zvyklostí, a pravděpodobně znal i použité 

jazyky. 

Posledním exemplářem jsou úryvky derulm psané na malých nití sešitých 

aršících, uložené rovněž v RA Černín v Jindřichově Hradci, kart. 258. fol. 

37-125. Zachycují období od 5.5. 1679 - 12.11. 1680. Ani zde nejsou 

žádné ilustrace, listy nejsou paginovány, foliaci provedly až v nedávné době 

archivářky stejným způsobem jako u ostatních pramenů v RA Černín. Text 

je psán pečlivým humanistickým písmem. Jak jsem již uvedla, tuto verzi 

sepsal Václav Příhoda zvaný Casus. Všechny aršíky jsou na čtyřikrát pře

ložené, domnívám se tedy, že byly posílány Humprechtu Janovi průběžně 

během cesty. 

Odkazy na deník v této práci 

Zpočátku jsme pracovaly pouze s pražskou verzí deníku a výzkum černín

ského rodinného archivu se rozběhl až v roce 2004. Zde tedy už musím 

brát ohled na všechny dochované exempláře, ačkoliv stále platí, že pražský 

seminární práce v semináři dr. Ivany Ebelové "Ediční teorie a praxe" na PVHAS 

FF UK, Praha 2005, s. 8. 
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je prozkoumán nejpodrobněji. Vzhledem k tomu, že připravujeme kom

pletní edici tohoto pramene, vznikají pochopitelně i přesné přepisy všech 

verzí, nicméně diplomovou práci je nutno odevzdat podstatně dříve než 

ediční zpracování, takže vycházím z velké části z rozpracovaných příprav 

a bylo by pro mě velmi obtížné neustále dohledávat přesné odkazy na folia 

ve všech rukopisech. Vyskytuje se zde tedy dvojí způsob odkazů: 

1. Odkaz na fol. (většinou doplněný odkazem na seminární práce Evy 

Bílkové nebo na práci SVOČ) znamená, že informace většinou po

chází z práce kolegyň a foliace platí pro pražský rukopis. 

2. Odkaz na datum bez foliace znamená, že už srovnávám všechny 3 

verze a foliace by se tedy lišila. Pro tuto práci považuji za důležitý 

věcný obsah deníku, nikoliv kodikologický rozbor, vybrala jsem si 

tedy jednoznačné označení datem (podle kterého se ostatně ve všech 

rukopisech hledá snadno). 

V případech, kdy je zapotřebí uvést přesný odkaz do určité verze, tak 

pochopitelně činím. 

Cestovní instrukce 

Střídavě německy a latinsky psaná instrukce je uložena také v černínském 

rodinném archivu v SOA Třeboň, pobočce Jindřichův Hradec v kart. 258, 

fol. 329-330, nečíslovaný karton fol. 70-73. Instrukce se zachovala v neda

tovaném svázaném opise, latinskoněmeckém konceptu a část byla přiložena 
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k dopisu hofmistru Bokhelkampovi z 27.6. 1681 do Turína. Heřman Ja

kub či spíše jeho hofmistr se jí zřejmě přesně řídili. Pokud se chtěl Heřman 

někde zdržet déle, žádal v dopise svého otce o svolení. Ze zmínek v do

chované korespondenci mezi otcem a synem se vyplývá, že Humprecht Jan 

instrukci podle potřeby a po dohodě se synem a jeho hofmistrem upravoval 

a posílal za nimi43• 

Korespondence 

Humprecht Jan Černín na dopisy od syna nebo od členů jeho doprovodu 

stejně jako na aktuální části cestovního deníku netrpělivě čekal a často pak 

do svých odpovědí vkládal výzvy, aby mu cestovatelé více a častěji psali, 

dokonce Heřmanovi zvýšil apanáž, aby nemusel šetřit na poštovném44• Na 

jiném místě píše, že nevyžaduje nutně, aby mu pilněji psal Heřman, přece se 

43 Např. list Humprechta Jana synovi z 18. září 1680. SOA Třeboň, pobočka Jindři

chův Hradec, fond RA Černín, kart. 258, fol. 275 r - 277v. literaturu týkající se 

instrukcí najdeme v bibliografii k výstavnímu katalogu Zdeněk HOJDA - Vít VL

NAS (edd.): Cesty a cestovatelé v raném novověku. litoměřice 1994. Podrobnou 

a brilantní analýzu lichtenštejnských instrukcí provedl Gernot HEISS: Ihro keiser

lichen Mayestat zu Diensten ... unserer ganzen Mstlichen Familie aber zu Glori. 

Erziehung und Unterricht der Fiirsten von liechtenstein im Zeitalter des Abso

lutismus, in: Evelin OBERHAMMER (hrsg.): Der ganzen We!t ein Lob und SpiegeL Das 

Fiirstenhaus liechtenstein in der Fruhen Neuzeit. Wien - Miinchen 1990. 

44 list Humprechta Jana synovi z 18. ledna 1679, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův 

Hradec, fond RA Černín, kart. 258, fol. 185 r. 
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mohou střídat a každý po svém podrobně líčit průběh cesty45. Listy všech 

zúčastněných osob najdeme průběžně ve všech složkách kartonu 258 i 

nečíslovaného kartonu sign. F. VIII. IX 1665-1690 černínského rodinného 

archivu, nejčastěji v originálech nebo opisech z pera již známého kosmo

noského úředníka Jana Procházky. Nejčastějším jazykem listů je němčina, 

výjimkou nejsou ani italské dopisy. 

Účty cestovních výdajů se bohužel v rodinném archivu nedochovaly. 

Kritika a informační hodnota pramenů 

Pro člověka postmoderní informační doby jsou jen těžko představitelné 

problémy s komunikaci, které naplňují dlouhé odstavce dopisů otce a 

syna Černínů. Nejprve se zpravidla zmiňuje, který dopis byl odeslán jako 

poslední, případně na který naposled došlý list pisatel reaguje. Dopis z Itálie 

do Čech byl doručen za dva týdny až měsíc: např. na Heřmanův dopis psaný 

12. října v Římě reaguje otec 9. listopadu. Ne všechny dopisy se ale dostaly 

k adresátovi včas a byly za ním posílány. Různá místa byla různě spolehlivá 

- Humprecht Jan ve svém dopise, který dostali cestovatelé na konci pobytu 

v Benátkách, uvádí, že mu mají odepsat až z Ferrary nebo z Bologně, 

což jsou spolehlivá místa a dopis bude určitě doručen46. Často Humprecht 

Jan urguje, aby syn poslal co nejdřív aktuální adresu, případně mu sděluje, 

45 List Humprechta Jana synovi z 18.3. 1679, RA Černín, SOA Třeboň, pobočka 

Jindřichův Hradec, kart. 258, fol. 188 r - 190 r a 322. 

46 List HumprechtaJana Černína z 2. května 1679. Eva BÍLKOVÁ: Italská část kava

lírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 5. 
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že až přijede do Milána nebo Janova, dostane jeho dopisy od tamějších 

jezuitů a theatinů47• Pro jistotu byly některé dopisy z Čech posílány ve dvou 

kopiích na různá místa tak, jak Humprecht Jan odhadoval podle původního 

plánu, kde by se syn zrovna mohl zdržovat. Čekání na dopis s otcovými 

instrukcemi několikrát prodloužilo pobyt cestovatelů ve městě48• 

Z obsahu cestovní instrukce a listů Humprechta Jana by bylo možné 

podrobně rekonstruovat síť kontaktů, které se snažil svému synovi zpro

středkovat. Mohli bychom rovněž detailně zkoumat, jak dalece otec tvořil či 

upravoval instrukce podle synových sklonů, jak pečlivě pak Heřman Jakub 

otcova nařízení dodržoval, a jak Humprecht Jan alespoň prostřednictvím 

dopisů zpětně syna kontroloval, nicméně taková podrobná analýza je v tuto 

chvíli nad rámec a rozsah této práce. 

Pro všechny dopisy vážící se k Heřmanově cestě je charakteristický 

zejména osobní tón pisatelů a otevřené projevy otcovské lásky a starost

livosti i sympatie ke služebníkům (všechny znal uŽ léta) ze strany Hum

prechta Jana. Takto se o nich dovídáme řadu podrobností, např. víme, že 

komorru'k Heinrich Hennigsen byl luterán a Václav Příhoda se z žertovných 

přezdívek, které mu Humprecht Jan dával, jeví jako jinoch plný mladického 

elánu a snad malé postavy (Monsieur Avanture a velmi půvabná přezdívka 

"Pydymuzyczek"). Zcela zvláštní ráz má česká korespondence Tomáše Za-

47 List Humprechta Jana Černína z 9.listopadu 1680. Eva BÍLKOVÁ: Italská část 

kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 5. 

48 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s.7. 
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chea Černína se starším bratrem Heřmanem Jakubem, ale to bychom se 

dostali k jinému tématu. 

Prameny o kavalírských cestách nejsou systematicky podchyceny ani 

probádány, neboť jsou roztroušeny po rodinných archivech celé střední 

Evropy. Jakkoliv nám množství dochovaného materiálu může připadat 

úctyhodně veliké, jedná se pouze o malou část celku49
. Z množství jmen, 

která se objevují pouze v univerzitních matrikách nebo denících někoho 

jiného (osobám zmiňovaným Heřmanem Jakubem se budeme věnovat po

drobněji níže) můžeme soudit, že řada kavalírů po sobě nezanechala žádné 

písemné svědectví. Jedná se zhusta o příslušníky nepříliš významných a 

zámožných rodin (např. Štampachové ze Štampachu a Vrabšti Tluksové 

z Vrabí, koneckonců ani Humprecht Jan Černín nebyl zamlada z nejbo

hatšich50 
). Rovněž velice dobře propracovaný systém přijímání cizinců na 

všech evropských dvorech svědčí pro masové rozšíření kavalírských cest51
. 

"$ 

49 Jéirg Jochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour. Bildungsreisen 

junger Deutscher in der Friihen Neuzeit, in: Conrad WIEDEMANN (hrsg.): Rom 

- Pans - London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutschen Schnftsteller und KUnstler in 

der fremden Metropolen, Metzler 1988, s. 155-181. O množství pramenů v ulože

ných rakouských archivech nebo zpracovaných v odborné literatuře viz Eva-Marie 

CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour éisterreichischen Adeliger, 

s.416. 

50 Podrobněji Zdeněk KALISTA: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. Hum

precht Jan píše synovu hofmistrovi stran rozpočtu, ať si nestěžuje, že má k dispozici 

třikrát více peněz než kdysi on. Petr MAŤA: Svět české aristokracie, NLN, Praha 

2004, s. 260. Dopis HumprechtaJana Bokhelkampovi z 15.4.1679. 

51 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour, s. 117. 
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Nejstarším dochovaným deru'kem z kavalírské cesty v habsburských ze

mích je deník Bartoloměje Khevenhiillera (cestoval s přerušeními 1556-60, 

jednou se musel vrátit domů kvůli smrti otce). Deník popisuje cestu, která 

teprve získávala rysy klasické grand tour. Pravděpodobně ani neměla pře

dem připravený plán. Když mu sloužící přinesl smutnou zprávu o smrti 

otce, Bartolomaus nelenil a zaznamenal si do deníku modlitbu za něj a 

řadu informací o svatbě jeho rodičů a narození sourozenců. Úmrtí otce je 

centrální bod v jeho záznamech, stejně jako v deru'ku jeho bratra Hanse 

úmrtí matkY2. 

Deru'ky často psali též členové doprovodu. Účelem deru'ku byla nejčas

těji individuální fixace zážitků a poznatků z cesty, měl později sloužit jako 

pomůcka pro konverzaci ve šlechtickém prostředí (proto najdeme zazna

menané i společenské klepy), deru'k nebyl určen k publikaci, mj. ze strachu, 

že by ztratily na účinnosti pracně nabyté znalosti vladařské strategie. Pokud 

už k vydání došlo, tak se jednalo o způsob sebereprezentace53
. Jindy deník 

sloužil jako podklad pro dopisy, jako v případě deru'ku vedeného Pete

rem Casalem, který roku 1598 doprovázel do Itálie mladého rakouského 

arciknížete Ferdinanda. Podrobné zprávy v dopisech byly určeny matce 

mladého pána, arcikněžně Maru. Po návratu deru'k ještě jednou zredigo

val. Má formou blíž k dopisu než k cestopisu, v rámci možností vyjadřuje 

52 Harald TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse des Spatmittelalters und der 

FrUhen Neuzeit, B6hlau Wien 1998, s. 350-359. 

53 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 147-149. 
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vnímání celé skupiny, a z textu je jasně patrná snaha zahbit se paníS4
. Za

jímavostí je, že Casal Ferdinandovu kavalírskou cestu pojímá zároveň jako 

zbožnou pouťss. 

Srovnáme-li deníky mladých kavalírů s prameny vzniklými v jiném než 

šlechtickém prostředí, bývají "nešlechtické" bohatší na konkrétní informace 

o navštívené zemi a samozřejmě neobsahují tolik stereotypních obratů jako 

dokumenty psané šlechtici vzdělanými ve stylistice. O každodenním životě 

místních obyvatel psali šlechtici (Heřmana Jakuba Černína nevyjímaje) mi

nimálněS6• Neurození cestovatelé se na cestách cítili cizeji než aristokraté, 

protože dvorské prostředí a modely chování se na různých místech Evropy 

tolik nelišili,'7 nehledě na rozsáhlou síť kontaktů, kterou si většina šlechticů 

právě během grand tour vytvořila a pak se snažila předat svým potomkům. 

Z deníku Heřmana Jakuba Černína jasně vyplývají jeho obecnější pre

ference - nejevil velké nadšení pro prohJidky historických památek jako 

takových (s výjimkou památek křesťanského starověku), zato si všímal tech

nických detailů a zajímal se o architekturu, v Římě absolvoval i "odborné 

exkurze"s8. S oblibou navštěvoval reprezentační prostory významných re

zidencí a jako pravý aristokrat své doby chválil jejich jemnost, preciznost a 

stylovou čistotu; nechával si předvádět sbírky či kabinety kuriozit, věnoval 

54 Harald TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse, s. 446-447. 

55 Ibid., s. 450. 

56 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour, s. 105. 

57 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 163-164. 

58 Mj. 9.7. 1680, Simona BINKOV Á - ]osefPOLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatel

ská, s. 395. 
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se i společenským hrám (zmiňuje běhání ke kroužku, hru s míčem, různé 

druhy kulečníku, biliard a tric trac) 59. O důležitosti společenského života 

pro tohoto mladého šlechtice svědčí, že než se mohl vrhnout do jeho 

víru, trvalo mu skoro týden, než se náležitě vybavil, aby si na veřejnosti 

neudělal ostudu60
. Pečlivě si zaznamenával všechny osoby, které navštívil 

i ty, které navštívily jeho, kdo mu udělil audienci, s kým obědval, kam a 

s kým si vyjel nebo vyšel na procházku, kdy a v jaké společnosti navštívil 

divadelní představení nebo koncert (bohužel se málokdy dozvídáme název 

hry, jen jeho hodnocení - krásné, zajímavé apod.), od koho dostal dárek 

(nejčastěji se jednalo o nějaké vybrané lahůdky, cukrovinky, zvěřinu nebo 

víno). Zmiňuje důležité osobnosti, které ve městě zrovna pobývaly - vy

slance, dvořany, bankéře. Zřejmě nepronikl do prostředí římských akademií 

či učených společností ani do okolí královny Kristýny - píše pouze, že ji 

viděl, když navštívila stejné divadelní představení61. Velmi podrobně popi

suje slavnosti, které zažil, zejména kavalkády, ohňostroje, některé slavnostní 

bohoslužby, vjezd španělského či polského vyslance do Říma. Nevynechal 

ani veřejné popravy. Živě se zajímal o církevní a duchovní oblast (nejen 

v Římě) jako např. o poutní místa, významné kostely, chrámové pokladnice 

a sbírky relikvií, téměř denně se účastnil bohoslužeb a často vykonával 

59 Hry podrobně popisuje Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů 

v raném novověku očima českých kavalírů, s. 146. Biliard vešel do módy za vlády 

Ludvíka XIV., jakož i hra s míčem Geux de paume). Gernot HEISS: Ihro keiserlichen 

Mayestat zu Diensten ... , s. 168. 

60 DenLk HJČ 6. -l1.listopadu 1679. 

61 Např. 18. února 1680. 
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osobní pobožnosti. Na místech, která navštívil, si nenechával ujít legendy 

o svatých, pověsti a fantastické historky62. Chodil rovněž na :filosofické a 

teologické disputace, dokonce přihlížel disputaci učené dámy s kněŽími63. 

Nad jiné kavalírské deníky vyniká ten jeho právě množstvím informací 

o společenských kontaktech a setkáních a cílech projížděk po městě. 

Na druhou stranu si nelze nevšimnout, že Heřman Jakub většinou mlčí 

o soudobé politické situaci, opět nejen v Římě (pokud pomineme zmínky 

o slavnostních Te Deum konaných v mnoha římských kostelích u příleži

tosti sňatku španělského krále, protože ty referují jen o konání slavnostní 

bohoslužby64), o zprávách z domova píše jen dvakrát a to 25.4.1680, kdy 

se od jezuity P. Arnbringera dovědělo selském povstání a morové epidemii 

v Čechách, a 4. července téhož roku, kdy se od P. Arnbringera dověděl 

"špatné zprávy z PrahlS
." Něco málo zmiňuje pouze v korespondenci. 

15.5. 1680 v dopise otci líčí "letní údum společenského života" - v létě 

62 Několik si jich Heřman Jakub zaznamenal na cestě rakouskými zeměmi. V Římě 

neodolal a zkusil ochutnat ze třech pramenů, které údajně vytryskly na mistě popravy 

apoštola Pavla. Jeden měl chutnat jako krev; druhý jako mléko a třetí jako voda, 

ale Heřman Jakub v nich žádný rozdíl neshledal. Alessandro CATALANO (ed. a 

komentář): Heřman Jakub Černín, s. 120. Podobně i Bartholomaus Khevenhíiller 

zkoušel pravdivost jedné pověsti - v jistém klášteře poblíž Tours mělo být slyšet 

funět plchy (die Siebenschléifer schnaufen), ale ať se on i jeho doprovod snažili, jak 

se snažili, nic neslyšeli. Harald TERSCH (ed.): Osteneichische Selbstzeugnisse, 

s.350-359. 

63 DeruK HJČ 12.8. 1680 

64 DeruK HJČ leden a únor 1680. 

65 Několikrát se později otce v dopisech ptal, zda už se situace v Čechách zlepšuje. 
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v Římě nikdo významný nebyl, kardinálové dleli na svých panstvích a let

ních sídlech. Heřman Jakub rovněž uvádí, kteří kardinálové vážněji choří. 

V témže dopise podává zprávy o polském vyslanci knížeti Radziwilovi. Ten 

byl stále ještě inkognito v Římě a měl nějaké audience u papeže, o jejichž 

počtu a pravděpodobně i obsahu se ve společnosti spekulovalo, nicméně 

se chystal k odjezdu, protože neměl peníze. Nikdo z římských bankéřů 

už mu nechtěl půjčit, poněvadž věděli od svých benátských kolegů, že za 

sebou nechal velké dluhy. 13.7. 1680 píše Heřman Jakub otci, že papež 

chce exkomunikovat francouzského krále, pokud si tento nepřestane při

vlasllovat příjmy neobsazených kostelů a přidává upřesnění, jak se v této 

věci zatím vyvíjí komunikace příslušných diplomatů. HeřmanJakub se tím 

značně odlišuje od svých vrstevníků, např. mladí pánové z Hardeggu často 

psali domů o politických událostech66 a Adam František z Valdštejna i jeho 

hofmistr (pozdější "první moravský merkantilista" Pavel Hynek Morgen

taller) obsáhle referovali z Paříže o aktuální politické situaci, konkrétně 

o boji kardinála Mazarina s frondou a o válce se Španělskem67• Důležitým 

tématem černínské korespondence bylo bezesporu zdraví. Heřman Jakub 

ujišťoval otce, že se těší dobrému zdraví a často si dělal starosti (věda 

66 Zato Johann Sigmund Hardegg nepopisuje slavnosti, jak je v jiných pramenech 

tohoto typu (tedy i v deníku Heřmana Jakuba Černína) obvyklé. Gernot HEISS: 

Integration in die h6fische Gesellschaft als Bildungsziel: zur Kavalierstour des 

Grafen Johann Sigmund von Hardegg 1646/50, in: Jahrbuch for Landeskunde von 

Niederijsterreich, 1982/83, s. 99-102. 

67 Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, s. 104--

115. 
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o dlouhodobých Humprechtových problémech s kolikami apod.) o otcův 

zdravotní stav, stejně jako jeho otec prosil o častější psaní. I dopisy mladšího 

Černína mají velmi osobní tón, např. píše, že se mu stýská nebo děkuje za 

"liebreiche Zeilen68
." Dopisy jen tu a tam doplňují věcné informace obsažené 

v deníku69
. Podobně se politickým tématům nevěnuje ani korespondence 

Heřmanova hofmistra Bokhelkampa a komorníKa Henrugsena. Dalo by 

se říci, že nepřinášejí jiné zprávy než které se bezprostředně týkají jejich 

svěřence (hofmistr referuje zejména o hospodaření a zdraví všech zúčast

něných) a osobních dojmů z pobytu v Římě, což je zejména u luterána 

Henrugsena zajímavé7o• 

Kromě politiky Heřman Jakub nevěnoval pozornost módě, nenachá

zíme např. popisy oděvu obyvatel (ať už z jakékoli společenské vrstvy) 

oblasti, kde se pohyboval. Deník rovněž neobsahuje zmínky o nákupech 

uměleckých děl (nicméně víme, že Heřman Jakub se v průběhu svého 

pobytu v Římě nechal portrétovae1 
), knih či různých drobností v žádné 

68 List Heřmana Jak:uba otci z Florencie 25. 7.1679. 

69 Heřman ostatně sám 19.10. 1680 v listě z Řima podotýká, že mu přijde zbytečné 

vše znovu vypisovat, když už vše podrobně vylíčil v deruKu. 

70 Viz např. list z 10.2. 1680, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, fond RA 

Černin, nečíslovaný karton F VIII. Cl 1665-1690, fol. 252-253. 

71 Deník HJČ 24.9. 1680,27.9. 1680 a 14.10. 1680. Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, 

slavnosti a chování Italů v raném novověk:u očima českých kavalírů, s. 79 píše, že se 

jednalo o 2 portréty, nicméně soudím, že jde o omyl a malíř několik týdnů pracoval 

na jednom obraze. 
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z navštívených zemí;2 píše vždy jen o "věcech nutných na cestu,m. Zvláště 

zajímavou se v souvislosti s nákupy jeví otázka pořizování oděvů. Heřman 

Jakub Černín si podle zápisů v deru1m nechal nový oblek za dobu svého 

pobytu v Itálii ušít několikrát;4 někdy (nikoli v Římě) doplněný dokonce 

o livreje pro své služebnictvo75. Jednou doplnil šatník podle aktuální módy 

v Benátkách;6 další šaty si pořídil krátce po příjezdu do Florencie;7 v Římě 

si nechal ušít letní oděv a těsně před odjezdem si opatřil šaty na další cestu 78 

a pak si nechal dělat další oděvy pravděpodobně při pobytu na Accademii 

Reale v Turíně. Jedny šaty vychází tedy zhruba na půl roku. Nedovedu 

odpovědět na otázku, jestli to je moc, málo nebo průměr, pouze je jisté, 

že se Heřmanovi často nedařilo sehnat vhodnou látku napoprvé. Nezdá 

se mi, že by Heřmanu Jakubovi ležela móda obzvláště na srdci a že by si 

72 S výjimkou nákupu rytin 18.9.1680 a medaili 8. 10. 1680. 

73 Deník HJČ, 2. a 23. října 1680. 

74 Silvie ŠLEJMAROVÁ: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 79 uvádí 7 nových obleků a Heřmana Jakuba nazývá "dandym 

17. století", domnívám se ovšem, že oděvů bylo méně a jejich výroba nějakou dobu 

trvala, takže údaje o shánění látek z 4. a 14. června 1680 se vztahují k jednomu a 

témuž obleku. 

75 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 79 

76 Dem"k HJČ, fol. 33r. Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba 

Černína z Chudenic, s. 5. 

77 Koupě látky a jiných nezbytných věcích je v deníku HJČ uvedena 15. a 16.6. 1679. 

Mělo se jednat o černé šaty do města. 

78 Dem"k HJČ, 27. 9. 1680. 
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jako někteří jiní kavalíři ve snaze odlišit se a získat si tak prestiž vozil domů 

obleky šité podle módních trendů zemí, kde pobývaL I jeho otec byl v této 

věci dosti zdrženlivý79. 

v 

Stručný životopis Heřmana Jakuba Cernína 

Heřman Jakub Černín z Chudenic (25.7. 1659 - 8.8. 1710) byl synem 

významného politika Humprechta Jana Černína a mantovské šlechtičny 

79 O recepci zahraniční módy viz Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 165-168. 

Jakkoliv se honba za oděvy podle poslední módy stávala terčem kritiky (ovšem 

nešlechtické, takže se mijela účinkem) jako zbytečná marnivost, někteří otcové 

si od svých synů nechávali přivézt exluzivní látky nebo celé obleky i další věci 

(tamtéž, s. 174-179). V této souvislosti se jeví jako jeden z nejnáročnějších Karel 

Eusebius z Lichtenštejna - chtěl, aby mu synové přivezli nebo nechali přivézt koně 

ze Španělska, Neapole a Mantovy, angažovali vhodného architekta z Říma nebo 

Janova, "objednával" i knihy, sukno, hodinky; sedlo, veduty, devocionálie a řadu 

dalších předmětů. GernotHEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 166. 

Adam František z Valdštejna si zase z Nizozemi přivezl lokaje, kterého si obhoil. 

Vladimir VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, s. 113. 

Humprecht Jan Černín ovšem marnivosti v oblékání nijak nehověl a v listě 

hofmistru Bokhelkampovi z 15.4. 1679 doporučuje, aby syn za oděv příliš neutrácel 

a nechal si ušít raději jednoduché solidní šaty než francouzské zdobené, které 

nic nevydrží a ještě by pak dělal ostudu, kdyby bylo vidět, jak je po cestě zničil. 

Podrobněji pro přibližnou představu o cenách oděvů a menších osobních potřeb 

viz např. Gustav HOFMANN: Náklady na výchovu mladého šlechtice v polovině 

18. století (pohled do sirotčích účtu Josefa Mikuláše z Windischgriitzu z let 1747-

1766), in: Západočeský historický sborník 5,1999, s. 127-140. 
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Diany Marie Hippo1iti di Gazoldo, jež se později zřejmě kvůli neshodám 

s manželem vrátila do Mantovy a žila u svých příbuzných, kde ji Heřman 

i jeho mladší bratr během své kavalírské cesty navštívili. Před svou velkou 

cestou studoval v pražské jezuitské koleji. Po otcově smrti v roce 1682 

zdědil obrovský majetek v Čechách (původní jihočeské statky, Petrohrad, 

Kysibel a další v západních Čechách, Vinoř, Landštejn, Kost s Humprech

tem a Kosmonosy ve východních Čechách a Černínský palác v Praze na 

Hradčanech) a stal se ekonomicky dosud nejúspěšnějším představitelem 

černínského rodu. K dědictví připojil veliké věno své první manželky Jo

sefiny Slavatové80 (+1708) včetně zámku v Jindřichově Hradci. Roku 1686 

koupil do té doby komorní panství Mělník81• Podruhé se oženil s Antonií 

Josefou Kuenburgovou (+ 1 755) 82. Jeho dědicové dostali celkem 99 panství, 

obdivuhodné bohatství83
• 

HeřmanJakub působil v letech 1695-1698 jako dsařskývyslanecve Var

šavě, kam byl vyslán s důležitým úkolem - zabránit uzavření separátního 

míru s Turky~4 1689-1700 zastával úřad nejvyššího maršálka (obdivuhodně 

mlád dosáhl na obdivuhodně vysoký úřad, což jen ukazuje zámožnost a 

konexe černínského rodu85
), poté se stal nejvyšším hofmistrem a roku 1704 

80 Ke sňatku svolila až na nátlak rodičů (o důvodech není nic známo). Petr MAŤA: 

Svět české aristokracie, s. 622. 

81 Petr MAŤA: Svět české aristokracie, NLN, Praha 2004, s. 120 

82 Ottův slovník naučný. Díl 6., Praha 1893, s. 623-627. 

83 Thíd. 

84 Simona BINKOVÁ - ]osefPOLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 379. 

85 Petr MAŤA: Svět české aristokracie, s. 347 a pozn. 212. 
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byl jmenován nejvyšším purkrabím Království českého (v tomto úřadu byl 

považován za ochránce českého národa). Heřman byl důvěrru'kem stár

noucího císaře Leopolda a půjčil mu během života značné množství peněz 

(např. udělení hodnosti nejvyššího maršálka bylo odměnou za velkorysou 

půjčku, řečeno poněkud eufemisticky. Císaři půjčoval i Heřmanův mladší 

bratr Tomáš Zacheus86 a později Heřmanův syn František Josef Černín, . 
který pravděpodobně rodinný majetek zcela vyčerpal87). Po smrti Heřmana 

Jakuba dostali Černínové jako splátku na několik let od císaře pronajaté 

všechny požitky ze Svídnického a Javorského knížectví ve Slezsku88
. 

Heřman Jakub pokračoval s různou intenzitou v otcových stavebních, 

sběratelských i jiných kulturních aktivitách. Součástí věna Josefiny Slava

tové byly jindřichohradecká a pražská slavatovská obrazová galerie, které 

doplnily černínskou sbírku založenou Humprechtem Janem. V polovině 

80. let byly dokončeny prostory pro rozrůstající se obrazárnu v černínském 

paláci na Hradčanech89• Ve světle jeho deníku a listů ovšem pochybuji, zda 

86 Tomáš Zacheus (1660-1700) se uchytil ve Vídni, působil v říšské dvorské radě a 

české dvorské kanceláři, dokonce ve Vídni stavěl. Po jeho smrti Černínové Vídeň 

opustili a působili nadále jen v Čechách. Petr MAŤA: Svět české aristokracie, s. 435 

87 Petr MA ŤA: Svět české aristokracie, s. 179 a 210-211. 

88 Petr MAŤA: Svět české aristokracie, s. 746 uvádí i samotného Heřmana jako zá

stavního držitele knížectví lehnicko-břežského a Těšínska. Eva BÍLKOVÁ: Italská 

část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic se zaměřením na jeho 

mantovské pobyty, s. 10. 

89 Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Artis Pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského 

barokního sběratelství. Katalog výstavy, NG, Praha 1993, s. 131-169, Petr MAŤA: 

Svět české aristokracie, s. 271. 
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dokázal překročit rámec daný dobovými sběratelskými zvyklostmi tak jako 

jeho otec, nebo zda pouze zachoval styl hodný jeho společenského posta

vení a vzdělání. Jeho vztahu k umění je v této práci věnována samostatná 

kapitola, jakož i úvaze o jeho osobních zálibách. 

Jak už bylo řečeno, Heřman Jakub Černín byl považován v úřadu nejvyš

šího purkrabího za ochránce českého národa a čeština byla jeho mateřským 

jazykem. Po celý život se dále vzdělával, což dokládá např. fakt, že v roce 

1688 dostal povolení papežského generálního inkvizitora, že si smí po pět 

let půjčovat zakázané knihy. Roku 1688 založil v Kosmonosích u Mladé 

Boleslavi piaristické gymnázium, jedno z nejstarších v Čechách9o. 

Kavalírské cesty 

Cestování v raném novověku 

Bez cestování by se těžko šířily kulturní impulsy, které často hýbaly celým 

kontinentem. Jak jinak než přičiněním architektů, vyslanců, obchodníků 

a učenců cestujících za svými povinnostmi, zakázkami a lepším živoby

tím by se mohla rozšířit renesance91 ? Cestovatelé (nejen mladí kavalíři) 

též mj. pomáhali vytvářet stereotypní představy o charakteru jednotlivých 

evropských národů92. 

90 Jan MUK: Po stopách národního vědomi české šlechty pobělohorské, Praha 1931, 

s.42. 

91 Die Tour d'Europe - Form des Kulturkontakts und erfahrene europaische Identitiit 

in der Friihen Neuzeit, in: Ekkehard WITTHOFF: Grenzen der Kultur. 

92 Ibid., s. 292. Ann* STANNEK: Telemachs Briider má k tématu celou kapitolku 

doplněnou tabulkami o údajných typických vlastnostech příslušruKů a hlavně pří-
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V raném novověku ovšem stále platilo, že vydat se na cestu znamená 

vydat se do nejistoty a každý cestovatel bez ohledu na svůj stav a množství 

finančních prostředků se po právu obával, že domov již nespatří. Hro

zily mu různé živelné pohromy, hlad, zima, úrazy, infekce, násili ze strany 

potulujících se vojáků a marodérů, v neposlední řadě se mohl setkat s ne

poctivými hostinskými či spolunocležnJky, o hmyzu na ložích nemluvě. 

Dokonce se mohl stát obětí loupeživé bandy (vzpomeňme na klasické a 

mnohokrát umělecky zpracované příběhy o lupičích ze Spessartu). Mladí 

kavalíři pro nebezpečnost cest často váhali nad cestou přes území Pie

montu93. Starost o zdraví cestovatele měla stejně velkou důležitost jako 

péče o bezpečnost, jak se ukazuje mj. z korespondence otce a syna Čer

nínů - toto téma nechybí v žádném dopise. Na cestách bylo často obtížné 

sehnat v případě onemocnění odpovídající péči. Humprecht Jan Černín 

tak synovi např. preventivně doporučuje vyvarovat se některých potravin, 

které podléhají rychlé zkáze apod9~ I František Adam z Valdštejna a jeho 

hofmistr Pavel Hynek Morgentaller se při pobytu ve Florencii snažili zacho-

slušmc různých národů. 

93 Např. v polovině 17. stol. v Piemontu přišel při střetu s bandity o život rakouský 

hrabě Schamberg i jeho doprovod. Vladimír VOillÁN: Cesta hofmistra Morgen

tallera jižní a západní Evropou, s. 108. 

94 Za všechny zmínky jen dva příklady: list Humprechta Jana Černína synovi z 2.9. 

1679 (dokonce radí si před cestou do Říma zjistit, jestli tam mezitirn nepropukla 

nějaká epidemie a v případě nebezpečí infekčních chorob odloži odjezd) a list 

hofmistru Bokhelkampovi, 18.4.1681, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, 

RA Černín, kart. 258. 
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vávat správnou životosprávu, poučeni nedávným úmrtím hraběte z Iipé 

přímo ve Florencii, svobodného pána Nothafta v Sieně a několika jiných 

v Římě. Obdobné zprávy přicházely i z Francie, kavalíři vždy zvažovali 

i zdravotní riziko dané trasy95. Při onemocnění neměli pánové na ničem 

šetřit, jak najdeme v lichtenštenských instrukcích, včetně výčtu "bezpeč

ných" léčebných metod (Karel Eusebius své syny varoval před neznámými 

medikamenty a alchy1lŮ1j96. Přesto bylo na těchto nejistých cestách daleko 

živěji, než se domnívalo starší bádání97. 

Evropa byla protkána poměrně hustou sítí pozemních i relativně bezpeč

nějších a pohodlnějších vodních cest (i Heřman Jakub část cesty z Mantovy 

do Ferrary absolvoval po Pádu, plavil se také mezi benátskými ostrovť8). 

Pozemní cesty mívaly málokdy zpevněný povrch a dostatečnou šířku pro 

vyhýbání vozů, což při nepřízni počasí znamenalo značné komplikace (ši

roké zpevněné cesty budované státem od konce 17. století, sloužící k urych

lení transportu vojsk i zboží, naši cestovatelé ještě nezažili). 

Cestovatelé z řad šlechty se přesouvali buď na koni, což bylo sice rychlé, 

ale málo pohodlné, nebo častěji v kočáře. Významný anglický cestovatel 

Fynes Moryson doporučoval kavalírům otevřený kočár, cabriofet - člověk 

95 Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, s. 108. 

Viz též výše zmíněný list Humprechta Jana Černína. 

96 Gernot HEISS: lhro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 163. 

97 Holger Thomas GRAF - RalfPRČNE: Wege ins Ungewisse, s. 17-46. 

98 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalirské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s.6. 
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sice občas zmokl, ale mohl cestou trhat ovoce99
• Málokdo používal vlastní 

zvíře nebo kočár, častěji si dopravní prostředky pronajímali. V zimě se po

užívaly saně tažené koňmi. Heřman Jakub při přechodu Apenin dokonce 

použil osla 100. Zavazadla se přepravovala na zvláštním voze, šlechtici jich 

měli zpravidla tolik, že by se bez něj neobešli (Heřman Jakub Černín tento 

vůz ostatně jednou zmiňuje ve svém denfku101
). Na cestu potřebovali do

statek oděvů odolných proti nepřízni počasí, teplého prádla, pro jistotu 

i nějaké ložní, náhradní boty, "lékárničku" obsahující např. nástroje pro 

případ potřeby pouštění žilou, spoustu drobných nástrojů nejlépe ulože

ných v praktickém neceséru, zbraně, knihy (min. Bibli, modlitební knížku, 

zápisník a psací potřeby včetně desky, kalendář) a pro určité málo osídlené 

úseky zásobu potravin102
. Jako oděv na cestu sloužily starší šaty, u kterých 

nevadilo, když dojdou úhonyl03. 

-. 
99 Attilio BRULI: II viaggio in Italia, s. 152. 

100 DemK HJČ, fol. 42V; Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba 

Černína z Chudenic se zaměřením na jeho mantovské pobyty, s. 6. Podobně učinil 

dokonce arcikníže Ferdinand při přechodu Alp na cestě zpátky do Rakouska. Harald 

TERSCH (ed.): Gsterreichische Selbstzeugnisse, s. 449. 

101 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s. 6 cituje pražskou verzi deruKu, fol. 35v. 

102 Holger Thomas GRAF - RalfPRGVE: Wege ins Ungewisse, s. 64-65. 

103 Attilio BRllLI: Quando viaggiare era un'arte, s. 106. Otázkou, kdy, kde a jaký si 

pořídit nový oděv se zabývá Humprecht J an Černín v dopise hofmistru Bockelkam

povi Samozřejmě ať Heřman nenosí nejlepší šaty na cestu, vždyť by v nich pak dělal 

ostudu. A ať si raději nechá ušít nějaké solidní jednoduché, než přezdobené fran

couzské, které nic nevydrží. Heřman Jakub dlel tou dobou v Benátkách a skutečně 
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Diplomatická poselstva - zpravidla velké skupiny - byla proviantem, 

koňmi i vojenskou ochranou nejčastěji zaopatřována prostřednictvím úřed

níků hostitelského státu, což si ovšem žádalo značné výdaje. Většinou jim 

tito pověření správci také poskytovali ubytování. Cesta sama se stávala 

předmětem zkoumání - vyslanci způsob a průběh cesty zahrnovali do 

svých relací a v poselstvu jen zřídka chyběl malířl04. 

Jinou z možností bylo cestování s poštou, což šetřilo měšec, ale skrý

valo riziko konfliktů se spolucestujícími i kočím. Humprecht Jan Černín 

v instrukci pro synovu cestu doporučuje používání poštovních spojů jen 

v nejnutnějších případech, kdy je též třeba ušetřitpenízelOS• Rychlost cesty se 

pochopitelně měnila během roku, v zimě přes Německo a Rakousko mohla 

činit průměrně 30-40 km denně, ovšem v nepříznivých podmínkách třeba 

jen 17, když cestou třikrát převrátili106. Maximální rychlost přesunu (po 

dobré cestě v dobrých podmínkách) v kočáře se v té době pohybovala 

kolem 50-60 km/ den 107. 

si tam něco na sebe pořídil. Dení'k HJČ, fol. 33r. podle Eva BÍLKOVÁ: Italská část 

kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 5, list Humprechta Jana 

Bockelkampovi z 15.4. 1679 viz SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, fond 

RA Černín, kart. 258, fol. 190 r -193 r a 319. 

104 Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská. 

105 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s.6. 

106 Dem'k HJČ, 21. - 23.2.1679. Alexandra TESAŘÍKOVÁ: Cesta Heřmana Jakuba 

Černína z Chudenic Bavorskem a Rakouskem, s. 16 

107 Holger Thomas Grilf - Ralf Prove: Wege ins Ungewisse, s. 68 Jaroslav PÁNEK, 

Čeští cestovatelé v renesančni Evropě (Cestováni jako činitel kulturni a politické 
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Všem "individuálním" cestovatelům bylo bez ohledu na stav doporu

čováno cestovat v menší skupině;08 ale přece ne moc velké, radí jedna 

dobová anglická cestovní příručka, protože pro příliš velký počet osob by 

se v hostinci nenašlo dost postelí ani dost jídla a mladí pánové by se pak 

pro samou zábavu nevěnovali naplánovanému programu109. 

Bylo nemyslitelné, aby s sebou zámožnější cestovatelé vezli všechny 

peníze - vždyt' 1 000 říšských tolarů vážilo asi 28 kg110 ! Bankovní systém 

v západní a střední Evropě již dobře fungoval a peníze si tedy Heřman 

vyzvedával u známých bankéřů nebo u důvěryhodných - často církevních 

- osob na základě směnek, které mu otec nebo spíše jeho prostředníky 

pověření obchodníci posílali z Čech nebo z Vídně111. 

integrace). Český časoPis historic~ 88, 1990, s. 673. 

108 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 164. 

109 Attilio BRULI: II viaggio in Italia, s. 110-11l. 

110 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 182. 

111 Humprecht Jan v dopise z 9. listopadu 1680 posílaném Heřmanovi do Mantovy 

a Říma zmiňuje, že dá ještě dnešní poštou pokyn au] Wien denen Kaujleuten, aby 

vystavili pro Heřmana dvě směnky k vyzvednuti v Miláně a v Turíně. V Benátkách 

vyzvedával peníze u bankéře Rozzomiho. - Denfk HJČ, fol. 34r. Eva BÍLKOVÁ: 

Italská část kavalfrské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic se zaměřením 

na jeho mantovské pobyty, s. 7. O téže praxi i Gernot HEISS: Ihro keiserlichen 

Mayestat zu Diensten ... , s. 163. 
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Vznik a vývoj kavalírské cesty 

Ačkoli se při líčení vývoje kavalírských cest dostaneme až na počátek no

vověku, samotný pojem "kavalír" ve smyslu šlechtic s vybranými způsoby 

chování ve slovrulm aristokracie i spisovatelů zdomácněl přibližně kolem 

roku 1610. Šlechtická cesta byla pojmenována "Grand Tour" poprvé roku 

1605 v Anglii a odtud se tento výraz rozšířil po celé Evropě. Pojem "Ka

valierstour" vznikl až v 18. stol. 

Šlechta, vzdělání a cesty na zkušenou 

Šlechtic v prvních stoletích novověku musel před vstupem do dospělosti 

zvládnout hlavně znalosti a dovednosti potřebné pro vykonávání vysokých 

úředních funkcí (rétorika, umění argumentace, popř. teologie pro dráhu 

vysokého duchovního), plnění diplomatických úkolů (zde se velmi hodila 

znalost několika jazyků a kontakty z ciziny), správu vlastního majetku 

(zemědělské a ekonomické discipliny alespoň v základním rozsahu a pro 

mocnější rody je ještě nutno přidat vladařské schopnosti) a případnou 

službu v armádě (matematika a fortifikační uměru) 112. Během kavalírské 

cesty, která završovala celý výchovný a vzdělávací proces, se cvičil převážně 

v oblastech potřebných pro úspěšnou dvorskou kariéru a poprvé nabyté 

znalosti také "zkoušel v praxi". 

Už v 15. stol. mladí šlechtici systematicky cestovali po dvorských sídlech 

za účelem studia jazyků. Na dvorech se pěstovala tradiční pohostinnost, 

s níž šlechtický cestující mohl předem počítat a kterou někteří dovedli 

112 Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreichischen Adels, s. 154--155. 
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během cest také zneužívatl13. Ani studium na universitách nebylo ve šlech

tických kruzích ve vrcholném středověku nic zvláštního. Studovali sice 

zásadně mladší synové určení pro duchovní dráhu, ale často se stávalo, že 

dědic trůnu zemřel předčasně a tak se vzdělaný (zpravidla druhorozený) 

syn oženil a ujal vlády (odtud pak Alfons IX. Moudrý v Kastilii, Albrecht V 

Učený v Bavorsku apod.)ll~ Od konce středověku je z universitních matrik 

jasně patrné, že se cestování za vzděláním obecněji rozšířilo mezi horními 

vrstvami společnostil15. Nižší šlechta (v souladu s požadavky pro úřednic

kou kariéru) se vždy studiu věnovala více než příslušníci vysoké aristokracie, 

kteří daleko více pronikali do tajů dvorského života a polirikyl16. 

Ačkoliv známe i studijní cesty dospělých;17 během 15. stol. se cesta pro

sadila jako součást první životní etapy. V 16. stol. pro mladého šlechtice 

existovala řada rovnocenných možností pro získání zkušeností v cizích 

zemích: služba ve vojsku, studijní cesta, pout'. Často se všechny aspekty 

navzájem prolínaly, takže např. mladý hrabě Georg von Erbach nejprve 

bojoval v bitvě u Pavie (1525), pak se odebral do Svaté země a na zpáteční 

cestě se imatrikuloval na universitě v Orleansu 118. Podobně nevyhraněná 

~~--------------------------------------------------------~~ 

113 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour, s. 103-107. 

114 Ibid., s. 109. 

115 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.45. 

116 Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreichischen Adels, s. 152-153. 

117 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur Kavalierstour, s. 11l. 

118 St. SAUTHOFF: Adliges Studentenleben und Universitiitsstudium zu Beginn des 

16. Jahrhunderts. Darstellung anhand des Ausgabenbuchleins von Conrad zu Cas-
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byla cesta Bartoloměje Khevenhiillera (1556-60). Snad by se býval do

konce spontánně v Lisabonu nalodil na zaoceánskou loď, kdyby býval 

měl dostatek prostředků. Khevenhiillerův deru'k ukazuje, že pisatel se sna

žil získat opravdu všeobecné vzdělání, měl zájem o dvorské ceremonie a 

zároveň ještě příliš necenil šlechtická cvičení, ke kterým byl okolnostmi 

donucen, když přišel ve Perraře o preceptora, protože se tento věnoval 

vstudiu medicíny(!). Byl přesvědčen, že by svůj čas lépe využil, kdyby ho 

otec poslal k hranicím, aby se naučil chorvatsky119. Zůstává otázkou, zda 

se vůbec kdy v Říši rozšířil jednotný ideální model šlechtického vzdělání;2o 

protože informace pramenů jsou velice různorodé. Zde se věnujme fe

noménu kavalírské cesty. Ta v klasické podobě vznikla v poslední třetině 

16. stol. spojením konceptů humanistické "peregrinatio academica" (pro 

kterou bylo typické mj. rychlejší střídání universit, než bývalo zvykem ve 

středověku);21 pozdně středověkých cest na zkušenou na některý z cizích 

dvorů - takto cestovala výhradně šlechta, a poutí na významná místa křes

ťanstva (později už jen jeho katolické větve). Teprve kolem roku 1600 se 

od sebe odlišily "studijní" a "kavalírská" cesta naprosto zásadně, neboť 

tell. Frankfurt am Main - Bern 1988, s. 8. 

119 Harald TERSCH (ed.): Osterreicrusche Selbstzeugnisse, s. 350-359. 

120 Norbert CONRADS: Tradition und Modernitiit im aclligen Bildungsprogramm 

der Friihen Neuzeit, in: Wi1ifiied SCHULZE - Helmut GABEL (hrsg.): Standische 

Gesellschaft und soziale Mobilitat. Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien 12, 

Miinchen 1988, s. 392. 

121 Die Tour ďEurope - Form des Kulturkontakts und erfahrene europaische Identitiit 

in der Friihen Neuzeit, in: Ekkehard WITTHOFF: Grenzen der Kultur, s. 279. 
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k uvedeným tradičním modelům cestování se postupem doby ještě přidaly 

nové prvky specifické výhradně pro výchovu aristokratů122. V téže době za

znamenáváme daleko přísnější uzavírání jednotlivých stavovských vrstev123
• 

Pozdější (barokru') společnost pak vnímala jednotlivce hlavně jako přísluš

níka přesně definované skupiny (rod, společenská vrstva, "národ" apod.). 

Velký význam připisovaný přesnému zařazení do dvorské hierarchie, cho

vání odpovídající společenskému postavení, správné titulatuře apod. je jen 

výrazem tohoto rysu dobové kultury124. Najít si své místo a podle toho se 

chovat se měl mladý "začátečník" naučit právě během pobytu na cizích 

122 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 139, Norbert CONRADS: Tra

dition und Modernitat im adligen Bildungsprogramm, s. 394. Podrobněji o vzdě

lávacích cestách od středověku a studovaných předmětech Norbert CONRADS: 

Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, s. 46-47. Jiří KROUPA: 

Dietrichsteinové v pol. 17. století a model tzv. kavalírské cesty, s. 114. 

S koncepcí speciálního vzdělávání šlechty přišli prvni jezuité (včetně šlechtických 

cvičeni, důrazu na pevnost v katolické víře a zvýšeného zájmu o přirodni vědy, 

heraldiku a genealogii). Nekatoličtí kavalíři daleko více vycházeli z humanistických 

tradic universitního studia. Gian Paolo BRlZZI: La formazione della classe dirigente 

nel Sei-Setrecento, s. 23-24. Autor označuje jezuitské koleje za prvni šlechtické 

alumnáty čili rytířské akademie. Vzdělávání v jezuitské koleji a následná kavalírská 

cesta Heřmana Jakuba Černína tomuto konceptu (vycházejícímu z náboženské 

a kulturni situace v Itálii, nicméně rozšířenému se ve všech katolických zemich) 

odpovídá. 

123 Norbert CONRADS: Tradition und Modernitiit im adligen Bildungsprogramm der 

FrUhen Neuzeit, s. 392. 

124 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 158. 
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dvorech. Případné chyby mu byly pro nízký věk více tolerovány125. Mj. 

z tohoto důvodu byl v 17 stol. kladen větší důraz na pobyt u dvorů než na 

universitách 126. 

Zde je třeba si položit otázku, jaký cíl vlastně vzdělávání urozené mlá

deže sledovalo: zaprvé měli šlechtici zvládnout úkoly, které na ně, zvláště 

v 17. stol., kladl stále náročnější stát (vzniká ideální typ šlechtice-dvorského 

úředníka, který měl pro šlechtu z habsburských zemí naprosto zásadní vý

znam vzhledem k tomu, jak se dynastii zamlouval);27 zadruhé šlechta cítila 

potřebu odlišit svůj stav od jiných a uzavřít jej vůči konkurenci - od

borně vzdělaným měšťanům (nikoliv již duchovním v celibátu jako ve 

středověku), kteří sami pracovali na vzestupu a nobilitaci vlastní rodiny 

a kteří od 16. stol. běžně působili ve veřejných úřadech. Jako konkurenti 

byli šlechtou nenáviděni a zároveň starou šlechtu motivovali ke studiu 

na vyšších školách. Ještě kolem roku 1500 bylo studium určeno jen těm, 

kdo chtěli (spíše coby mladší synové měli) nastoupit církevní dráhu a ji

nak vzbuzovalo v řadách šlechty posměch;28 ač již z roku 1480 známe 

125 Např. Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreicruschen Adels, s. 151. 

Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 140-143 aj. 

126 Ann* STANNEK: Telemachs Briider. 

127 Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour osterreicruschen 

Adeliger im 17. Jahrhundert, s. 409. 

128 Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreicruschen Adels, s. 141-144. 

O nutnosti reagovat na nešlechtickou konkurenci též Thomas GROSSER: Reisen 

und soziale Eliten, s. 146, N orbert CONRADS: Tradition und Modernitat im adligen 

Bildungsprogramm, s. 394. nebo Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur 

Kavalierstour, s. 110. 
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radu, že je lépe osoby, s kterými vladař jedná, v rozhledu trochu "předho

nit,,129. 

Na přelomu 16. a 17. stol. se budoucí dvorští úředníci ze stejného dů

vodu (aby svou společenskou vrstvu dostatečně odlišili a uzavřeli vůči ne

žádoucím vetřelcům) začali znovu od přísně odborného vzdělání odvracet 

a většího významu nabývaly specificky aristokratické dovednosti a zmí

něný nácvik náležitého chování u dvora 130. I ve stavovsky nevyhraněném 

universitním prostředi byl kladen důraz na odlišení šlechty od ostatních 

studentů, k čemuž mj. dobře posloužila šlechtická cvičení, která budovala 

formalizované chování, nicméně šlechta se zde nevyhýbala zavádění no

vinek v oblasti školního vzdělávání. Po třicetileté válce se šlechta z Říše 

vzdělávacími cestami do ciziny snažila znovu zvýšit "poničenou" kulturní 

úroveňl3l. Rakouské univerzity (řízené jezuity) tehdy zdaleka nedosahovaly 

úrovně západoevropských 132. Grand tour se tedy v habsburských zemích 

velmi rozšířila, jak dosvědčuj e nespočet jmen dochovaných v pramenech 133. 

Právo volně cestovat za vzděláním bylo tradiční a obecně platné při

nejmenším od vzniku univerzit a kavalíři do něj byli zahrnuti, nicméně 

postupem doby s tímto právem suverénní státy nakládaly podle svých zá-

129 Hilde de RYDDER - SYMOENS: Die KavaIierstour im 16. und 17. Jahrhundert, 

s.199. 

130 Werner PARAVICINI: Von der Heidenfahrt zur KavaIierstour. 

131 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 140. 

132 Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur KavaIierstour osterreichischen 

Adeliger, s. 412. 

133 Viz kapitola "Kritika a informační hodnota pramenů." 
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jmů, zejména když vznikla potřeba prokázat identitu cestujícího. V době 

největšího rozkvětu kavalírských cest uŽ byla povinnost mít cestovní pas 

po Evropě všeobecně rozšířena. Bez pasu bylo nemyslitelné vůbec pro

jet územím válečných konfliktů. Když chtěl princ Friedrich Ludwig von 

Wiirttenberg roku 1709 odcestovat do Francie, musel čekat až do uzavření 

míru v roce 1715. Před vytouženou cestou do Francie pobyl 3 roky v Itálii. 

Zákazy cestovat/vycestovat z Říše měly hluboký dopad, ačkoliv se zřejmě 

nikdy nepodařilo zcela vymoci jejich dodržování134• V Rakousku byl první 

zákaz studia v zahraničí vydán roku 1677, ale jak vidno, Heřmana Jakuba 

Černína to v rozletu po Evropě nijak nezbrzdilo. At' tak nebo tak, vždy bylo 

nutné si pro odjezd vyžádat povolení panovníka135
. Vzhledem k obecnému 

rozšíření kavalírských cest fungovaly na právním poli ustálené postupyl36. 

Po období rozkvětu kavalírských cest a znovuoživení tradice velkých 

náboženských poutí v 17. stol. během 18. stol. zbožných poutí ubývá a 

vzrůstá počet individuálních toulek v romantickém slova smyslu nebo vě

deckých cest moderního typu. Šlechtické rodiny postupně přestávají své 

syny vysílat na "grand tour" a dopřávají jim místo toho dlouhé pobyty 

v rytířských akademiích, kde se mladí pánové měli naučit všem šlechtickým 

dovednostem (tyto akademie nezřídka vznikají kromě rezidenčních měst 

jako např. Turín, Vídeň nebo Florencie - zdejší Collegio dei nobili vzniklo 

134 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.49-55. 

135 Gernot HEISS: lhro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 162. 

136 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.45. 

50 



až roku 1681, takže zde HeřmanJakub Černín nemohl pobýt, představený 

consolo dell'Academia měl podobně jako univerzitní rektoři soudní pravomoc 

- také při klášterech, např. u benediktinů v Ettalu 137 nebo u nás ve Zď áru 

nad Sázavou). Šlechtické alumnáty vznikaly i při říšských universitách138
• 

Pobyt na akademii byl celkově levnější - rodiče nemuseli platit přesuny 

a preceptora, navíc měli určitou záruku, že potomek bude opravdu stu

dovat139
• Kromě toho byl pobyt v akademii na domácí půdě merkantilisty 

upřednostňován, aby nedocházelo k vývozu hotových peněz nebo "úniku 

mozků," kdyby kavalír vstoupil do služeb cizího pána, zatímco by doma 

kvalifikované síly chyběly140. V době osvícenského absolutismu tak dochází 

137 Šlechtičtí rodiče si benediktiny postupem času obHbili více než jezuity s poněkud 

uniformním vzdělávacím systémem a snahou přilákat do řádu perspektivní studenty. 

Norbert CONRADS: Tradition und Modernitiit im adligen Bildungsprogramm, 

s. 397. Lichtenštejnové sice svoje syny do jezuitské školy posílali, ale dbali na to, 

aby je otcové nepřemluvili ke vstupu do řádu, neboť "der fursten kinder seynd 

zu den weldtlichen stand und zur succession des regiments." Gernot HE1SS: 1hro 

keiserlichen Mayestiit zu Diensten ... , s. 156. 

138 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.58. 

139 Gian Paolo BRlZZ1: La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento, s. 197, 

Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s. 58. Hilde de RYDDER - SYMOENS: Die Kavalierstour im 16. und 17. Jahrhun

dert, s. 200. 

140 Ekkehard WITTHOFF: Grenzen der Kultur, kap. Die Tour d'Europe - Form des 

Kulturkontakts und erfahrene europrusche 1dentitiit in der Frooen Neuzeit, s. 290-

291. J6rgJochen BERNS: Peregtinatio acadernica und Kavalierstour. s 173. Norbert 

CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, s. 57. Leták 
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k zásadní proměně paradigmatu vzdělávací cesty - student se již primárně 

nevzdělává pro sebe, ale pro blaho státu 141 a z "Bildungsreise" se stává 

"Selbstbildungsreise";42 která už není prostředkem k získání vzdělání, ale 

potvrzením již nabytých vědomostí, a s tím souvisí, že se uskutečňuje v poz

dějším věku. Velkou roli sehrála kromě prosazení osvícenských myšlenek 

i mezinárodní politická situace - ne náhodou končí éra kavalírských cest 

současně s vypuknutím války o rakouské dědictví143. 

oznamující otevření šlechtické akademie ve Vídni uvádí věrnost vlasti jako před

nost ústavu, viz Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Stuclien zur Kavalierstour 

6sterreichischen Adeliger im 17. Jahrhundert, s. 411. 

141 Renata AGO: Farsi uomini. Giovanni nobili nella Roma barocca, in: Memona. Rivista 

di stona de/je donne 27,1989, s 10. 

142 Cesare de SETA (a cura cli): Grand Tour. Viaggi narrati e clipinti, s. 10. Z českých 

badatelů o tématu pojednal Ivo CERMAN: Zrození osvícenského kavalíra (Vzdě

lání a cestování Jana Karla z Dietrichsteina), mM c, 172,2004, č. 3-4, s. 157-190. 

TÝž: Bildungsziele - Reiseziele. Die Kavalierstour im 18. Jahrhundert, in: Martin 

SCHEUTZ - Wolfgang SCHMALE - Dana ŠTEFANOVÁ (edd.): Orte des Wis

sens. fahrbuch der Osterreichischen Gesellschaft Zflr Erforschung des Achtzehnten fahrhunderts 

Bd. 18/19, Bochum 2004, s. 49-78. 

143 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.47. 
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Výchovné a společenské pozadí kavalírské cesty 

Principy šlechtické výchovy 

Jedním z hlavních cílů rodičů i vychovatelů v raném novověku bylo vy

chovat dítě k bázni BoŽíl44
• Jako prostředek k dosažení tohoto cíle se 

doporučovala pravidelná účast na mši, vedení k osobní zbožnosti a posluš

nost k rodičům popř. k hofmistrovi, který vystupoval jako jejich zástupce. 

Tato poslušnost byla povinností i pro dospívající kavalíry i během kavalír

ské cesty14~ V Heřmanově cestovním deru1m se slůvko Andacht/ devozione 

Cz českých výrazů se pro překlad jeví nejvýstižnějším "osobní pobožnost'') 

objevuje velmi často a nechybí ani pravidelná a častá účast na bohoslužbách. 

Dalším důležitým cílem byla výchova mladého aristokrata k sebeovlá

dání. Prostředkem k tomu byla mj. různá tělesná cvičení, aby šlechtic 

dokonale ovládal své pohyby a držení těla tak, aby to bylo "pěkné" podle 

dobové estetiky146. Italové podle instrukcí pro mladé Lichtenštejny nejsou 

v dokonalém ovládání pohybů příliš dobří a tak mladým knížatům otec 

doporučuje, ať se fyzickým disciplínám věnují až ve Francii, kde bude 

výuka jistě kvalitnějŠí147. Vzhledem k tomu, že Italové z vyšších vrstev při

kládali již na počátku novověku pro změnu vnitřnímu sebeovládání daleko 

větší důležitost než bylo běžné v ostatních částech Evropy C odtud tak velké 

množství italských detailně propracovaných příruček dobrých mravů), není 

144 Gernot HEISS; Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 157 

145 Ibid., s. 158. 

146 Ibid., s. 159-160. 

147 Ibid., s. 159-160. 
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divu, že italské dvory byly považovány za nejpříhodnější místo k tomu, aby 

se kavalír naučil správné etiketě148• Italští vychovatelé se snažili dospívající 

vychovat k mírnosti a odmítnutí výstřelků všeho druhu, italskou urozenou 

mládež měl všude doprovázet preceptor nebo jiná důvěryhodná osoba, 

aby se předešlo skandálu 149. Přijetí těchto zvyklostí bylo do značné míry 

žádoucí i pro cizí šlechtice. 

Podstatným rysem aristokratické výchovy byla snaha urozenému po

tomkovi od dětství ukazovat jeho společenské postavení a naučit jej vy

stupovaní, které jeho pozici odpovídalo. V současné literatuře je v souladu 

s antropologickým zaměřením výzkumu kavalírská cesta charakterizována 

zároveň jako iniciační rituál ať už v osobním nebo sociálním slova smyslu, 

jehož podstoupení mělo orientaci ve šlechtické hierarchii napomoci150
. 

Kavalírské cesty jako součást výchovného procesu 

Již na samém počátku rozmachu kavalírských cest se rozhořel spor mezi 

pedagogickými teoretiky, jedni mínili, že taková cesta je pouze mrhání 

peněz a příležitost k pokřivení charakteru a beztrestnému poddání se vše-

148 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 102-103. 

149 RenataAGO: Farsi uomini, s. 18 

150 Ann* STANNEK: Telemachs Briider. Ekkehard WITTHOFF: Grenzen der Kul

tur, kap. Die Tour d'Europe - Form des Kulturkontakts und erfahrene europaische 

Identitiit in der FrUhen Neuzeit, s. 279-280. 
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lijakým nemravnostem;51 druzí v ní viděli naprosto nezbytné zakončení 

procesu vzdělávání. Tento spor se odrazil i v soudobé knižní produkci. 

Starší vědecký výzkum dával za pravdu odpůrcům této cesty na zkušenou, 

v poslední době ovšem badatelé uplatňují antropologickou metodu, čili 

soustředí svůj zájem na osobu cestujícího. Mladý šlechtic byl od dětství 

připravován na svůj vstup do dospělosti, reprezentovaný právě kavalírskou 

cestou, snad by se dokonce dalo říci, že příprava na grand tour byla stě

žejním cílem jeho výchovy a studií152. Myšlenkové zakotvení, výchova a 

příprava cesty přesně odpovídala kulturnímu vzorci pro životní styl a se

bereprezentaci šlechty, kavalírská cesta završovala (nehledě na individuální 

specifika) první fázi života "na úrovni,,153. U synů z panovnických rodin 

měla formace následníka velký vliv na kulturní ovzduší celé země. Cestu do 

Itálie v mládí (1624-1625) podnikl např. pozdější polský král Vladislav N, 

který se oženil s Marií Ludovicou Gonzagovou a na svůj dvůr zval mnoho 

italských umělců15~ Jiným příkladem vládce, který si v mládí značně rozšířil 

151 Viz např. již zmíněný leták oznamující otevření šlechtické akademie ve Vídni. Eva

Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour, s. 411. 

152 Stannek, Anntje: Telemachs Briider, s. 41. Tělesná cvičení a tanec, studium a se

známení se s dvorským prostředím a etiketou tvořilo ideál "univerzálního vzdě

lání," které ovšem mělo jít více do šířky než do hloubky. Eva-Marie cSÁKY

LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour osterreichischen Adeliger, s. 410 a 

412. Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 162. 

153 Gernot HEISS: Integration in die hofische Gesellschaft als Bildungsziel, s 113. 

154 Bronislaw BILINSKI: Prolegomena al dialogo culturale e scientifico italo - polacco, 

in: Polonia - Italia: Rela:doni artis/iche dal medioevo al XVIII secolo (atti del convegno tenutosi 

a Roma 21. - 22. 5. 1975), Accademia Polacca delle scienze, biblioteca e centra di 
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obzory prostřednictvím "velké cesty", je Ludwig von Anhalt, zakladatel 

tzv. "Pruchtbringende Gesellschaft"155. Pro českou šlechtu znamenalo roz

šířeni grand tour prolomeni provinčni izolace a významný krok k integraci 

do celoevropského kulturního ovzduŠí156. 

Během cesty mladý pán často "okusil" z různých dvorských ceremo

nií, navázal kontakty s významnými osobnostmi evropské politiky, které 

byly velmi cenné pro jeho pozdější kariéru - pro politika nebo diplomata 

17. století bylo nezbytností osobně znát významné představitele Říše i 

ostatních států. Během 17. století takových osobností na říšských dvorech 

ubývalo, ale byly čím dál významnější. Vysokou cenu mohla mít i o mnoho 

let později znalost "kdo se oženil s panovlli'kovou bývalou milenkou 157." 

stucli a Roma, Wrodaw - Warszawa - Kraków - Gdarísk 1979, s. 7-20. 

155 J6rgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 165. 

156 Jaroslav PÁNEK: Čeští cestovatelé v renesanční Evropě. Cestování jako činitel kul

turní a politické integrace, s. 661-682. Za zásadní impuls považuje výpravu české 

šlechty do Itálie v letech 1551-1552. Začlenění české šlechty do aristokratické spo

lečnosti evropského významu pak upevňovaly sňatky s příslušníky/příslušnicemi 

západoevropských rodů a především úspěšná kariéra představitelů českých šlech

tických rodů na habsburském dvoře v mezinárodním prostředí. Četnost a kulturní 

dopad "mezinárodních" manželství dosud nejsou systematicky prozkoumány. Téma 

shrnuje v příslušné kapitole Petr MAŤA: Svět české aristokracie. 

157 Stannek, Anntje: Telemachs Briider, s. 14, Thomas GROSSER: Reisen und soziale 

Eliten, s. 141. Kavalír, který pomýšlel na politickou kariéru, musel mit ovšem štěstí, 

aby se mohl věnovat dvorským úřadům, lidé, kteří prožili svůj život v ústraní na 

roclinných statcích nebo v církevním prostředí, často spíše želeli, že jejich život není 

tak pestrý jako během let strávených na cestě. Marie KOLDINSKÁ: Každodennost 

renesančního aristokrata, s. 16. Přesto se na kavalírskou cestu vypravovali i synové 

56 



Šlechtic na cestách mohl poměrně snadno získat široký kulturní rozhled. 

Tělesná cvičení se ovšem z přípravy na boj stávala sportovním vyžitím pro 

volný čas 15~ Karel Eusebius z Lichtenštejna oceňoval z praktických důvodů 

různé obory - v první řadě studium architektury, podle něj pro knížete ne

může být nic lepšího a užitečnějšího, v dospělosti tak svými znalostmi 

hodně napomůže zvelebování vlastních rezidencí i rozvoji celého panství. 

Dále stojí zato umět trochu kreslit, aby se pak aristokrat vyznal v obchodu 

s uměním. Fortifikace uŽ na konci 17. stol. nebyla praktickou disciplínou, 

ale jen abstraktním duševním cvičením, přesto se pěstovala i během cesty, 

aby rozvíjela inteligenci159
• Během kavalírské cesty mladý šlechtic dovršil i 

své systematické ("školní'') vzdělávání (nejčastěji se na universitě pouze za

psal a pak si najímal soukromé učitele nebo déle pobyl na některé z nových 

rytířských akademií);60 naučil se společenskému vystupování, aby se po 

návratu mohl zařadit na správnou příčku šlechtické hierarchie (o nesmírné 

důležitosti tohoto kroku je již pojednáno výše), při návštěvách dvorů na

čerpal i znalosti o vedení dvora, ekonomii a správě úzellÚ (Hrifhaltung und 

Haushalifiihrung), sám v praxi musel řídit provoz svého pronajatého domu 

z rodin, které mnoho šancí neměly (např. již zmiňovaní Štampachové a Vrabštf). 

Srv. též Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreichischen Adels, s 156. 

158 Gernot HEISS: Bildungsverhalten des niederosterreichischen Adels, s. 151. 

159 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 159-160. 

160 Takto nacházíme Heřmana Jakuba a jeho páže Václava Příhodu zapsané v matrice 

univerzity v Sieně. Lubomír SLAVÍČEK (ed.): Artis pictoriae amatores. Evropa 

v zrcadle pražského barokniho sběratelství, s. 154. 
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a personál (činili tak např. mladí Lichtenštejnové v Sieně) 161. Poprvé se 

na delší dobu dostal z dohledu rodičů. Mladíci byli svým okolím viděni 

jako nehotové by to sti; 62 které se zcela neovládají (odtud rovněž požada

vek poslušnosti k hofmistrovi) a proto je třeba jim zamezit v přístupu ke 

sklence, pochybné společnosti a v neposlední řadě soubojům, kdy by je

jich rozháraný temperament mohl způsobit největší škodu (pomineme-li 

početí potomka s nevhodnou partnerkou, k čemuž tu a tam rovněž došlo). 

Nikdy se ale nepodařilo dosáhnout toho, aby pánové nechodili ozbrojení, 

nedovolovali si na níže postavené osoby (byť to bylo vnímáno jako šlech

tice nedůstojné chovám') nebo aby se nikdy nevyostřily spory o postavení 

v neuvěřitelně spletité dvorské hierarchii až k souboji. Většina otců nad 

problémy, které se podařilo nějak urovnat, raději přimhouřila oko s tím, že 

to mohlo dopadnout hůře163. 

Konflikty s otcovskou autoritou 

V literatuře jsem nenalezla příklad konfliktu kvůli neuspořádanému životu 

nebo nějakým výstřelkům mladého pána. Vždy se jednalo o průběh cesty 

nebo o zásadnější problém celkového životruno nasměrování mladého 

aristokrata. Jeden příslušník rodu pánů z Hardeggu se s otcem nepohodl 

mj. kvůli tomu, že chtěl v Římě zůstat déle, než otec určil, aby viděl 

161 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 170. 

162 Někdy až do 25 let! Vlastnosti, která měla být rysem opravdu dospělých mužů, byla 

schopnost sebeovládání. Renata AGO: Farsi uomini. Giovanni nobili nella Roma 

barocca, s 15-16. 

163 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 216-228. 
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nádherný slavnostní vjezd nového španělského vyslancel64
. Sdílnějším je 

ve svém deníKu Bartolomaus Khevenhiiller - s nezvyklou otevřeností líčí 

svůj vzdor otci, nechtěl studovat a stát se duchovním, a otec ho za to 

chtěl vydědit. Sám Bartoloměj jevil větší zájem o službu v armádě. Svou 

neposlušnost obhajoval poukazy na své touhy a sklony (Lust und Naigung) 

a svým vnitřním přesvědčením165• 

Pro srovnání se podívejme do "cílové země" - mezi římskou šlechtu 

17. stol. Italští šlechtici se na velkou cestu vydávali také, ale daleko méně 

než obyvatelé záalpských regionů166• V římském prostředí bylo naprosto 

samozřejmé, pokud bylo v rodě dost mladých mužů, že si jednotlivec 

v rámci možností mohl svobodně zvolit svou oblast působení. Římským 

šlechticům se otevíraly zhruba následující možnosti: diplomacie, dvorská 

služba, dráha duchovního, kuriálního úředníka, vojáka a správce rodinného 

majetku - pokračovatele rodu (nehledě na to, který z bratrů byl nejstarší). 

Komplikace ovšem nastávaly vždy, když se rodová politika a touhy mladé 

generace výrazně rozcházely nebo nebyl k dispozici "náhradník" ochotný 

ujmout se úkolu, který bratr odmítl. Pak ovšem otcové preferovali spíše 

přesvědčování rozumovými argumenty nebo diskrétní intriky místo otevře

ných konfliktů167• Úkolem otce, jak uvažuje ve své korespondenci Orazio 

164 Gernot HEISS: Integration in die h6fische Gesellschaft als Bildungsziel, s. 99-101. 

165 Harald TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse, s. 350-359. 

166 Elvio GUAGNINI: II ToU! degli Italiani. Forme e caratteri della testimonianza 

odoeporica tra Seicento e Ottocento, in: Cesare de SETA (a eura di): Grand Tour. 

Viaggi narrati e dipinti, Electa Napoli 2001, s. 143-152. 

167 Renata AGO: Farsi uomini. Giovanni nobili nella Roma barocca, s. 11-15 to ukazuje 
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Spada, bylo rozpoznat pravé sklony a povolání synů a vést je k jejich 

naplnění pro jejich vlastních dobro. Otcovou povinností bylo rovněž syny 

uvést do "správného" společenského postavení a snažit se jim pomoci k pl

nému dozrání osobnosti, což v italském prostředí, jak uŽ víme, znamenalo 

dosáhnout schopnosti své chování i niterný svět dokonale ovládat168. 

Ve střední Evropě taková volnost zdaleka nebyla běžná, např. v rodě 

Harrachů rodiče typ kariéry určovali přesně a podle toho volili i způsob 

výChOvy169. Bohužel o výchovných cílech ani principech Humprechta Jana 

Černína toho mnoho nevíme. Z jeho dopisů je zřejmé, že se, snad ovlivněn 

svými zkušenostmi z cest do Itálie, snažil dát svému synovi možnost volby, 

pokud se Heřman Jakub držel základních stavovských standardů. Nejdůle

žitější byla v tomto směru otázka, zda Heřman Jakub výuku šlechtických 

cvičení absolvuje v Římě nebo se odebere do Turína. Humprecht Jan Čer

nín chápal, že je smůla, když syn za celý dlouhý pobyt v Římě neviděl 

ustanovení nového kardinála, ale podle důvěrných zpráv přímo od císaře 

se v nejbližší době slavnostní promotione dala~ekat. Dal tedy synovi vybrat 

na přfkladu rodu Spada. Orazio Spada svým šesti synům dopřál mnoho svobody, 

ale zároveň se je snažil přesvědčit, aby jednou nastoupenou dráhu neopouštěli. 

Vynaložil také mnoho úsilí a intrik, aby se Bernardino, budoucí zamýšlený dědic a 

pokračovatel rodu, nestal nakonec jezuitou. 

168 Renata AGO: Farsi uomini, s. 20. 

169 Susanne Claudine PILS: Identitiit und Kontinuitiit. Erziehung fur den Hofdienst 

am Beispiel der Familie Harrach im 17. Jahrhundert, in: Werner PARAVICINI - Jiirg 

WETTLAUFER (hrsg.) Et":(jehung und Bi/dung bei Hrife. 7. Sympozium der Residenzen

Kommission der Akademie der Wissenschaften zu Gijttingen, Stuttgart 2002, s. 91. 
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- buď měl jet na 6 měsíců na rytířskou akademii do Turína nebo ještě 

půl roku zůstat v Římě, ale musel by absolvovat cvičení. Úplnou svobodu 

výběru Humprecht několikrát zdůrazňuje17O• Heřman Jakub si byl otcovy 

benevolence vědom a za možnost vybrat si velmi děkoval. Nakonec se po 

poradě s několika váženými osobami rozhodl pro cestu do Turína171. 

Program kavalírské cesty 

Na kavalírskou cestu byli posíláni čtrnáctiletí i mladší chlapci, nejčastěji ale 

nacházíme mlach'ky mezi cca 16-23 lety. Čím urozenější rod, tím dříve se 

syn začal učit vystupovat jako vrchnost a osoba z nejvyšších kruhů, tím 

dříve jel na kavalírskou cestu, kde se tyto formy chování poprvé uplatnily 

v praxi (dvory, kolektivy šlechtické mládeže na akademiích apod.). Jinak 

svá studia práv na univerzitě v Padově pojímal jedenáctiletý knížecí syn a 

jinak dvacetiletý mladík z měšťanské rodiny (nehledě na nebetyčné roz

díly ve finančním zabezpečeni) 172. V ideálním případě uŽ za sebou mladí 

pánové měli několik let studií, někdy včetně universitních. Studium v niž

ším věku spočívalo v převážně v memorování látky nejdříve v mateřštině 

170 List Humprechta Jana synovi z 18.9. 1680, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův 

Hradec, fond RA Černín, kart. 258, fol. 275 r - 277. 

171 List Heřmana Jakuba otci z 19. 10. 1680. SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, 

fond RA Černín, nečíslovaný karton F VIII. ex 1665-1690, fol. 216-217. 

172 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 141, Jiří KROUPA: Dietrichstei

nové v pol. 17. století a model tzv. kavalírské cesty, s. 114. Ditrichštejnové odcestovali 

ve věku 12 a 13 let. 
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a pak v cizím jazyce173
• Mladý šlechtic před cestou studoval zeměpis, ja

zyky, dějepis, římské právo a dvorskou etiketu~74 měl k dispozici příručky 

s radami na cestu, průvodce a mapy. Během třicetileté války a vůbec ce

lého 17. stol. v náplni studia výrazně rostl podíl matematiky i přírodních 

a technických věd zaměřených k dovednostem vojáka175). Obecně platilo, 

že vzdělání nejstaršího syna byla věnována největší péče~76 zároveň bylo 

ovšem kvůli úspoře nákladů zvykem vysílat sourozence na cestu společně. 

Kromě černínského rodu, kde Humprecht Jan vypravil do ciziny oba syny 

zvlášť, známe podobný případ hrabat Trautmannsdorfů, kdy byli bratři 

Maxmilián a Kari na cestě jednotlivě. Oba měli na rozdíl od Černínů velké 

problémy s rozpočtem 177. 

Ačkoliv bylo na trhu značné množství apodemické (apodemikum = te

oretické pojednání s cestovní tematikou) literatury, speciální bedekry pro 

"grand tour" začaly vycházet až za zenitem rozvoje tohoto fenoménu, 

kolem roku 1750 v Anglii. Poštovní mapy se používaly uŽ na konci 17. 

stol., o užívání plánů Říma Geden z nejklasičtějších a nejlákavějších cílů) 
'$ 

173 Ann* STANNEK: Exempla & Irnitatio, s. 112. 

174 Více o psychologickém aspektu samostatného vystupování v aristokratické společ

nosti Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 142. 

175 Norbert CONRADS: Tradition und Modernitiit im adligen Bildungsprogramm, 

s.402. 

176 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 13 

177 Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour osterreichischen 

Adeliger, s. 433-434. 
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máme zprávy o sto let dříve178. Do přípravy měly být zahrnuty informace 

o cenové hladině v cílové zemi nebo zemích. Téměř vždy pánové poznali 

více zemí - podle konfese volili říšská města, Nizozemí, Francii, Itálii či 

Španělsko (postupem doby čím dál méně). Anglii, kam před Bílou Horou 

jezdili čeští nekatolíci, znovuobjevili až po roce 1760. Když měli dostatek 

prostředků, objeli celou Evropu a na cestě strávili několik let. Hofmistři 

a učitelé poučovali mladíky předem i o možnostech dopravy, klimatu a 

geografických podmínkách obecně, státním zřízení a momentální politické 

situaci179 (např. kavalíři z Říše bývali zadržováni na francouzském území, 

zejména v Paříži, proto nepatřila mezi nejobhbenější cíle;8o nemluvě o ce

lých nejistých regionech v pohnutých dobách válek). 

V různých zemích byl program cesty zaměřen podle toho, v čem daný 

národ podle soudobých představ vynikal. Tak se v Nizozemí popř. ve 

Francii doporučovalo studium (zejména práva, ale i cvičení šlechtických 

dovednosti'), Paříž platila za kolébku nejlepších dvorských způsobů, Itálie 

178 Lucia NUTI: Carte geografiche, guide come strumenti del viaggio tra Seicento e 

Settecento, in: Cesare de SETA (a eura di): Grand Tour. Viaggi narrati e dipinti, Electa 

Napoli 2001, s. 152-166. Viz též A. FRUTAZ: Piante di Roma, Roma 1962. 

179 Norbert CONRADS: Politische und staatsrechtliche Probleme der Kavalierstour, 

s.47. 

180 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 76. 
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přitahovala bohatstvím architektury a výtvarného uměni~81 na Španělsku 

autoři apodemik oceňovali krásu krajiny a za nevšedni zážitek považovali 

návštěvu tamějšího královského dvora, kde by se člověk měl zdržet alespoň 

měsíc a odvézt si odtud koně Gakož i z Itálie - z Neapole a z proslulého 

chovu mantovských vévodů), v Nizozemí bylo záhodno shlédnout pev

nosti, přístavy a zámořské kuriozity, v Anglii se naučit lovu182. V Říši toho 

bylo údajně málo k viděni183. Jakkoliv je odsudek Karla Eusebia z I1ch

tenštejna příliš nemilosrdný, musíme konstatovat, že ve středni Evropě 

neexistoval jediný protějšek pro velkoměsta typu Londýna, Benátek či Pa

říže, snad se tam tedy kavalíři cítili nejistě a nezřídka pobytu v metropoli 

předcházelo delší studium v menším městě (padova, Montpellier, Orléans, 

Oxford, Cambridge)184. 

V dobách, kdy nebylo radno se zdržovat na francouzském území se 

kavalíři ze středni Evropy spokojovali s pobytem na jiném, bezpečném 

místě, kde bylo možno seznámit se s francouzskou kulturou a přitom 

se francouzskému území vyhnout. Mezi taková města patřil např. Turín, 

Zeneva, Besan<;on, Lunéville, Brusel nebo Dole. 

181 J6rg Jochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour. Bildungsreisen 

junger Deutscher in der Priilien Neuzeit, in: Conrad W1EDEMANN (hrsg.): Rom 

- Paris - London. Erfahrung und Selbsterfahrung deutschen Schriftsteller und J(jjnstler in der 

fremden Metropolen, Metzler 1988, s. 158. 

182 Takto stručně a výstižně charakteristiku jednotlivých zemí shrnul Karl hrabě 

Kufstein. J6rgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 164. 

183 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 160. 

184 J6rgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 165. 
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Sociální prostředí kavalírských cest 

Kavalíři se během cesty pohybovali téměř výhradně ve své společenské 

vrstvě. Na dvorech se měla knížata odlišit od níže postavené šlechty. Za

tímco hrabata byla spíše diváky při dvorských ceremoniích, princové a jiní 

říšští suveréni (např. Welfové) se jich aktivně účastnili185. Heřman Jakub 

Černín na audienci u papeže dostal sice laskavé slovo, plnomocné od

pustky in articulo mortis pro něj i jeho příbuzné a růženec, ale to byla dosti 

stereotypní záležitost (stejný zážitek popisuje např. Lev Vilém z Kounic 

nebo synové Hartmanna z Lichtenštejna)~86 nicméně arciknížete Ferdi

nanda papež objal a popřál mu, aby se stal největším knížetem na světě a 

jejich konverzace (byť sestávala povětšinou ze zdvořilostních frází) měla 

reálný politický dopad187. Na druhou stranu většinu kavalírů čekal nikdy 

dříve nepoznaný prožitek rovnosti všech před zákonem, např. na univer

sitě v Bologni188 nebo v Padově na území svobodné Benátské republiky189. 

185 Stannek, Anntje: Telemachs Briider, s. 126 

186 František HRUBÝ: Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír, s. 148., Gernot HEISS: 

!hro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 171. Simona BINKOV Á - Josef 

POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 392. 

187 Harald TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse, s. 450--451. 

188 Richard Kazimir LEWANSKI: I Polacchi in viaggio di studio in Italia. La stato 

delle ricerche ed i recenti contributi, in: Viaggiatoti pohchi in Italia (a cura di Emmanuele 

Kanceffe Richard Lewanskz), C.1:R.VI. Geneve s. d., Biblioteca del Viaggio in ltalia 28, 

s.27. 

189 Studium zde nevyžaduje loajalitu k nějaké určité ideologii, psal Gianbattista Gua

rini (vyslanec v Polsku) polskému maršálkovi Andreji Zborowskému. Bronislaw 

BILINSKI: Prolegomena al dialogo culturale e scientifico italo - polacco, s. 16. 
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Zároveň musíme připomenout, že universitní jurisdikce bývala benevolent

nější než městská a status šlechtického studenta tedy skýtal jisté výhodné 

svobody190. 

V politicky pohnutých časech se mladí šlechtici (hlavně Angličané) chtě 

nechtě občas stávali zdrojem informací pro svého panovníka (např. když 

Sienu roku 1555 dobyl Cosimo 1. Medici a připojil ji k Toskánskému 

velkovévodstvi), roku 1625 se mladý anglický diplomat Kenelm Digby 

dokonce během své kavalírské cesty na sienské universitě věnoval studiu 

kryptografie 191. 

Angličané vůbec tvoří mezi kavalíry zvláštní skupinu - typický je jejich 

zvýšený o přírodní vědy;92 zpravidla bývali vzdělanější a exaktnější než 

kavalíři ze střední Evropy (třeba právě Heřman Jakub Černín z Chudenic). 

Kromě toho je hodně lákaly antické památky a projevovali hlubší zájem 

o systematické universitní vzdělání a o umění193• 

Každý kavalír se samozřejmě více věnoval svým obhbeným aktivitám. 

Kromě prohlídek pamětihodnosti všeho druhu a stáří, dvorského života, 

lovu nebo umění se někteří pánové více zajímali o chov koní (nebo pan-

190 Hilde de RYDDER - SYMOENS: Die Kavalierstour im 16. und 17. Jahrhundert, 

in: Der Reisebeneht. Die Entwieklung einer Gattung in der deutsehen uteratur. Hrsg. Peter J 

BRENNER, Suhrkampf, Frankfurt am Main 1989, s. 201. 

191 Attilio BRILU: II viaggio in Italia. nebo Quando viaggiare era un'arte, s. 18. 

192 Např. :Attilio BRILLI: II viaggio in Italia. nebo Quando viaggiare era un'arte. 

193 Attilio BRILLI: II Grand Tour e i pellegrini del vecchio e del nuovo mondo, in: 

Cesare de SETA (a eura di): Grand Tour. Viaggi narrati e dipinti, Electa Napoli 2001, 

s.39-43. 
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ské hospodářstvi vůbec, včetně technických a šlechtitelských novinek), 

architekturu, budování zahrad nebo zvěřinců, kunstkomory, pokladnice, 

zbrojnice, ale také špitály, blázince, anatomické komory, káznice nebo do

nucovací pracovny, stranou nezůstávalo ani poznávání nových požitků -

po Evropě se šířilo pití kávy, čokolády a kouření tabáku194
• 

O chlapce, cestující zpravidla ve skupinkách195 (nejčastěji se setkáváme 

s příslušníky příbuzných či spřátelených rodin) 196 se staral hofmistr - zpra

vidla jen o málo starší, zato o dost vzdělanější muž s universitním gradem 

hovořící několika jazyky (tutoři bývali naprosto různého původu od vzdě

laných měšťanů z nejbližšího říšského města po dvořany z cílové země 

t.č. v exilu). Hofmistr nezřídka se svými svěřenci zažil mnoho krušných 

chvil a musel vynaložit všechny své diplomatické schopnosti, aby přispěl 

k zdařilému průběhu cesty, obvykle se však mladým pánům stal zkušeněj

ším přítelem a rádcem. Po návratu se uplatnil buď opět jako hofmistr u jiné 

rodiny nebo v úřední službě u stejného zaměstnavatele, v úvahu přicházela 

i dráha pisatele apodemik a cestovních příruček, které šly dobře na odbyt197. 

Např. synové Maxmiliána II. z Ditrichštejna dostali svého hofmistra už v 6 

a 7 letech a byli s ním posláni na jezuitskou kolej do Štýrského Hradce 

194 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 164. 

195 V teoretické pedagogické literatuře se setkáváme s obavou (do velké miry oprávně

nou), že s nimi bude tim vic problémů, protože se nebudou chtit věnovat studijnímu 

programu. Viz např.: Attilio BRILLI: II viaggio in Itaha, s. 110-111. 

196 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 141. 

197 Anntje STANNEK: Telemachs Briider, s. 202-212. Uvádi i otevřenou roztržku 

s hofmistrem v případě hrabat von Dernath. 
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a o šest let později s novým hofmistrem, Danielem Kryštofem Krásným 

(týmž, který provázel do ciziny Humprechta Jana Černína) odcestovali na 

kava1irskou cestu198
. O hofmistrovi Adama Františka z Valdštejna je pro

kázáno, že sloužil u Valdštejnů už před cestou199
. Lichtenštejnský hofmistr 

Melchior de Nuvolara měl už zkušenosti z cesty s hrabětem Kounicem200
. 

O Heřmanově hofmistrovi Ludolphu Bokhelkampovi vime, že pocházel 

z diecéze Kolín nad Rýnem201 a z jeho pozdějši korespondence s Heřma

nem Jakubem je známo, že zůstal v jeho službách jako vychovatel jeho 

děti. 

Problémy s mravností 

Abychom cestujicí mládež (skoro bychom mohli říci "zlatou'') jen nechvá

lili, jak během cesty kultivovala tělo, vystupování, mysl i ducha, je nutno 

uvést, že opravdu docházelo i k důvěrnějšimu seznámení se džbánem, 

kordem, kostkami2
0
2 či kartami a děvami pochybné pověsti (šťavnatými 

podrobnostmi se údajně ve svých zápiscích netaji James Botswel1, neřku-li 

198 Jejich otec je měl v poměrně pokročilém věku a tak je chtěl snad co nejdříve uvést 

ke dvoru, aby je ještě v začátcích mohl osobně podpořit - proto ten nízký věk. Jili 

KROUPA: Dietrichsteinové v pol. 17. století a model tzv. kavalirské cesty, s. 112. 

199 Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou, s. 113. 

200 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayesťit zu Diensten ... , s. 159. 

201 Úvod Cestovního deru1m Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, SOA Třeboň, 

pobočka Jindřichův Hradec, nečíslovaný karton VlIl. F <x, 1665-1690 následuje po 

sl. fol. 393 (zhruba v polovině bah1m), označeno jako fol. 1-47, fol. 1-2. 

202 Konkrétně o Adamovi Františkovi z Valdštejna Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmis

tra Morgentallera jižní a západní Evropou, s. 107. 
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markýz de Sade;03 ostatně seznam veřejných domů běžně uváděly prů

vodce. Známý památru'k švýcarského gardisty Hanse Hocha - Giovanniho 

Alta obsahuje také několik obrázků s danou tematikou a Anntje Stannek se 

domnívá, že zprostředkovával v rámci svých průvodcovských služeb i ná

vštěvy lehkých žen204
). Tato oblast cesty zůstává většinou zahalena taktnim 

mlčením. Mladí pánové si toho o hýření do deníků mnoho nepsali205 a hof

mistr si většinou rodičům stěžoval, až když byl opravdu se silami a rozumem 

v koncích a výstřelky jeho svěřenců překročily všechny meze, nebo když se 

rodiče o hofmistrově výchovném neúspěchu dověděli odjinud. Jindy bývaly 

problémem dluhy - Maxmilián hrabě Trautmannsdorf měl v jednu chvíli 

ev Paříži roku 1655) cesty dost, protože se musel neustále potýkat s ne

dostatkem financí a chtěl se vrátit, pokud mu starší bratr nepošle peníze. 

Když ovšem dorazil do Paříže jeho mladší bratr Karl a také nadělal značné 

dluhy, začal Maxmilián poukazovat na bratrovy prohřešky, aby od svých 

odpoutal pozornost a ukázal se v lepším světle před nejstarším bratrem a 

203 Att:ilio BRILU: Quando viaggiare era un'arte, s. 22, srv. též příslušnou kapitolu 

u Ann* STANNEK: Telemachs Briider. 

204 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 239-242. Viz též kapitolu o hrabatech 

von Dernath, u nichž se jednalo o neustálé porušování dobrých mravů včetně dluhů, 

hazardu a početí nemanželského potomka. 

205 Nepříliš sdílnou výjimkou jsou proslulé šifrované poznámky v deníku Lva Viléma 

Kounice. František HRUBÝ: Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. Jeho deník z cesty 

do Itálie a Španělska a osudy kounické rodiny v letech 1550-1650, Brno 1987. 
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hlavou rodu206
• Poněkud nespolehlivé informace na téma mravnost občas 

problesknou korespondencí jiného šlechtice;07 mnoho pomluv se najde 

v listech, kde se hofmistři obhajují a poukazují na neuspořádaný život ji

ných kavalírů208. Z dochovaných pramenů se zdá, že Heřman Jakub z rámce 

slušného chování nevybočoval, otec mu nic takového nevyčítá a problémy 

s mravností neřeší ani v listech hofmistrovi. Jedinou a dost nespolehlivou 

stopu nám poskytují dopisy Heřmanova mladšího bratra Tomáše Zachea. 

Stojí za povšimnutí, že dopisy jsou psány česky, ačkoliv spolu jindy bratři 

běžně korespondovali v italštině nebo němčině. Čeština snad měla sloužit 

jako "šifra," aby nepovolaná osoba, pokud by se k dopisu dostala, nero

zuměla obsahu. Česky jsou psány i listy dotýkající se rozluky Humprechta 

Jana a jeho ženy. Z neznámého důvodu píše Tomáš Zacheus bratrovi, jaké 

klepy se o něm vyprávějí ve Florencii (Tomáš absolvoval kavalírskou cestu 

o něco později než Heřman a v době, kdy psal tyto listy, dlel právě na flo

rentském dvoře). Hofmistr Bokhelkamp se měl údajně šatit lépe než jeho 

pán a prý neplnil své povinnosti, Heřmana Jakuba nikam nedoprovázel a 

celé dny seděl doma. Jakýsi malíř Wilhelm v Bologni Tomášovi vyprávěl, jak 
"$ 

206 Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour 6sterreichischen 

Adeliger, s. 433-434. 

207 Jak píše např. Tomáš Zacheus Černín z Chudenic, "il piccolo baron Hartmann il quale 

non fa altro tutto il giorno che di sequitar i suioi amori . .. (( List Tomáše Zachea Heřmanu 

Jakubovi Černínovi ante 19.3. 1683, SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, 

fond RA Černín, nečíslovaný karton VIII. F a, 1665-1690, fol. 676. 

208 Přfklady viz Gernot HEISS: lhro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 163 a 

172. 
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si Bokhelkamp v Římě (dosti klikatá cesta jednoho klepu, není-liž pravda?) 

do pronajatého domu zval pochybné ženštiny a místo aby stoloval se svým 

pánem, seděl nahoře s touto společností a ještě Heřmana Jakuba vyzýval, 

ať se k nim přidá, ten prý ovšem kategoricky odmítl. Povídalo se, že by 

si Heřman Jakub svůj pobyt v Římě prodloužil, kdyby "ty děvky" v domě 

nebyly. Tomáš se podivoval, že Heřman Jakub se nestará, jaké pomluvy 

se o něm šíří, dodává, že na pravdivost uvedených historek se ptal sám 

toskánský vévoda209
• Heřmanovu odpověď neznáme, nevíme tedy, jak se 

k šíření podobných drbů stavěl. Klepům ubírá na věrohodnosti nejen to, že 

se nijak nepromítly do komunikace otce a syna Černínů (pokud by Heřman 

Jakub měl zásadní výhrady k morálce svého hofmistra, mohl o všem otce 

zpravit a Bokhelkampa propustit. To se nestalo, dokonce si po skončení 

cesty bývalého hofmistra ponechal ve svých službách), ale i písemná debata 

o případném prodloužení pobytu v Římě, kde se podrobně rozebírají zcela 

jiné důvody. 

Cestování inkognito 

Používání jednoho z nižších titulů během cesty mělo řadu výhod i nevý

hod. Inkognito volily mocné rody relativně často. Rodina ušetřila nezaned

batelnou část nákladů (např. na doprovod), zajistila svému potomku větší 

bezpečnost a vyhnula se skandálu, pokud se syn nechoval, jak se slušelo, 

209 Nedatovaný list Tomáše Zachea Heřmanu Jakubovi Černínovi, SOA Třeboň, po

bočka Jindřichův Hradec, fond RA Černín, nečíslovaný karton VIII. FIX, 1665-1690, 

fol. 462-463. 
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ale zároveň se mu nedostalo správného společenského zařazeni21 0. Karel 

Eusebius z Lichtenštejna nechal své syny cestovat pod pravým jménem, 

protože jako knížata z Lichtenštejna budou lépe přijímána na dvorech, udě

lají si lepší renomé a bude se jim hodit, že je budou významné osobnosti 

v cizině opravdu znát. Jeho příbuzný Hartmann z Lichtenštejna nařídil 

svému synovi Antonu Floriánovi inkognito, ale když si Hartmann stěžo

val na vysoké výdaje, tak mu synův hofmistr odpověděl, že stejně všichni 

vědí, že jeho svěřenec je kníže, a jako obvykle, aby ze sebe smyl vinu, ještě 

poukázal na knížete z Lobkovic, jenž i přes inkognito utratil dvakrát tolik 

co Anton Florián, a hrabata Althany a Paary, která si žijí na vyšší noze a 

Anton Florián si přece nemůže dělat ostudu. Všudypřítomnou citlivost na 

sociální hierarchii šlechty ilustruje i poznámka, že hrabě Weissenwolf měl 

rozpočet 12 000 zl. ročně, ale i tak mu prokazovali méně cti než Lich

tenštejnovi211
. Sám cestovatel, jenž si vybral inkognito, ušetřil čas, protože 

nemusel trávit mnoho času ve zdvořilostním styku s váženými občany 

města a donekonečna oplácet návštěvy místní šlechtť12. K opravdovému 

utajeni ovšem bývalo daleko, jak už jsme ostatně viděli na příkladu An

tona Floriána z Lichtenštejna. Např. Avvisi di Roma (zprávy z celé Evropy 

shromažďované pro potřebu Sv. Stolce) z ledna 1670 referují: ,,18. 12. při

byl do Turína vévoda Pietro di Parma inkognito a odmítl veškeré pocty a 

210 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat Zll Diensten ... , s. 174-175. 

211 Ibid., s. 163 a 172. 

212 Ann~e STANNEK: Telemachs Briider. 
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pozvání213
." Heřman Jakub Černín, který, jak se zdá, nevěnoval obzvláštní 

pozornost diplomatickým nuancím a sbírání informací a tak se můžeme 

domnívat, že zaznamenal ve šlechtickém prostředí všeobecně známou věc, 

píše otci, že polský vyslanec je stále inkognito v Římě a ještě slavnostně 

nevjel do města214• Peter Casal ve svém deníku uvádí označuje příhody 

provázející nedokonalé utajení identity arciknížete Ferdinanda za směšné a 

humorné21s
. 

Nákladnost kavalírské cesty 

Heřman Jakub dostával od otce během cesty 6060 zl. ročně na všechny ces

tovní výdaje (peníze pochopitelně nespravoval on sám, ale jeho hofmistr), 

což bylo údajně 3 x vice, než měl k dispozici zamlada Humprecht Jan (velké 

dědictví dostal až po návratu, také neměl tak vysoké nároky reprezentaci, 

jako když vypravil syna, už příslušníka elity! Náklady ovšem časem několi

kanásobně vzrostly i v jiných rodechi16
. Jedná se o nadprůměrnou částku, 

na konci čtyřicátých let 17. stol. měl Ferdinand Vilém Slavata nárok na 3000 

213 AVVISI DI ROMA, ARCHIVIO SEGRETO VATICANO, fond Segr. stato, Avvisi, 

sign. 40, 1670-1672 

214 List Heřmana Jakuba Černína otci z 15.5.1680. 

215 Harald TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse, s. 448. 

216 V dopise z 9.3.1680 synovi vyčítá, že za rok prohospodařil peníze určené na rok a 

půl a připojuje výchovné poznámky, aby si na to dával pozor, až bude sám spravovat 

dominium, když se nenaučí šetrnosti v malém, čekají ho problémy ve velkém, a aby 

se přiliš nedíval po kavalírech, kteří mají údajně k dispozici více peněz, protože síe 

sích strecken nach dem Drecken. Humprecht dodává, že co se peněz týče, nezůstává jeho 

syn třeba za takovými Slavaty nijak pozadu. 
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zl. ročně, František Leopold a Karel Jakub Buquoyové o cca 80 let později 

3400 zl. ročně, hornorakouští Lamberkové (cesta v letech 1674-1677, jedná 

se tedy o údaj nejlépe srovnatelný s Heřmanem Jakubem Černínem) zhruba 

2400 zl. ročně, častokrát zmiňovaní synové Karla Eusebia z Lichtenštejna, 

kteří cestovali také v 70. letech 17. stol., mohli počítat s 1000-2000 zl. 

měsíčně, naproti tomu Hartmann z Lichtenštejna hodlal svému synovi An

tonu Floriánovi dopřát nanejvýš 6-7000 zl. na celou cestu. Mladý Ferdinand 

August z Lobkovic dostal k dispozici 600 zl. měsíčně, hrabě Weissenwolf 

měl rozpočet 12 000 zl. ročně, tedy téměř dvakrát tolik co Heřman Jakub 

Černín nebo Anton Florián z Lichtenštejna. Jakkoliv se urození otcové 

snažili šetřit, těžko mohli dosáhnout nižších výdajů na cestu než 10000 zl., 

uvedenou sumu ovšem nebylo těžké několikanásobně překročit. 10 000 zl. 

odpovídá přibližně nákladům na roční provoz knížecí kuchyně nebo pře

stavbu středně velkého zámku217
. Náklady na roční po byt v cizině můžeme 

srovnávat s kupní cenou středně velkého panství ať uŽ v zemích Koruny 

české nebo v Rakousku či Německu. Prostředky na cestu se mohly čer

pat z dědického podílu mladého kavalíra (způsob používaný samozřejmě 

hlavně u sirotků), nebo častěji přímo z otcových zdrojů218. Finanční zátěž 

pochopitelně několikanásobně vzrůstala, když bylo v rodině hodně bratrů 

a všichni se vydali na cestu po Evropě, urození otcové nicméně doufali, že 

se vydané částky vrátí v podobě synova kariérního úspěchu219• 

217 Petr MAŤA: Svět české aristokracie, NLN, Praha 2004, s. 260. 

218 Ann* STANNEK: Telemachs Bruder, s. 184-187. 

219 Renata AGO: Farsi uomini. Giovanni nobili nella Roma barocca, in: Memona. Rivista 

di stona de/je donne 27,1989, s 11. 
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v 

Všechny kavalirské cesty vedou do Ríma 

Itálie - cíl každého kava1ira 

Cestovatele ze střední Evropy vždy nejvíce přitahovala Itálie. Zájem o an-

tiku se šířil i mezi neurozenými - např. mladí obchodníci se věnovali 

zejména návštěvám antických památek a získávání technických novinek, 

dnes bychom řekli průmyslové špionáži22o
. 

Zvláště na počátku rozvoje kavalírských cest (v poslední třetině 16. 

století) směřovali šlechtici z chudších rodin pouze na Apeninský polo-

ostrov, který ovšem ke konci 17. stol. ztrácel na atraktivitě, zejména pro 

protestanty a opravdové učence. Proč cestovat do Itálie? Středoevropana 

lákalo příjemné středomořské klima, antické památky, významné dvory, 

kde bylo možno mj. navštívit řadu divadelních a hudebních představení 

(nezapomínejme, vznikají první slavné opery a italská hudba proslula po 

celé Evropě), university a rozličné formy státního zřízení v jednotlivých 

italských státech221
. Člověk barokní doby se zálibou v souměrných útva

rech obdivoval města postavená podle přesného symetrického plánu (zcela 

nově vzniklý nevelký přístav Livorno s čilým obchodním ruchem, Turín 

nebo podle hraběte z Kufsteinu nejkrásněji po stavený Jano~22). Nezvyklé 

220 Thomas GROSSER: Reisen und soziale Eliten, s. 172. Die Tour d'Europe - Form 

des Kulturkontakts und erfahrene europrusche Identitat in der FrUhen Neuzeit, in: 

Ekkehard WITTHOFF: Grenzen der Kultur, s. 290-291. 

221 Attilio BRULI: Quando viaggiare era un'arte, s. 10-13. 

222 JorgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 164. 
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zážitky čekaly už na začátku pobytu v Benátkách, opravdovém velkoměstě 

tehdejší doby. Nejlidnatější byla na počátku 17. stol. Neapol, sídlo španěl

ského místokrále, mezi největší města se řadilo ještě Miláno a Palermo. 

Řím s "pouhými" 132 000 obyvatel (což je zhruba polovina počtu obyva

tel tehdejší Paříže či Neapole, nicméně hodnota srovnatelná s Londýnem 

nebo Amsterdamem) obsadil až 5. místo223. Florencie byla označována za 

čistou a pěknou, universitní město Pisa už nebylo příliš frekventované, 

protože je často postihovaly epidemie, hlavní místní atrakci byla Medicej

skými založená botanická zahrada (Giardino dei Semplicz), Siena byla smutná 

a bez vzruchu;24 ale prý se tu mluvilo nejhezčí italštinou225. Dvory knížat 

v severní a střední Itálii (právě Florencie nebo Siena) byly proslulé vlídným 

přijímáním mladých cizích kavalírů, kteří se zde rádi zastavovali k několika

týdenním pobytům. Na italských územích ovládaných Španěly se dvořané 

chovali daleko chladněji226. Jak jsem již zmínila, italské dvory bez výjimky 

byly ideálním místem pro zvládnuti společenského chování. Základní "vzo-
'$ 

223 Giorgio CIUCCI (a cura di): Roma moderna, Laterza, Roma - Bari 2002, s. XXIII. 

224 Gaetano IMBERT: La vita fiorentina ne! Seicento secondo memorie sincrone 

(1644-1670), Bemporad & figlio, Firenze 1906, s. 19-28. 

225 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 168. 

226 Např. Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour Ďsterre

ichischen Adeliger, s. 418., Gernot HEISS: lhro keiserlichen Mayestat zu Dien

sten ... , s. 171 nebo František HRUBÝ: Lev Vilém z Kounic, barokní kavalir, po

ukazuje i na kontrast se španělským prostředím. Heřman Jakub Černín byl ovšem 

vzhledem k rodinným poměrům a diplomatické službě Humprechta Jana v Benát

kách ve specifické situaci a jeho vztahy k Itálii byly samozřejmě užší. 
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rec" pro návštěvu Itálie doplňovaly návštěvy poutních míst a univerzitních 

měst. Pro kavalíry bylo, jak už víme, důležité společenské prostředí, které 

univerzitní metropole poskytovala, příležitost setkat se s krajany organi

zovanými v rámci příslušného univerzitního národa (Češi a Moravané se 

zapisovali zásadně do nejpočetnější obce národa německého;27 protože 

chápali Země Koruny české jako součást Sv. Říše Římské) a možnost 

najmout si kvalitní soukromé učitele228. Obvyklá trasa s individuálními 

odchylkami odpovídala zhruba schématu Benátky (v ideálním případě by 

pobyt zde měl připadnout na konec karnevalu nebo alespoň na svátek Na

nebevzetí Panny Marie) - Padova - Bologna (nejlépe na Boží Tělo a oktáv 

tohoto svátku) - Loreto - Assisi - Perugia - Řím (až dvě třetiny doby 

strávené v Itálii, nejlépe včetně Velikonoc) - Neapol- Siena - Florencie 

- Turín, případně bylo možné nejprve absolvovat západní část okruhu a 

přes pobřeží Jaderského moře se vracer9. Přesnou trasu cesty Heřmana 

227 Data shromáždila Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném 

novověku očima českých kavalírů. V 16. - 17. stol. na U!Ůverzitě v Sieně nenacházíme 

žádného Čecha zapsaného jako Boemus nebo Moravus - viz. Zdeněk KALISTA: 

Cefi v Sieně 1547-1646, s. 118. Zahraniční studenti z Říše na italských universitách i 

akademiích počtem o několik řádů převyšovali ostatní národy. 

228 Zdeněk HOJDA: Le grandezze ďItalia, s. 154. 

229 Zdeněk HOJDA: "Kavalírské cesty" v 17. století a zájem české šlechty o Itálii, s. 216-

239. Zdeněk HOJDA: Český Merkur, s. 147-162,Attilio BRULI: Quando viaggiare 

era un'arte, s. 65. Obecně o "standardních trasách" např. Thomas GROSSER: 

Reisen und soziale Eliten, s. 140. nebo Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat 

zu Diensten ... , s. 163. 
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Jakuba Černína z Chudenic uvádíme v práci SVOČ;30 výrazně se neliší od 

uvedeného modelu. 

Italská města byla proslulá nejen kulturním bohatstvím, ale i nočním 

životem a krásou dam (pro záalpské mladíky poněkud nezvyklou, nehledě 

na rozdílný pohled na "galantní ženy" v našich krajích a v jižní Evropě231) 

a tak toto téma nemůžeme pominout. V českém prostředí známe obrázky 

italských dam v deníku Bedřicha z Donína, rakouský arcikníže Ferdinand 

se zase dosti pohrdavě vyjadřovalo módě Benátčanek (Příliš vysoké účesy) 

i Florent'anek (Příliš velká okruží)232. Humprecht Jan Černín syna varoval, 

že v Itálii je zvykem úplně jiný styl komunikace s fraucimorem a dám

skou společnost mu velmi nedoporučoval, snad pod vlivem svých hořkých 

zkušeností z manželství s italskou šlechtičnou233. 

Stranou zájmu v Itálii nezůstávaly ani nejrůznější charitativní ústavy, např. 

špitály a sirotčince, navštěvované ovšem dílem jako kuriozita234 (výjimku 

potvrzující pravidlo tvoří Heřman Jakub Černín, který nic takového ve 

svém deníku nezmiňuje). 

230 Eva BÍLKOVÁ - Jana HUSÁKOVÁ - Alexandra TESAŘÍKOVÁ: Kavalírská cesta 

Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. 

231 Za všechny autory, kteří se tímto rozdílným pojetím zabývali, uveďme Josefa JA

NÁČKA: Ženy české renesance, Československý spisovatel, Praha 1987. 

232 Harald TERSCH (ed.): Gsterreichische Selbstzeugnisse, s. 452. 

233 List Humprechta Jana synovi z 27.1. 1680, RA Černín, SOA Třeboň, pobočka 

Jindřichův Hradec, kart. 258, fol. 204 v - 205 v a 296. 

234 Harald TERSCH (ed.): Gsterreichische Selbstzeugnisse, s. 452. Silvie ŠLEJMA

ROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů. 

Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , 166. 
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Cizí kavalíři a barokní Řím 

Pobyt v Římě tvořil zpravidla jednu z nejdelších zastávek na kavalirské cestě. 

Velkou výjimkou je Franz Christoph 1. hrabě Khevenhiiller (1588-1650, 

na cestách 1605-1609), který zde strávil pouhé tři dni35. 

Od dob pontifikátu Pia V (1566-1572) už návštěvník Říma na papež

ském dvoře nezažil turnaje, společenské bankety a jiné rytířské slavnosti, 

papežové raději ukazovali svou moc ve stavební a umělecké činnosti. Od 

počátku 17. stol. fungovalo přísné oddělení rolí mezi sv. Stolcem a dvorem 

kardinála nepota, který převzal všechny světské a reprezentační funkce. 

Řím navštěvovali i protestap.é, protože to byl "pramen všeho ceremoni

álu236." Barokní Řím v této době již stál (přes svou nádheru, pompézní 

reprezentaci a v polovině 17. stol. znovuobjevenou otevřenou a kosmopo

litní atmosféru237) mimo centrum evropského politického i ekonomického 

dění;38 přesto byl nejdůležitějším dvorem v Itálii239. 

Kolegium kardinálů, které spolu s římskou aristokracií udávalo tón po

litickému i kulturnímu dění, bylo osobnostně i národnostně velmi pestré. 

235 Eva-Marie CSÁKY-LOEBENSTEIN: Studien zur Kavalierstour osterreichischen 

Adeliger, s. 420. 

236 JorgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 168-169. 

237 lrene FOSl: Roma e gli "Ultramontani." Conversioni, viaggi, identita, in: QUIAB 

21,2001, s. 392-396. 

238 Georg LUTZ: Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra dei trenťanni, 

in: Gianvittorio SIGNOROTTO - Maria Antoinetta VISCEGIJA (a eura dz): La eorle 

di Roma tra Cinque e S eieento. )J Teatro della politiea europea. (( Roma 1998, s. 460. 

239 Renata AGO: Carriere e clientele nella Roma barocca, Laterza, Roma - Bari 1990, 

s.3. 
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Vycházely dokonce dobové příručky o spletitosti a intrikách papežského 

dvora, např. ltinerario della corte di Roma (vyšlo roku 1674 v Paříži), které 

tvrdilo, že otevřených skandálů v Římě není, protože se kardinálové navzá

jem kryjí a velmi dbají na důstojnost svého stavu240
. Pozice cizích kardinálů 

byla velmi obtížná - často potřebovali podporu svého krále, ale tato zbraň 

se obrátila proti nim v okamžiku, kdy mysleli na tiáru. Kardinál-volič 

ovšem nesměl připustit jakékoliv ovlivňování volby papeže, tím by byla 

podlomena tolik ceněná samostatnost a "politická nezávislost" církve a 

suverenita papežství241
• Italští kardinálové pocházeli téměř výhradně z řad 

vysoké, nejčastěji římské šlechty a kariéra u kurie byla vysoce prestižní 

záležitos042
• "Vnitřní politickou scénu" určovalo několik silně napjatých 

motivů: o vliv neustále soupeřil řádový a světský klérus, kurijní a lokální 

církevní hierarchie, církevní hodnostáři a stará římská šlechta, papež a cí

sař243. Intriky a politické machinace ještě vylepšovalo vzájemné propojení 

mocenských skupin (v žádném z významných šlechtických rodů nechyběl 

kardinálský klobouk apod.). 

240 Gianvittorio SIGNOROTTO: Lo squadrone volante. I cardinali "liberi" e la politica 

europea nella seconda meta del XVII. secolo, in: Gianvittorio SI GNO ROTTO - Maria 

Antoinetta vlSCEGUA (a eura di): La eorte di Roma tra Cinque e Seieento. J)Teatro della 

politiea europea. (( Roma 1998, s. 95-96. 

241 Gianvittorio SIGNOROTTO: La squadrone volante, s. 101-103. 

242 Např. Orazio Spada ve svém deníKU zmínil narozeru nejmladšího syna jen velmi 

stručně, zato jmenováru jednoho ze starších synů kardinálem popsal na celou stranu. 

Renata AGO: Carriere e clientele nella Roma barocca, s. Sl. 

243 Renata AGO: Carriere e clientele nella Roma barocca, s. 125 nn. 
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Cestovatel, hledající kromě antických památek, poutních míst, klášterů, 

dvorů, politických kliček, skvostů soudobé ardůtektury a výtvarného umění 

nebo uvolněné (nejen dámské) společnosti prostředí učených a umělec

kých společností, v Římě nalezl podnětné prostředí mnoha soukromých 

akademií~44 kde se pěstovala politika, filosofie, literatura a výtvarné umění. 

V době návštěvy Heřmana Jakuba Černína fungovaly zavedené Congrega

zione artistica dei Virtuosi al Panteon od roku 1543, Accademia di San Luca 

od roku 1577, Accademia dei Lincei od roku 1603, Académie francaise od 

roku 1635~45 Accademia degli Umoristi, Accademia dei Virtuosi in Monte 

Cavallo, kterou založil kardinál nepot Ludovisi, poměrně nová Accademia 

Reale královny Kristýny založená roku 1674, která se zabývala státovědou 

a filosofií (vznikaly zde např. traktáty o panovnické moci a o vztahu antické 

filosofie a křesťanstvl). Heřman Jakub, pokud je známo, do žádné z těchto 

akademií nedocházel, pouze navštěvoval jejich veřejná představení. Intelek

tuálně podnětným bylo samozřejmě i prostředí kolejí Tovaryšstva Ježíšova. 

Málokterý kavalír v Římě vynechal prohlídku sbírky slavného polyhistora 

p. Athanasia Kirchera v Collegio Romano. Heřmanu Jakubovi Černínovi 

se sice nepoštěstilo osobně se setkat s proslulým učencem, ale např. nad

šený student matematiky Anton Florián z Uchtenštejna, syn Hartmanna 

z Uchtenštejna a pozdější císařský vyslanec v Římě, k P. Kircherovi chodil 

244 Mario ROSA: Per tenere alla futura mutatione volto il pensiero. Corte cli Roma 

e cultura politica nella prima meta del Seicento, in: Gianvittorio SIGNOROTTO -

MariaAntoinetta VISCEGLIA (a eura di): La corte di Roma tra Cinque e Seicento. JJ Teatro 

della politíca europea. (( Roma 1998, s. 17. 

245 J6rgJochen BERNS: Peregrinatio academica und Kavalierstour, s. 166. 
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každý sváteční den a hovořili spolu o matematických problémech, podle 

rady učeného jezuity si Anton Florián pořídil matematické přístroje. Kromě 

matematiky se mladík zajímalo kávu, protože jeho otec, jemuž o účincích 

tohoto nápoje řekli vídeňští jezuité, byl na kávu velmi zvědavý a chtěl in

formace z nejpovolanějších úst (právě Kircher naučil své řádové bratry 

ve Vídni pít kávui46
. Stranou zájmu cizinců nestála ani proslulá universita 

Sapienza, kde bylo možno sledovat disputace a obhajoby tezí. 

Návštěvlli'k Říma měl v 17. století možnost běžně používat tištěné ilu

strované průvodce již dosti podobné dnešním247
. Tiskařství a obchod s kni

hami a tiskovinami bylo na papeži nezávislé samostatné odvětví, nicméně 

se stálou snahou o cenzuru248
. Heřman se ve svém deníku o podobných 

pomůckách nezmiňuje, víme jen, že podobnou příručku používal v Benát

kách249
• 

246 Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestiit zu Diensten ... , s. 173-174. 

247 Rose Marie SAN JUAN: Rome, a City out of Print. Minneapolis 2001, s. 59nn. 

Podrobné popisy jednotlivých děl uvádí internetová prezentace výstavy starých 

průvodců po Římě, která se uskutečnila v roce 2000 v janovské universitní knihovně 

- www.bibliotecauniversitaria.ge.it/bug/ cms /bug/ cataloghi/ La_s / guide.html. 

248 Valerio CASTRONOVO: Primi sviluppi della stampa periodica fra Cinque e Sei

cento, in: La stampa italiana dal Cinquecento al!'Ottocento, Laterza, Roma - Bari, 1980, 

s.10. 

249 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s. 4. Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chováni Italů v raném novověku 

očima českých kavalírů, s. 33 a 79, se domnivá, že velmi pravděpodobně využíval Du 

Bellayovu příručku O Římských staro:ijtnostech (1558). O doprovodu profesionálniho 

antikváře přímo píše 10.9. 1680: "La malina a bonissima hora partij di casa col S~. B. 
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Již dlouhá léta formálně platil zákaz vstupu na italské území pro všechny 

"heretiky" (takže i pro Heřmanova komorm'ka Hennigsena luterského vy

znám'), nicméně s koncem třicetileté války příliv záalpských cestovatelů 

do Itálie zesilil2SO
• V Římě protireformační doby panovalo klima neustá

lého podezřívání cizinců přicházejících ze střední Evropy (město bylo často 

zobrazováno plné očí a UŠpSl), protože papežské úřady měly v prostředí re

lativně velkého kosmopolitního "hlavního města křesťanstva" dosti ome

zené možnosti, jak zjistit pravou totožnost příchozích a jejich úmysly. 

Kromě diplomatů či obchodníků se mohlo jednat o lidi, kteří sloužili 

jako informátoři pro tvůrce protikatolické propagandy a svým "nadříze

ným" posílali barvitá líčení, jak moc je Věčné Město prolezlé nemravností, 

nepoctivostí, pokrytectvím, pýchou a světskou marností. Vysocí katoličtí 

duchovní z území Říše zase často hlásili do Říma, že ten či onen horlivý 

kritik katolické církve určitě vydržuje pod záminkou obchodu apod. svého 

"zpravodaje" ve Věčném Městě (podobným účelům mohl sloužit i po

byt anglických kavalírů, kteří, jak už víme, často fungovali jako informátoři 

svého králei52
. I německá komunita v Římě samozřejmě stála pod bedlivým 

'$ 

Wrabs9 per far Je 9 chiese, et acio pottessimo apresso la devotione anche osservare l'A.ntichita 

e cunosita ( che vivedono in questo viaggio ) piglliamo con noi l'A.nticharo. . . " (citace na 

s. 79, český překlad viz Alessandro CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub 

Černín, s. 119). 

250 Irene FOSl: Roma e gli "Ultramontani." s. 373-374. 

251 Ibid., s. 385. 

252 Ibid., s. 362-363. 
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dohledem kurie253
. Na druhou stranu byli ovšem zejména vzdělaní protes

tanti místo "domovních prohlídek" všude (zejména do obchodů s knihami 

a jinými tiskovinami) doprovázeni vhodnými duchovními a lákáni ke kon

verzi (většinou co nejlaskavějším jednáním, aby si zamilovali Řím, dvůr, 

papeže a v konečném důsledku i římské vyznám'), protože takoví lidé pak 

církvi nejvíce prospěli jako misionáři ve své nekatolické vlasti. Oni vlídní 

průvodci to neměli lehké. Nekatolíky jaksi nepřesvědčovaly ceremonie ani 

umělecké skvosty v kostelích a kaplích, např. Michelangelovy fresky v Six

tinské kapli "s mnoha úplně nahými postavami". Z podobných "misijních" 

důvodů působili v italských univerzitních městech zvláštní zmocněnci ku

rie, kteří se věnovali nadějným (rozuměj pro konverzi) studentům, většinou 

šlechticům z nekatolických zemí - o šlechtu šlo při protireformačních sna

hách především podle známého principu cuius regio, eius religio. I sám papež 

(především Alexandr VII.) se snažil ukázat jako srdečný hostitel všech 

urozených příchozích, tak aby se jinověrci nechali přimět ke konverzi254
. 

Kvůli urozeným cestovatelům vznikla dokonce zvláštní kongregace, 

která měla pečovat o signori ultramontani libovolného vyznání a snažit se 

o nemožné: uchránit je nepoctivých hostinských (všichni, kdo ubytovali 

cizince, měli povinnost tuto skutečnost nahlásit), zamezit jejich kontaktu 

s lehkými ženštinami (nepoctivostí v pohostinství a nevěstkami byl Řím 

odedávna proslulý) a nedopustit, aby se cizincům dostaly do rukou Avvisi 

nebo jiné tajné zpravodajství (o sarkasmus a "špinavé prádlo" kurie v něm 

253 lrene FOSl: Roma e gli "Ultramontaru." s. 384--389. 

254 lbid., s. 392-396. 
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věru nebyla nouze );55 na základě kterého se snadno tvořily protikatolické 

letáky. Rovněž nebylo žádoucí, aby se cizinci odevzdali do služeb tlumoč

níků (často cizího původu), kteří měli špatnou pověst a své klienty vodili na 

podezřelá místa, seznamovali je s podezřelými osobami či předávali pode

zřelé informace256
. Toto snažení bylo ovšem předem odsouzeno k nezdaru, 

255 Avvisi di Roma jsou svázané rukopisné relace i tištěné letáky se zpravodajstvím, 

které posílali Sv. Stolci rezidenti v různých metropolích Evropy, domácí zprávy 

z Věčného Města nevyjímaje. Nemají název, jen datum a jsou členěné na odstavce 

podle toho, odkud zpráva pochází (Di Roma, Di Venezia, Di Varsavia, Di Vienna 

apod.). Určit převažující téma nemůžeme, jedná se o fantastickou neuvěřitelně roz

tříštěnou všehochuť, takže se není co divit, že v sekundární literatuře staly se skoro 

mýtem, nicméně práce s nimi je dosti obtížná vzhledem k oné roztříštěnosti. Sbírky 

Avvisi dnes najdeme v Biblioteca Apostolica Vaticana a Archivio Segreto Vaticano. 

Najdeme i letáky pro osoby od papežského dvora s návodem, jak informace chránit 

a jak se chovat k publicistům. Více např. Mario INFELISE: Gli avvisi di Roma. 

Informazione e politica nel secolo XVII., in: Gianvittorio SIGNOROTTO - Maria 

Antoinetta VISCEGUA (a eura di): La corte di Roma tra Cinque e Seicento. "Teatro della 

politíca europea. (( Roma 1998, s. 189-205, Tullio BULGARELLI: Introduzione, in: 

Alberta BERTONE PANNAIN - Sandro BULGAREILT - Ludovica MAZZOLA 

(a eura dz): Jl Giornalismo romano delle origini (sec. XVI. - XVII.). Mostra biograftca. Ca

taluogo. Biblioteca Nazionale Centrale Roma, 10. - 30. 4.1979, Ugo BELOCCHI: 

Storia del giornalismo italiano, Bologna 1974, Valerio CASTRONOVO: Primi svilu

ppi della stampa periodica fra Cinque e Seicento, in: La stampa italiana dal Cinquecento 

all'Ottocento, Laterza, Roma - Bari, 1980. 

256 Jak je již uvedeno výše, Heřman Jakub pouze několikrát zmiňuje doprovod "an

tikváře." Tlumoční'ka nepotřeboval, italsky uměl dobře a na Apeninském polo

ostrově už nějakou dobu pobýval. O návštěvách "neveřejných" míst nebo podob

ných aktivitách nemáme zprávy. 

85 



protože aby kongregace dosáhla alespoň nějakých výsledků, musela chtě 

nechtě spolupracovat právě s těmi pochybnými osobami, před kterými 

chtěla kavalíry ochránit. Je nabíledni, že ekonomické zájmy hostinských, 

prostitutek, kuplířů či falzátorů starožitností, jejichž výdělek byl na cizin

cích bytostně závislý, se zájmy kurie jaksi neladily. Z výše uvedeného plynou 

důvody, proč pro zájmy kurie nebylo žádoucí, aby mladí cizinci pobývali 

v Římě piu d'una staggione257
• Heřman Jakub Černín se do doporučené délky 

pobytu sotva vešel, ale nezdá se, že by svým konáním vzbudil nejmenší po

dezření Gako zbožný katolík to ani neměl v úmyslu, mezi lidmi se povídalo, 

že prý kategoricky odmítl společnost lehkých žen, které si domů pozval 

hofmistt2,58 dokonce využil popsaných struktur k tomu, aby se pokusil ob

rátit svého komorníka na katolickou víru). Všem kavalírům bez rozdílu 

vyznání se doporučovalo často navštěvovat Vatikán i paláce významných 

duchovních osob a Kongregace de Propaganda fide radila přidělit každému 

takovému návštěvníkovi dva nebo třigentilhuomini k ruce a péči. Podle všeho 

se Heřman Jakub musel obejít bez podobných průvodců. Takto mohl te

oreticky fungovat jedině synovec Msgre Emerixe, auditora rotae romanae 

pro Německo, ale žádný důkaz v deníku nenacházíme259. 

Pro kavalíry z území Říše měly obzvláštní význam kontakty na vlivné 

krajany, ať už z prestižních důvodů, kvůli absenci jazykové bariéry, když 

257 lrene FOSI: Roma e gli "Ultramontani." s. 379-382. 

258 Viz kapitola "Problémy s mtavností." Samotná historka mi nepřijde pravděpodobná. 

259 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. Deník z cesty 

po Itálii, 3. a 21. 5., 17.6. 1680, s. 115-116, denfk HJČ 30.4., 22.5., 16.6., 1. 7., 

23.9.,22.10. 1680. 

86 



potřebovali pomoc v praktických věcech nebo proto, aby snáze pronikli 

do římské společnosti ať už světské nebo duchovní. Diplomatické zastou

pení habsburského soustátí po třicetileté válce poněkud upadalo. Poslední 

císařský vyslanec byl ve 40. letech 17. stol. kníže Eggenberg, později už 

jen zITÚněný Anton Florian z Lichtenštejna (od roku 1689). V ostatních 

(nemnoha) případech byli do Říma posíláni vyslanci ad hoc a pobývali zde 

krátce. Ačkoli to bylo vždy provázeno mnoha ceremoniemi, politicky ztrá

cely jejich mise význam260
. Zájmy císaře hájily i jiné osoby (např. kardinál 

protector Germaniae - duchovní jmenovaný císařem, zpravidla trvale žil 

v Římě261), po celé 17. stol. se dá císařská reprezentace i celá komunita 

obyvatel habsburských zeITÚ usedlých v Římě označit jako austro-boemc?62 

(vzpomeňme třeba generálního představeného karmelitánů P. Slavatu a 

jiné pátery z derulm, co dříve sloužili v Praze). Velkou sociální roli hrály 

komunity kolem národních kostelů. Všichni poutníci ze středu Evropy po

važovali za "svůj" německý kostel Santa Maria dell' Anima, pro Čechy měl 

260 Georg LUTZ: Roma e il mondo germanico nel periodo della guerra dei trenťanni, 

s.456. 

261 V Heřmanově deníku se s protektorem Germánie často setkáváme, jednalo se 

o kard. Carla Pia di Savoia, jr. (1622-1689) - pocházel z Ferrary, vrcholu své kariéry 

dosáhl za papeže Inocence X., velmi dbal na svou důstojnost. Georg LUTZ: Roma 

e il mondo germanico nel periodo della guerra dei trenťanni, S. 453. Gianvittorio 

SIGNOROTTO: Lo squadrone volante. 

262 Elisabeth GARMS - CORNIDES: Scenc ed attori della rappresentazione imperiale 

a Roma nell'ultimo Seicento, in: Gianvittorio SIGNOROTTO - Maria Antoinetta 

VISCEGlJA (a eura di): La corte di Roma tra Cinque e Seieento. "Teatro della politiea 

europea. "Roma 1998, S. 510-515. 
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největší význam karmelitánský kostel S. Maria della Vittoria (založen v roce 

1605). Zde byl vystaven pozdně gotický obraz Narození Ježíše Krista ze 

strakonické komendy Řádu maltézských rytířů, který podle legendy v bitvě 

na Bílé hoře před císařským vojskem nesl na vlastní hrudi bosý karmeli

tán Španěl Domenico di Gesu Maria. Tomuto obrazu a Panně Marii bylo 

přičítáno "zázračné" vítězství katolické ligy nad stavovskými vojsky a tak 

se po bitvě společně s ukořistěnými standartami dostal jako dar papeži do 

Říma. Papež nechal obraz i prapory umístit v S. Maria della Vittoria Gméno 

kostela bylo upraveno právě podle bitvy na Bílé Hoře), kde se od té doby 

konaly slavnostní bohoslužby ve výroční den bitvy na Bílé hoře nebo na 

svátky českých patronů263• 

Vztahy černínského rodu k Itálii 

Těžištěm většiny kavalírských cest mladých českých šlechticů byla beze

sporu její italská část. V případě Heřmana Jakuba Černína je tento prvek 

ještě významnější díky rodinným poměrům a mnoha příbuzenským vzta

hům k rodu Hippoliti da Gazoldo. 

263 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. Denfk z cesty 

po Itálii, s. 120, Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném 

novověku očima českých kavalírů, s. 27 (včetně uvedených citací) a 194. Denfk 

HJ Č 12. 11. 1679 : " ... e celebrandosi anche la memoria della felice vittoria sul Monte Bianco 

a Praga, fui doppo pranso alle vespere alfa Madona della Vittoria, chiesa de Padri Carmelitani 

sul Monte Cavallo ove e fa 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 batagfia . .. "a 28.9. 

1680 : JJ" •• doppo pranso fui a S. M. Vittoria per fa festa di S. Venceslao ... " 
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Již úspěšný pobělohorský politik Heřman Černín, který (nemaje vlastních 

potomků) rozsáhlý fideikomis a další majetek odkázal svému prasynovci 

Humprechtu Janovi, v mládí sloužil v severní Itálii264. Humprecht Jan do 

Itálie podnikl dvě cesty - jednu kavalírskou v letech 1645-1648 spolu 

s Rudolfem Rašínem z Rýzmburka;65 a druhou nedlouho poté ve snaze 

nastoupit kariéru na papežském dvoře. Z církevní dráhy sešlo, ale díky kon

taktům prastrýce Heřmana se Humprecht Jan uchytil na vídeňském dvoře 

mladšího z habsburských bratrů Leopolda, pozdějšího císaře. Zde si také 

našel nevěstu: dvorní dámu císařovny Eleonory, Italku z Mantovy Dianu 

Marii Hippoliti di Gazoldo266. Císařský pár byl na rozdíl od české šlechty 

264 Zdeněk KALISTA: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic, s. 32 a poznámka 

11 na s. 16 a 17 "poznámkové části" zmiňuje ovšem řadu nejasností v pramenech. 

265 Jejich hofmistrem byl doktor Daniel K. Krásný. Navštívili Veronu, Vicenzu, Padovu, 

Benátky, Bolognu, Loreto, Řím, Sienu a Florencii. Eva BÍLKOVÁ: Italská část 

kavalirské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 3, velmi podrobně viz 

Zdeněk KALISTA: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic. 

266 Hippolitové di Gazoldo byla nepříliš majetná rodina žijící již po staletí na mantov

ském dvoře Gonzagů. Rod měl již před rokem 1000 drobnou državu v Reggiu a roku 

1305 se do jeho majetku dostala severoitalská obec Gazoldo. Na základě lenního 

práva k této državě rod podléhal přímo císaři a formálně tedy stál na stejném stupni 

šlechtické hierarchie jako jejich daleko mocnější a bohatší "sousedé" Gonzagové. 

Kromě toho Hippolitové zastávali i významná místa na vídeňském dvoře, což vy

svěduje na jedné straně jejich "žádanost" pro sňatky a na straně druhé snahu císařské 

rodiny najít jim bohatého partnera či partnerku. Ze starších dob byli Hippolitové di 

Gazoldo už spřízněni s Rožmberky, kdy si vzala zchudlého mantovského hraběte 

ovdovělá Eva z Rožmberka. O starší verzi příběhu a politickém pozadí sňatku viz 

Petr MAŤA: Svět české aristokracie, s. 634--635, o situaci rodu a pramenech více 
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se sňatkem spokojen, což Ferdinand III. potvrdil tím, že ještě v roce 1652 

jmenoval Humprechta Jana svým komořím267. Jak dosvědčuje korespon

dence a italské noviny dochované v jindřichohradeckém archivu, kontakty 

Humprechta Jana s Itálií se dále rozvíjelj68. Vrcholem byl samozřejmě vy

slaneckýúřad v Benátkách v letech 1660-1663, kde s HumprechtemJanem 

pobývala celá rodina. 11. března 1663 tu zemřel Heřmanův přesně měsíc 

starý bratříček Marek Dominik269. 

Další povinnosti vysokého úředníka dvora Leopolda I. ale Černína za

vedly zpět do Vídně a do Čech, kde se na svých statcích snažil vybudovat 

Dianě příjemné prostředí, které by jí připomínalo vzdálený domov. Na 

vršku nad Sobotkou na kosteckém panství tak vyrostl péčí Carla Luraga 

raně barokní zámeček Humprechr;7o pražská černínská obrazárna se pl

nila kvalitními díly benátských mistrů271• Přesto se z počátku tak šťastné 

Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s 7 nebo totéž v publikaci SVOČ: Eva BÍLKOV.t\ - J ana HUSÁKOVÁ - Alexandra 

TESAŘÍKOVÁ: Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic. 

267 Zdeněk KALISTA: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic, s. 225-227. 

268 Ibid., s. 244-254. 

269 Denik HJČ, fol. 30v. Opis epitafu. Srv. také gratulační dopis Leopolda I. Hum

prechtu Janu Černínovi k Markovu narození ze 3. března 1663 otištěný Zdeňkem 

Kalistou v edici Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Černí

nem z Chudenic. 1. díl. Praha 1936. Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty 

Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, s. 3. 

270 K tomu Josef PEKAŘ: Kniha o Kosti. 4. vydání, Československý spisovatel, Praha 

1970 především 13. kapitola K4Yžse stavěl Humprecht na s. 130-154. 

271 Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství, s. 155 

aj. 
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manželsm Humprechta Jana a Diany Marie rozpadlo a Diana se pravdě

podobně v roce 1674 vrátila zpátky do rodné Mantovf72. Stále zde žila její 

matka, sestry, bratr Hektor a další příbuzní. 

O dalších příbuzenských vazbách k hraběcímu rodu z Gazolda máme jen 

kusé a nejasné zprávy. Roku 1664 Humprecht Jan Černín zasnoubil svou 

osiřelou neteř Udušku s markýzem z Gazolda, svým švagrem273. Téhož 

roku se údajně proti vůli rodiny provdala Zuzana Myslíková, sestřenice 

Heřmana Jakuba, za Jeronýma markýze z Gazolda~74 nicméně se zdá, že se 

jedná o tiskovou chybu a mluví se zde rovněž o Udušce. O vzdoru proti 

autoritě Humprechta Jana Černína pak ale nemůže být ani řeči. 

272 Bohužel není přesně známo, kdy a jak k rozluce došlo. Více o rozchodu Heřmano

vých rodičů se v současné době pokouší zjistit Eva Bílková. Údaj v Pekařově Knize 

o Kosti o rozvodu není nijak podložen GosefPEKAŘ: Kniha o Kosti, Praha 1911, 

s. 148). Katolická církev rozvod neumožňuje, je možno dosáhnout pouze rozluky, 

kdy partneři žijí odděleně, ale jejich manželství je stále právoplatné, nebo zneplat

nění manželství na základě důkazů, že sňatek nebyl platně uzavřen (např. pokud 

jeden ze snoubenců neuzavřel manželství dobrovolně) nebo naplněn. Domnívám 

se, ze Humprecht Jan a Diana Marie dosáhli nanejvýš rozluky, ostatně Diana Marie 

se znovu vdala až po Humprechtově smrti. 

273 SOA Třeboň, pobočka Jindřichův Hradec, sbírka Historica, složka č. 25, fol. 253. 

Zápis je datován 10. 8. 1664. 

274 Svatba měla být ve Vídni a manželství bylo údajně rovněž nešťastné. Jan MUK: Po 

stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské, s. 90. 
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" Cesty mladého Heřmana Jakuba Cernína 

z Chudenic 

Heřman Jakub cestoval ve stopách svého otce, jak bylo ve šlechtických 

rodinách běžné275. Humprecht Jan Černín v mládi podnikl dvě delší cesty 

do Itálie: nejprve tu strávil téměř rok (1645/1646) v rámci své vlastni 

kavalírské cesty, uskutečněné v letech 1645 až 1648 (viz výše), nedlouho 

po návratu se na Apeninský poloostrov vydal znovu v naději na církevní 

kariéru na papežském dvoře, a vrátil se až na počátku roku 1651276
• 

Devatenáctého prosince 1678 tehdy devatenáctiletý Heřman Jakub vyjel 

z Prahy na svou velkou cestu po Evropě. Domů se vrátil po třech a půl 

letech v říjnu 1682 bohatší o mnoho přátel a známých, jakož i politických 

kontaktů, řadu dovedností a vědomostí, naplněn dojmy z Rakouska, Itálie, 

Francie, Španělska, Portugalska. Nejspíš v Madridu se dozvědělo otcově 

smrti a zamýšlenou cestu do Anglie již neuskutečnil a vrátil se přes Fran

cii, Nizozemí a Německo do Čec~77. Ze stejných důvodů přerušil cestu 

Heřmanův mladší bratr Tomáš Zacheus, jenž právě dlel v Římě278• V letech 

1683-1684 Heřman podnikl ještě další cestu do Holandska a Španělského 

275 Cesare de SETA (a cura cli): Grand Tour. Viaggi narrati e clipinti, s. 18. 

276 Zdeněk KALISTA, Mládí HumprechtaJana Černina, s. 205-217. 

277 Viz kapitolu "Pramenná základna." Taková smutná zpráva nezřídka ukončovala 

kavalírské cesty mladých šlechticů. Stannek, Ann*: Telemachs Broder, s. 148 

278 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černin. Denfk z cesty 

po Itálii, dle pozn. 6 na s. 123. 
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Nizozemí279
. Po návratu v roce 1682 jako prvorozený syn převzal správu 

rodových majetků a mohl se uplatnit ve vysoké politice habsburské mo

narchie. 

Jak vyplývá z korespondence a předevšÚll z dochované cestovní in

strukce, věnoval přípravě kavalírské cesty Heřmana Jakuba velkou pozor

nost jeho otec. Díky svému postavení a majetku mohl syna nejen výborně 

finančně zabezpeči~8o ale předevšÚll mu poskytnout četné zahraniční kon

takty ještě z dob své kavalirské cesty, působení u císařského dvora a tříleté 

ambasády v Benátkách. V Itálii se tak Heřman Jakub setkával téměř všude 

s otcovými přáteli a známými, kteří mu nabízeli ubytování, prováděli ho po 

městech a v případě potřeby mu byli připraveni pomoci. Takto zajištěna 

drtivá většina mladíků vydávajících se na svou "velkou cestu" rozhodně 

nebyla. Humprecht Jan do detailů promyslel trasu a doporučoval synovi 

ještě během cesty, které pamětihodnosti by si neměl nechat ujít, koho na

vštívit a s kým se nebavit (předevšÚll neprodlévat ve společnosti italských 

dam), jaké společenské akce nevynechar81. Další zvláštností Heřmanovy 

cesty jsou dva pobyty v Mantově, kde žila po rozchodu s otcem jeho matka 

Diana Marie Hippoliti di Gazoldo. 

Heřmanova kavalirská cesta plně odpovídala celoevropskému modelu 

"grand tour" se všemi náležitostmi. Díky cestě si výrazně rozšířil kulturní 

279 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic 

se zaměřením na jeho mantovské pobyty, s. 1. 

280 Heřman Jakub měl ročni apanáž 6000 zL a k tomu dostal ještě speciálních 60 ročně 

na poštovné, protože otec velmi stál o častá psani. Viz list synovi Humprechta Jana 

Černína z 18.1. 1679. 

281 Např. dopis HumprechtaJana Černína zlO. 2.1679 nebo 27. 1. 1680. 
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rozhled, pochybuji ovšem, že se z něj stal vzdělanec v duchu humanis

tických tradic, Heřman Jakub Černín nebyl duchem intelektuál, ale bystrý 

pozorovatel praktického založení a co se životního stylu a vystupování týče, 

pravé dítě své doby a své společenské vrstvy. Ve srovnání s jinými cestami 

českých šlechticů si díky svému rodinnému zázemí nadprůměrně prodlou

žil pobyt v Itálii (dva a půl roku od 5. dubna 1679 do 27. září 1681). Heřman 

Jakub se tak zkušeností kavalírské cesty zařadil mezi evropskou elitu. Za

jisté mu usnadnila vstup mezi dospělé v nejvyšší aristokratické společnosti 

a otevřela dveře k mezinárodním politickým kontaktům, což v pozdějších 

letech zúročil při zastávání vysokých dvorských úřadů. Černínský rod do

kázal svou vysokou prestiž nejen délkou Heřmanovy kavalírské cesty, ale 

i tím, že v téže době nezávisle na Heřmanovi cestoval po Evropě i jeho 

mladší bratr. 

Mladého Černína doprovázel hofmistr Rudolf (Ludolphus) Bokhel

kamp~82 komorru'k Hans Heinrich Hennigsen (Hennygsten)283 a páže Vác-

282 Rodem z diecéze Kolín nad Rýnem, jako Heřmanův vychovatel působil už delší 

dobu. Deník HJČ JH, fol. 1. (nečíslovaný karton). V Římě už měl řadu kontaktů. 

18.11. 1679, čili tři týdny po příjezdu do Říma Heřman Jakub píše otci, že se jim 

až teď podařilo najít vhodný dům, ať se pan Bokhelkamp snažil, jak mohl, a to 

zná tolik advokátů, profesorů, prokurátorů, kopistů, speditérů i kurialistů. Téhož 

dne se odpoledne odstěhovali z hostince a nastěhovali se do domu poblíž kostela 

Anděla Strážného (Angelo Custode). Viz deník HJČ 18. 11. 1679. Po návratu zůstal 

v Heřmanových službách, viz kapitola "Sociální prostředí kavalírských cest." 

283 Rodem z Hannoveru, v době odjezdu již 8 let ve službách Humprechta Jana jako 

komornfk. Dem'k HJČ JH, fol. 1. Již jsem zmínila, že byl luterán, a ačkoliv jej 

HumprechtJan ve svém dopise z 18.3.1679 žertem nechává pozdravovat (trochu 
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lav Příhoda, syn soboteckého měšt'ana, přezdivaný latinsky Casus284
. 

makarónsky) jako "den Ehrlichen Rebellen di Santa Madre Chiesa, " otce i syna Černíny 

jeho vyznáni nenechávalo chladnými a snažili ho přivést do katolické církve. Už 

10.2. 1679 Humprecht Jan na synovi vyzvídá, zda má komorru'k takh'kajíc "na

ději na obrácení" a doufá, že bude konverzi více nakloněn, až se výprava přibliží 

k Římu. Kromě toho má v úmyslu milému luteránovi vyhlédnout bohatou kato

lickou nevěstu z Bavor nebo Salcburska.a brzy po návratu do Čech Hennigsena 

oženit. Heřman Jakub vyvinul jisté úsilí v Římě, když vzal Hennigsena k augusti

niánu kanovníkovi P. Bulbuliovi, který byl považován za člověka schopného obstát 

v teologických disputacích, aby komorníka přesvědčil. Tento záměr nakonec nevy

šel, protože, jak si Heřman Jakub zaznamenal ve svém deru'ku, Hennigsen nevládl 

dobře jazykem (pravděpodobně latinou), v němž k němu Bulbulius hovořil, a na

prosto nechápal páterovu složitou sylogistickou argumentaci. Viz deru'k HJČ JH 5. 

a 25.6. 1680, Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. 

Deru'k z cesty po Itálii, s. 116 a Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chováni 

Italů v raném novověku očima českých kavalírů, s. 98. Ani jeden z autorů ovšem 

nečerpal z černínské rodinné korespondence a tudíž neví, že se Humprecht Jan již 

déle snažil sluhu obrátit ke katolictví. 

284 Deru'k HJČ JH fol. 1-2. Viz i deru'k HJ Č PH fol. Sr. Srv. také Simona BINKOV Á 

- Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 382. Příhoda spolu se svým 

pánem studoval v Praze u jezuitů a později rovněž působil v jeho službách, mj. 

vyřizoval v Itálii dědictví po Heřmanově matce. Výzkum v RA Černínů v Jindři

chově Hradci stále přináší nové skutečnosti jak o osudech Diany Marie, tak členů 

Heřmanova doprovodu, mnoho nejasností zůstává zvláště kolem dědického řízení 

po Humprechtu Janovi a návratu Heřmana Jakuba z kavalírské cesty zpět do Čech. 

Není vyloučeno, že se o Příhodovi dovíme ještě mnohem více. Výzkumu ohledně 

Diany Marie i dědictví po Humprechtu Janovi se podrobněji věnuje Eva Bílková. 

Václav Příhoda-Casus byl zřejmě dosti výraznou osobností, jak ukazuje spousta 

narážek v dopisech Humprechta Jana Černína. Již jsme zminili půvabné ,,Monsieur 
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Během cesty si Heřman Jakub pečlivě zaznamenával vzdálenosti mezi 

jednotlivými nústy v mílích, někdy v hodinách. O aktuálním počasí se 

z deníku mnoho nedovídáme, pokud nebylo opravdu nevlídno. Při poby

tech občas znúnilletní vedra, kdy zůstával doma. Den vždy dělil na dobu 

před obědem a po obědě, pohříchu nepíše, co jedl. Na cestě se stravoval 

a nocoval v hostincích, jejichž kvalitu většinou nekomentuje, jen zřídka 

si stěžuje nebo chválí zacházení s hosty (zřejmě bylo-li obzvláště dobré 

nebo mizerné). O stavu cest se rovněž dovídáme, jen pokud byl hodně 

neuspokojivý. V zimním období uvádí velké množství sněhu. Největší ne

příjemností mohla nejspíš být byrokracie při vstupu do města. Na celnici 

si Heřman stěžuje jen v Itálii: ve Ferraře, v Bologni, kde musel v jeho 

prospěch zasáhnout až kardinál legát (představený města);85 a ve Florencii. 

Po příjezdu do města se nejprve ubytoval v hostinci a v případě delšího 

pobytu si najímal soukromé pokoje286. 

Avanture" a "Py4JmuiYczekh Casum Meiner Gnad C,asu quo er dir in omni casu wohl dienet. " 

Příhodovy zájmy poodhalují i další přezdívky, např. "gia mezzo italianato haifenista" 

nebo "Proto-medico von Sobotka. "Viz listy HumprechtaJana synovi z 18.3.1679,8.7. 

1679,18.4.1681 a2.9.1679. 

285 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s.4. 

286 Jak j sem již uvedla, Římě hledáni bytu provázely značné nesnáze, až po třech týdnech 

se mohli nastěhovat do domu poblíž kostela Angelo Custode. Tento kostel zanikl 

při rozšiřováni Via del Tritone, kde stával. Heřman Jakub nakonec našel "dobrou 

adresu," Via del Tritone spojuje Via del Corso s Via delIe Quattro Fontane. Viz URL: 

<http://www.vicariatusurbis.org/ParrocchieInformazioni.asp?CODICE=058> a 

mapu např. na www.tuttocitta.it. 
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Heřman Jakub se jako většina kavalírů pohyboval téměř výhradně v elit

ním, aristokratickém nebo církevním prostředi, v jeho denfku nenajdeme 

líčení žádné opravdu lidové pouliční slavnosti . O neurozených osobách 

se zmiňuje, jen když byly něčím výjimečné, jako např. již zmíněný jezu

ita, původem švec, který dovedl učeně rozprávět, či rakouský tesař, který 

velmi umně vyřezal pohyblivý betlém~87 nebo když měl opravdu nouzi, jako 

v hostinci U koníčka v toskánském městě Pistoia, kde mu přidělili lůžko 

plné štěnic, a tak nemoha spát, povídal si s podkoními a venkovanr88. 

Jako dobře zajištěný příslušní 'k elity si mohl dopřát prohlídky pamětihod-

ností s antikvářem, najímat si učitele, pohybovat se v nejvyšší společnosti. 

Humprecht Jan plánoval cestu tak, aby jeho syn poznal co nejvíce měst, 

ale většinou se s nimi seznámil obdobně jako dnešní turista: buď navštívil 

některého z otcových známých, který ho provedl po městě (např. v Pa

dově), nebo byla nutná technická zastávka na výměnu koní, jídlo a přespání 

spojena s prohlídkou města (takto byl jeden den věnován např. Veroněi89. 

Jako pro všechny kavalíry podnikající svou "grand tour" byly pro něj 

a jeho doprovod charakteristické rychlé přesuny mezi městy, v nichž pak 

287 Deník HJČ 3.2. 1679, text je zpřístupněn v mé seminární práci Alexandra TESA

ŘÍKOV Á: Cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic Bavorskem a Rakouskem, 

s.14. 

288 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 164. Dení'k HJČ 12.10. 1679. 

289 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černína z Chudenic, 

s.3. 
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pobýval delší dobu290. Čas od času absolvoval i kratší výlety, nicméně zdaleka 

ne tak často, jak by dnešní čtenář čekal. Prohlídce Verony a Padovy tedy 

věnoval jen jediný den, z Říma podnikl vyjížďky např. do Frascati291 nebo 

do Tivoli~92 jednou se spolu s baronem Vrabským293 a panem Basuelem294 

vydal k moři, kde se projeli po pláži a z loďky sledovali lov parmic, které 

obývají brakické vody v ústích řek do moře, a mořských okounů (každý si 

pak nějakou rybu odvezl domů), později v hostinci se setkali s knížetem 

290 Ann* STANNEK: Telemachs Briider, s. 66-67, Gernot HEISS: Ihro keiserlichen 

Mayesťi.t zu Diensten ... , s. 163. 

291 Deru'k HJČ, 10.4.,23.4.1680. 

292 Deru'k HJČ, 11. 4.1680 

293 Příslušnik staročeské vladycké rodiny Vrabských Tluksů z Vrabí. Jeho předkové 

drželi tvrz Vrabí u Brandýsa nad Labem, později jsou zmiňováni na Kašperku. 

Patřily jim drobné statky ve střednich, jižních a západnich Čechách. V polovině 15. 

století se rod rozdělil na dvě větve. Jedna z nich sídlila dále ve střednich Čechách a 

vymřela na konci 16. století. Baron Vrabský zmiňovaný v Heřmanově deníku tedy 

pocházel z druhé - jihočeské - větve (drželi mj. Čimelice a Drahenice). V úvahu 

připadá Jan Antonín (zemřel v roce 1715 ve věku 50 let), pravděpodobněji však 

Rudolf Ignác (1661-1691), jenž od roku 1678 cestoval po Evropě a po návratu 

sídlil na Dešenicích. Srv. Ottův slovnik naučný. Díl 26, Praha 1907, s. 991-993 

a Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 405. 

Příslušníci tohoto rodu jsou doloženi na studiích v cizině (1613 Adam Hynek, 

Jan Štěpán, Václava Karel Vilém na gymnáziu v Altdorfu, 1639 Jiljí Ferdinand 

v Ingolstadtu a 1650 Václav Rudolf v Lovani), takže i v jejich rodě byla kavalírská 

cesta tradicí. Karel HRDINA: Studenti z českých zemí na vysokých školách v cizině, 

Věstru'k ČAVU roč. XVIII./XIX. 1919-1920, s. 32-66. 

294 Majordomus hraběte Stahremberga, blíže neurčen. 
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Pamphilim, který lovil arondinl9~ Vícedenní "výlety" podnikal zřídka. Měsíc 

před koncem svého pobytu v Toskáně se vydal na slavná poutní ITÚsta

navštívil Val'Ombrosu, La Vemu a Camaldoli. zřejmě se jednalo o ustálenou 

trasu pro všechny poutníky, protože stejnou cestu podnikl Lev Vilém 

z Kounic296
. Heřman Jakub si pochvaluje vlídnost mnichů a poustevníků, 

s nimiž se setkal, ale neměl štěstí na počasí, většinu času propršelo, kvalita 

cest a hostinců také nestála za moc. Cestou málem uštval koně, kterého 

nechal nakrmit, až když tento padl297
• Později během pobytu v Římě si 

s baronem Vrabským 10. - 12.6. 1680 vyjel do Albana a Veletri, vraceli 

se přes Frascari. Po městech, jež navštívil, se Heřman pravděpodobně 

vozil v kočáře (zde váhám, neboť nejčastěji se v deníku nachází výraz 

"andai aspassoj spasseggio", který může znamenat procházku i projížďku), 

v Benátkách chodil pěški98• V Mnichově, Benátkách, Mantově a ve Ferraře 

plnil Heřman jedno z otcových doporučení: v každém městě vystoupit na 

věž nebo jiné vyvýšené ITÚsto, protože opravdov{jší a v žádném případě lepší 

pohled na město než Z 1!ÝškJ; [nenqjde] a může si tak dobře vryt do paměti v::(jJled a polohu 

města) stljnějako okolní rovi'!J nebo hor. Otec mu ještě starostlivě připomíná, že 

na věže má vystupovat jenom bude-li to bezpečné299• Rozhledy si nenechal 

295 Deru'k HJČ, 6.5. 1680, nepodařilo se mi určit, co jsou arondini. 

296 František HRUBÝ: Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír, s. 89-92. 

297 Deník HJČ, 22. - 25. 9. 1679 

298 Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana Jakuba Černina z Chudenic, 

s.5. 

299 Instrukce Humprechta Jana. Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty Heřmana 

Jakuba Černína z Chudenic, s. 4. Tato rada byla, zdá se, univerzální, nebot' se 
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ujít ani v Římě, kde vystoupil na kupoli chrámu sv. Petra, odkud dohlédl až 

k moři~oo na lodžii vily Ludovisi301 a na střechu Panteonu302. 

Marně bychom v Heřmanově deníku hledali obsáhlé líčení krajiny, kterou 

projížděl a tak se musíme spokojit s pouhými stručnými útržky. Např. na 

cestě přes Apeniny Heřmana upoutala nedokončená pevnost Scarperia, a 

na dvou místech viděl hořet horuj která neustále ve dne i v noci 1!Ypouští plame'!J 

bez kouře303• 

Heřmanův pobyt v Itálii měl několik vrcholů: Benátky (první opravdové 

velkoměsto na italském úzerruj, Mantovu (domov jeho matky a příbuz

ných), Florencii (první intenzivní zkušenost s italským dvorským životem), 

Řím s delším "zájezdem" do Neapole a Turín (pobyt na nové šlechtické 

akademii - vznikla v roce 1678)304. Kromě toho týden pobyl v Bologni. 

v instrukcích opakuje velmi často a rozhledy z výšky doporučovali později i klasici 

jako např. Charles de Montesquieu (1707). Lucia NUTI: Carte geografiche, guide 

come strumenti del viaggio tra Seicento e Settecento, in: Cesare de SETA (a eura di): 

GrandTour. Viaggi narrati e dipinti, Electa, Napoli 2001, s. 163. 

300 Deník HJČ 7.3.1680. 

301 DenJk HJČ 5.7.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černill. Deru"k z cesty po Itálii, s. 117. 

302 Deru"k HJČ 2.8. 1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černill. Deru"k z cesty po Itálii, s. 119 

303 Deru"kHJČ, 9. 6. 1679. Eva BÍLKOVÁ: Italská částkavalirské cesty HeřmanaJakuba 

Černilla z Chudenic, s. 4. 

304 Eva Bliková podrobněji zpracovala pobyt v severni Itálii (publikováno v rámci 

SVOČ) a "zájezd" do Neapole Gako seminárni práci, nepublikováno). Analýza části 

deru"ku týkajkí se pobytu v Římě je náplní této práce a ostatni úseky na zpracováni 
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Nejdéle se zdržel v Řitně - téměř rok od 27. října 1679 do 24. října 1680 

(druhý nejdelší pobyt připadá na Turín). HeřmanJakub se v Řitně po třech 

týdnech téměř zabydlel a věnoval se událostem církevního roku a společen

skému životu - "kortezírování" kardinálů, kteří jej seznamovali s dalšími 

osobnostmi, a řidším kontaktům se světskou aristokracií. Církevní prostředí 

bylo pro jeho římský pobyt jednoznačně určující. 

Analýza deníku 

Společenské aktivity 

Od dob reformace se vyšší společenské vrstvy v zájmu vlastních vybrouše

ných mravů začaly stranit tzv. "všelidové" kultury a pouličních slavností se 

účastnily ponejvíce jako diváci, kteří obsadili dobré a bezpečné místo. Tra

dičním radovánkám (např. karnevalu) se věnovaly mezi sobě rovnými, ve 

společnosti pro prostý lid uzavřené305• Mladí kavalíři pěstovali povětšinou 

stejné typy společenských aktivit. Přitahoval je karneval, divadlo, koncerty, 

maškarády, závody koní (palio) correre a/ pag/io), věnovali se "kortezírování" 

kardinálů nebo významných diplomatů306. Heřman Jakub trávil v urozené 

společnosti mnoho času. Už víme, že mu na reprezentaci velmi záleželo 

teprve čekají. Vzhledem ke studijnímu pobytu ve Florencii pracuji na části o Toskáně 

a pobytu v Turíně se věnuje dr. Zdeněk Hojda. 

305 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 97, celá kapitola se zabývá obecným úvodem o festivitách, uvádí 

samozřejmě větší přehled příslušné odborné literatury. 

306 Gernot HEISS: Ihm keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 171-172. 
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a po příjezdu do Říma věnoval dokonce několik dnů jen tomu, že zařizo

val různé věci, aby se mohl ukázat na veřejnosti307• Během cesty píše nejen 

o audiencích, které obdržel od vysokých úředníků nebo významných osob-

ností ve městě, ale i o společnosti v hostinci, kde byl ubytován, nicméně to 

můžeme z hlediska společenské prestiže označit za zcela okrajovou oblast. 

Kromě "veřejných akcí," jako byly kavalkády, ohňostroje, slavnostní bo

hoslužby nebo divadelní představení a koncerty, kde se potkávala spousta 

lidí, navštěvoval Heřman Jakub slavnostní obědy u významných osob, jako 

např. u patriarchy Colonny;08 jemuž chtěl maskovaný španělský vyslanec 

odnést vzácný obraz309. Jindy se zúčastnil slavnosti jako člen doprovodu 

významného hosta nebo některého z kardinálů, pokud se jednalo o slav

nosti ve Vatikánu310. Po večerech chodíval na konverzaci v domě kard. 

Pia, kde mohl leckoho potkat. S některými přáteli i s Msgre Emerixem se 

sešel při lovu zajíců s chrtíkem (leorieretto);l1 společenskou událostí byly i 

307 Deník HJČ 6. - 11. 11. 1679 Jui occupato a stabilir diverse mie cose per mettermi in stato 

ďuscir in publico e darmi da conoscere. 

308 Blíže neurčen. 

309 Např. denfk HJČ 26.11. 1679, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká 

touha cestovatelská, s. 393. Další oběd následoval hned den nato (28.2. 1680) 

u Msgre Ernerixe. 5.3. byl Heřman na večeři u pana Nicerse. 6.9. 1680 své krajany 

pozval k obědu P. Slavata. 

310 Deru'k HJČ 13.1. 1680 - doprovod španělského vyslance na audienci u papeže, 

28. 8. 1680 doprovod polského vyslance na slavnost ve vile Pamphili, 18. 4. 1680 

doprovod k.ard. Pia na hostinu po obřadech Zeleného čtvrtku. 

311 Např. deník HJČ 17.7.1680. 
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disputace a obhajoby tezí na universitní půdě nebo v řádových kolejích312
. 

Nejčastěji byl Heřman Jakub od výše postavených osob zván na audience 

a s ostatními se neformálně navštěvoval. Ve srovnání s ostatními českými 

kavalíry se jeví jako přebornJk v návštěvách, během jediného dne často 

dokázal jít na několik návštěva ještě jich několik přijmout ve svém bytě313. 

Skupinky cestujících kavalírů 

Mladí šlechtici na kavalírské cestě zhusta vyhledávali společnost svých 

vrstevnJků ve stejné situaci. Tento jev kritizovali již soudobí odpůrci kava

lírských cest s tím, že mladíci stejně většinu času v cizině trávili se svými 

stejně starými krajany, takže ve výsledku by bylo stejné, ale mnohem lev

nější, kdyby byli studovali doma. Příklady českých kavalírů (Lva Viléma 

z Kounic, bratří ze Šternberka nebo Heřmana Jakuba Čerruna) jim dávajJ 

za pravdu314
• Jakkoliv byla kritika do značné mJry oprávněná, po analýze 

deníku Heřmana Jakuba Čerruna s nimi nelze zcela souhlasit, protože se 

ukázalo mnoho dobrých důvodů, proč se spojit s ostatními kavalíry z Říše 

- společně se pánové snáze dostávali na vytoužené audience, slavnosti 

či návštěvy, jeden druhému předával své kontakty a aktuální informace 

o mJstech, kam se tazatel teprve chystal (o sbírání zprávo turínské akade

mii Heřman pJše svému otci v citovaných dopisech, kde se probJrá, jestli na 

312 Např. denJkHJČ 19.7.1680. 

313 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chovánJ Italů v raném novověku očima 

českých kavalirů, s. 144. 

314 Ibid., s. 18. 
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školu odcestuje či nikoliv315), při přesunech mezi městy si ve skupinkách 

připadali bezpečněji316. 

Heřman Jakub společně s ostatními mladými šlechtici na kavalírské 

cestě navštěvoval bohoslužbť,17 památkť,18 chodil na korzo, jezdil na 

projížďkť,19 podnikal výletť,2o společně přihlíželi divadelním představe

ním;21 procesím, slavnostem, kavalkádám;22 hrám a jiným událostem, schá

zeli se v předpokojích kardinálů323 a jiných významných osobností nebo 

315 Viz kapitola "Konflikty s otcovskou autoritou." 

316 Když hofmistr Morgentaller plánoval další cestu hraběte Adama Františka z Vald

štejna, tak se kvůli větší bezpečnosti rozhodl spojit s hrabaty Lažanskými a ještě 

dalšími šlechtici. Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní 

Evropou, s. 108. 

317 Např. 29.11., kdy se dostal na mši do jedné z podzemních kaplí pod chrámem sv. 

Petra a pak do vatikánských zahrad, na Hod Boží Vánoční 25. 12. 1679, na svátek sv. 

Kazimíra 4. 3. 1680 vzal markýz Gonzaga Heřmana do polského kostela, několikrát 

je uvedeno Te Deum u příležitosti svatby španělského krále. 

318 Deru'k HJČ, 24. a 26. 7.1680, český překlad viz Simona BINKOVÁ- Josef POLI

ŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 398 a 400. Též 26. 1. 1680 nebo 7.4.1680, 

kdy píše, že navštívil s mnoha německými, anglickými a holandskými kavalíry ka

takomby sv. Šebestiána. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub 

Černín. Deru'k z cesty po Itálii, s. 115 

319 Např. deru'kHJČ 13. nebo 17.11. 1680. 

320 S baronem Vrabským si 10. -12. 6. 1680 Heřman vyjel do Albana a Veletri, vraceli 

se přes Frascati. 

321 Např. 18. a 19.2. 1680 - komedie, kde byla přítomna i švédská královna Kristýna a 

5 kardinálů. 

322 Např. deru'k HJČ 15.9. 1680. 

323 Deru'k HJČ 10. 1. 1680. 
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na nejrůznějších banketech (např. u tabule Msgre Emerixe, auditora Rotae 

romanae pro Německo324 nebo u kardinála Pia, protektora Germánie325), 

zvali se vzájemně na návštěvy i ke stolu;26 bavili se společenskými hrami, 

zpěvem a konverzacP27. A samozřejmě spolu cestovali328. 

Heřman Jakub se s některými kavaliry blíže spřátelil až v Římě, jiné znal 

už z dřívějška, jako např. markýze Gonzagu329. Během své cesty se s nimi 

324 Dení'k HJČ 28.2.1680" Simona BINKOVÁ- Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha 

cestovatelská, s. 393--4. 

325 Dení'kHJČ 26.11.1680 (společný oběd u kardinála Pia s větší společností - hrabata 

z Khuenburgu, baron Hugard, baron de Marganti, jeden livonský baron. Byla to 

nádherná hostina a po ní následoval koncert německého kolegia sv. Apolináře 

(Collegium Germanicum). Deník HJČ 23.6. 1680 - hostina u kard. Pia se konala po 

slavnostní bohoslužbě a procesí na svátek Božího Těla), Alessandro CATALANO 

(ed. a komentář): Heřman Jakub Černín. Dení'k z cesty po Itálii, s. 116. 

326 Např. deník HJČ 2.11. 1679, Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká 

touha cestovatelská, s. 391. 

327 Např. deník HJČ 13.11. 1679 nebo 21. 1. 1680, společnost se sešla v domě hrabat 

z Khuenbugu, 9.2. 1680 u hraběte Herbersteina a 20.2. 1680 po obědě Heřmana 

Jakuba navštívili skoro všichni němečtí kavalíři, kteřf dleli vŘimě. 

328 Např. deníkHJČ 27.10.1679 uvádí, že Heřman Jakub Černín dorazil do Říma spolu 

s hrabětem Herbersteinem a hrabaty z Khuenburgu. Český překlad viz Simona 

BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 390. Rovněž 

bývalo zvykem uvítat či navštívit na uvítanou právě dorazivšího kavalíra (o kterém 

se Heřman Jakub snadno dověděl na svých četných vyjížďkách za Porta del Popolo, 

severní vstup do Říma) a s pány, kteří pokračovali v cestě, se rozloučit. Viz např. 

20.11. 1679 (uvítání barona Vrabského), 23.1., 1. 3., 14.3. (odjezd do Neapole), 

23.4.,17.10. a 19.10. 1680 (přípravy k Heřmanovu odjezdu). 

329 Markýz Gonzaga byl Polák, respektive příslušnfk polské vedlejší větve rodu Gon-
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sešel několikrát a trávil s nimi mnoho času. Již zmíněného barona Vrab

ského potkal v Salcburku, spolu poznávali Benátky, setkali se i v Toskáně 

a společně pobývali v Římě a v Turíně. Podobně v Salcburku zazname

nává setkání s bratry hrabaty z Khuenburgu, a hrabětem Herbersteinem33o
• 

I s nimi se setkával po celé trase cesty. V Rakousku i v Římě se objevuje 

hrabě Schrattenbach, se kterým ale Heřman Jakub neudržoval tak těsné 

kontakty. Podobně víme, že s hrabětem Molarem331 se setkal v Mantově a 

zagů (Marie Gonzaga byla roku 1646 provdána za polského krále Vladislava IV. a po 

jeho smrti za jeho bratra Jana Kazimíra II. Viz Simona BINKOV Á - Josef POLI

ŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 404). Tento mlacHk (bližší totožnost se mi 

bohužel nepodařilo určit) studoval spolu s Heřmanem Jakubem na pražské jezuit

ské koleji. Během cesty se záznam o setkání poprvé objevuje 22. 6. 1679 (Florencie, 

včetně informace o společném studiu v Praze), často se setkávali i později v Římě a 

pravděpodobně i jinde. Viz též Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká 

touha cestovatelská, s. 388. Podobná přátelství známe i z jiných pramenů. Např. 

arcikníže Ferdinand potkal v Sieně spolužáky z akademie v Ingolstadtu. Harald 

TERSCH (ed.): Osterreichische Selbstzeugnisse, s. 449. 

330 Jednotlivé pány se nepodařilo jednoznačně identifikovat. Jeden z Khuenburgů se 

jmenoval křestním jménem Zikmund, byli spřízněni se salcburským arcibiskupem. 

Jak se jejich vztah vyvíjel po návratu, není známo, ale Heřmanova druhá manželka 

byla rozená z Khuenburgu. Její pňbuzní mohli snadno dojednat sňatek se svým 

kamarádem z mládí. U hraběte Herbersteina ani není možné prokázat, že je to 

stále tatáž osoba (ačkoli se domnívám, že ano), protože se v deru1ru vyskytuje i 

jako Hermerstein, Helmersain, Helmersheim apod. O cestovatelské tradici v rodě 

Herbersteinů viz Vladimír VOLDÁN: Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní 

Evropou, s. 108. 

331 Pravděpodobně příslušru'k rodu pánů z Mollartu. 
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v Římě. Další shledání, která Heřman Jakub zaznamenává, lze charakteri

zovat spíše jako náhodná. Většina vrstevníků, se kterýITŮ se setkal, zůstává 

v anonyITŮtě pod pojmy (ostatní) kavalíři apod. 

Skupinka bližších přátel se čas od času rozdělovala a zase scházela. Tak 

můžeme v deru1m číst, že 20. listopadu 1679 navečer Heřmana přijal mar

kýz Gonzaga a baron Vrabský, kteří přijeli toho dne odpoledne, nebo že 

4. ledna 1680 ráno šel popřát šťastnou cestu markýzi Gonzagovi, hraběti 

Herbersteinovi a baronu Vrabskému, kteří odjížděli do Neapole (vrátili se 

23. téhož měsíce a Heřman Jakub se s cinů opět hned sešel). Předtím, než 

sám odjel do Neapole, zúčastnil se Heřman Jakub 16. března ráno mše 

u sv. Karla, rozloučil se s markýzem Gonzagou a hrabaty Herbersteinem, 

Hugardem332 a Fornem;33 pojedl a v 18 hod. spolu s Khuenburgy, hrabě

tem Schrattenbachem a barony Relmem[?] a Stirchem334 vyrazil směrem 

Neapol. Do Říma se vrátil 1. 4. 1680 v 11 hodin večer, přivítal ho baron 

Vrabský a markýz Gonzaga. 23. dubna večer Heřmana navštívili baroni 

Hugard a Marganti;35 kteří se přišli rozloučit před odjezdem do Francie. 

O dva dny později odcestoval hrabě Herberstein a za další dva dny se vydala 

do Francie hrabata z Khuenburgu (Heřman Jakub je vyprovodil až 8 nůl za 

hradby Říma). Po jejich odjezdu se Heřman vídal zhruba obden s baronem 

332 Deník H]Č 25. 11. 1679: u hraběte Hugarda býval Heřmanův otec ve Vídni kapitá-

nem (conte Hugard, di cui Sig. Padre fu Capitano di Vienna). 

333 Blíže neurčen. 

334 Příbuzný salcburského arcibiskupa. Blíže neurčen. Viz deník H]Č 3.9. 1680. 

335 Blíže neurčen. 
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Vrabským a Stahrenbergovým336 pravděpodobně hofmistrem (mqjordomus) 

panem Basuelem, jenž dokonce studoval na Sapienze337). Během léta se 

ovšem frekvence těchto setkání výrazně snížila. V září se často scházel s ba

rony Risenfeldem a Ingelheimem338. V druhé polovině pobytu jsou zmínky 

o společných akcích řidší a začínají převažovat slavnostní bohoslužby, ka

valkády a audience u významných duchovních - Heřman zkrátka rozvíjel 

již pevněji navázané styky s kardinály a neměl takovou potřebu vyplnit 

svůj čas projížďkami s krajany. Před plánovaným odjezdem se samozřejmě 

rozloučil a ještě si stihl vyjet s baronem Schafgotschem, který do Říma 

dorazil 16.10. 1680339
. Dva dny na to Heřmana vyhledal jakýsi německý 

hrabě Zernicor[?], jenž s ním chtěl cestovat do Boloně (pravděpodobně 

chtěl absolvovat společný úsek s Heřmanem, který mířil do Turína, a pak se 

odpojit)340. Kromě jmenovaných pánů víme ještě o jednom setkání s blíže 

neurčeným hrabětem Zinzendorfem, polským baronem Szomuským a ja

kýmsi baronem Faustem [sicI]. U spřátelených kavalírů občas probleskne i 

336 Dem'k HJ Č 23. 2. 1680: hrabě Stahrenberg před pár dny vyšel z Collegia Germanica 

a nastěhoval se ke karmelitánům, dokud mu otec nepošle další instrukce. Blíže se 

tohoto šlechtice nepodařilo identifikovat. 

337 Dem'k HJČ 9.4.: ráno šel Heřman Jakub na mši, po obědě doprovázel kard. Pia 

ad una conclusione Juridica na Sapienzu, kterážto byla věnována panu Basuelovi, ma

jordomovi hraběte Stahrenberga. Kromě toho Heřman Jakub považoval za hodné 

zaznamenání, že pan Basuel 30. dubna 1680 u něj na návštěvě rozbil skleněnou 

kouli (zřejmě těžítko), v níž byly umně vsazené jesličky. Deník HJČ 30.4. 1680. 

338 Blíže neurčeni. 

339 Dem'kHJČ 17.10.1680. 

340 Dem'kHJČ 19.10.1680. 
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bližší informace o doprovodu Gako např. u pana Basuela), jinak jen výji

mečně čteme jména a počet doprovázejících osob. 

Kontakty s církevními hodnostáři 

Jak jsem již předeslala, vztahy s vysokými duchovními jednoznačně udá

valy tón Heřmanovu společenskému životu v Římě. Do této společnosti 

vplul hned poté, co se mu podařilo najít vhodný byt. Jako první navští

vil osoby, které měly bližší vztah ke střední Evropě - již známé Msgre 

Emerixe;41 auditora Rotae Romanae pro Německo, a protektora Ger

mánie kard. Pia. V jejich společnosti ostatně zakotvil nejpevněji. O ná

plni setkání s kardinály víme málo, Heřman nic podrobně nerozvádí -

píše pouze o "kortezírování" (corteggiare). O konverzaci v domě kardi

nála Pia, kam chodil od 3. ledna 1680 nejméně jednou týdně, žádné po

drobnosti neuvádí. Jen občas zmiňuje čestné úkoly při slavnostních bo

hoslužbách, např. rád nosil baldachýn při eucharistických průvodech342. 

S vysoce postavenými duchovními se setkával zhruba stejně často jako 

341 Jacob Emerix, sloužil rovněž jako administrátor německého kostela S. Maria 

delľAnima, vzdělaný teolog, měl mnoho vazeb na kurijní hierarchii. Osobně znal 

starého hraběte Heřmana Černína a Humprechta Jana, s kterým se seznámil jako 

s císařským vyslancem v Benátkách. Viz J. SCHMIDLIN: Geschichte der Deutschen 

Nationalkirkche in Rom S. Maria delľAnima, Freiburg - Wien 1906, S. 479. Franz 

NOACK: Das Deutschtum in Rom, II. Bd., Stuttgart - Berlin - Leipzig 1927, 

S. 160. Zdeněk KALISTA: Mládi Humprechta Jana Černína z Chudenic, II. sv., 

s. 100, pozn. 261 (uveden jako Msgre Emerix de Mathys). 

342 Např. denfk HJČ 26. 6. 1680. 
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se svými urozenými krajany. V derulm najdeme řadu dni, které byly "půl 

napůl" rozděleny mezi krajany a kardinálť43. Zhruba od konce listopadu 

bychom mohli říci, že měl "společensky napilno". Mezi kardinály, preláty 

nebo představenými řádů, které Heřman Jakub Černín několikrát vyhle

dal, patří také P. Slavata, generální představený karmelitánského řádu;44 

P. Pozzi, theatin, který býval proboštem v Praze, P. Visconti, generální 

představený téhož řádu, jezuité P. Postl (sekretář Germánie), P. Arnbrin

ger (generální prokurátor Germánie), generál řádu P. Oliva, augustinián P. 

Wanek (generální prokurátor Flander), kardinálové Nitardo;45 Aderano 

Obó (1613-1700), Giacomo Filippo Nim (1629-1680, 11. srpna), Fla

vio Chigi (1631-1693, synovec papeže Alexandra VIL), Mario Alberizzi 

(1609-1680, 29. září);46 Carlo Caraffa della Spina (1611-1680, 19. října, 

karmelitán a bratr neapolského místokrále), Giacomo (1628-1684) a Felice 

(1639-1688) Rospigliosi, synovci papeže Klementa IX., Antonio Pignatelli 

del Rastrello (1615-1700, papežský komoří), Flaminio Taja (1600-1682), 

Lazzaro Pallavicino (1603?-1680, 21. dubna, děkan papežských komor

níků a prefekt "annony" - obilní daně), Giuseppe Arcrunto (1651-1712, 

343 Viz např. deru1: HJČ 20. a 21. 11. 1679 nebo 11. 3.1680 či 3. 4. 1680. 

344 Jan Karel Jáchym Slavata z Chlumu a Košumberka, poslední mužský potomek rodu. 

Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touba cestovatelská, s. 405. 

345 Johann Eberhard Nidhard, S.J. (1607-1681), Němec z Pasova. Jeho biogram po

dobně jako údaje o všech ostatruch kardinálech je přístupný z http://www.f1u.edu/ 

~mirandas / cardinals.htm. 

346 Heřman Jakub Černín se zúčastnil pohřebních obřadů. Deru1: HJČ 1. 10. 1680. 

Podobně uvádí i pohřeb kard. Barberiniho a Caraffy. 
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kardinálem se stal až roku 1699, v době Heřmanova pobytu měl funkci 

referendáře della Segnatura Apostolica di Giustizia e Grai!a) , Msgre Qua

chardo, auditor Rotae romanae pro Španělsko, patriarcha Colonna347 a 

jednoznačně neidentifikovaný Msgre Altoviti či Alderiti ev obou rodech 

bylo dostatek vysokých prelátů), jenž byl nunciem v Benátkách v téže 

době, kdy tam jako vyslanec působil Humprecht Jan Černín. Úmysl obrátit 

na katolictví svého komorru'ka luterána dovedl Heřmana Jakuba k augusti

niánu kanovníkovi P. Bulbuliovi, který byl považován za člověka schop

ného obstát v teologických disputacích348. V deníku najdeme i řadu dalších 

jmen různých duchovních, ale setkání s nimi buď nebyla osobní nebo 

je můžeme označit jako náhodná a nezakládající žádný déletrvající kon

takt. 

Seznámit se s kardinálem se ovšem zdaleka nepodařilo napoprvé. Jednou 

Heřman marně čekal v předpokoji, protože kard. Oba dlel v konzistoriu;49 

jindy některý z kardinálů či významných prelátů "nebyl doma;50" což kromě 

skutečné nepřítomnosti mohlo znamenat výmluvu, protože právě neměl 

prostředky, čas nebo zásoby pochutin na adekvátní přijetí hosta351. Samotné 

čekání v předpokojích mohlo samo o sobě znamenat vítané shledání, Heř-

347 U něj na hostině došlo k zajímavému incidentu se španělským vyslancem, který 

si chtěl od patriarchy přestrojen vyprosit vzácný obraz. Viz Símona BINKOV Á -

Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 393. 

348 Viz kapitola "Cesty mladého Heřmana Jakuba Černína z Chudenic." 

349 Denfk HJČ 23. 11. 1679. 

350 Deru'k HJČ např. 15.3. 1680. 

351 Renata AGO: Carriere e clientele nel1a Roma barocca, s. 123. 
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man Jakub takto několikrát potkal jiné kavalíry nebo dokonce generála 

karmelitánů a krajana P. Slavatu352
• 

V souvislosti s audiencemi u kardinálů se vynořuje zajímavá otázka, 

nakolik je deru'k Heřmana Jakuba Černína spolehlivým pramenem pro 

poznání jeho obvyklých aktivit. 6. prosince 1679 totiž píše "byl jsem jako 

každou středu a sobotu na audienci u kard. Ciba [ ... ]" Je to jediná zmínka 

o tom, že určitou osobnost navštěvoval podle předem daného plánu. Jindy 

je také v deníku jakoby mezi řečí vloženo, že dělal "to co obvykle;53" ale 

je velmi těžké určit, co všechno bylo obvyklé a jak to obvyklé probíhalo. 

Podobně nejasné zůstává, co přesně byly jeho "soliti exerciti?54 ". 

Nezřídka od významných osob jako projev přízně dostával různé vy

brané lahůdky (zvěřinu, ovoce, cukrovinky nebo víno), jak bylo tehdy 

zvykem. Zřejmě si takových pozorností vážil, protože si je pečlivě zazna

menával355. Jiným "vyznamenáním" mohla být osobní návštěva samotného 

kardinála, jako např. 22. listopadu 1679, kdy Heřmana ráno navštívil kard. 

Pio, 6. února pak Msgre Colonna. Msgre Emerix zase Heřmanovi zpro

středkoval audienci u španělského vyslance, pozval ho k sobě, aby viděl 

352 DeruK HJČ 24. 11. 1679 a 4. 1. 1680. 

353 Např. 3.12. 1679 šel odpoledne na Corso jako obvykle, 10.12. 1680 jako obvykle 

doprovázel kardinály Pia a Ciba do kaple, 23.12. 1680 byl jako obvykle v Cibově 

předpokoji. 

354 Např. deník HJČ 20., 22., a 23. 2.1680. 

355 Nejrůznější pochutiny často dostával už během svého pobytu na dvoře toskánského 

velkovévody (viz např. 12.6. nebo 21. 8. 1679) a nejednou jej v Římě takto uctil 

Msgre Emerix nebo některý z kardinálů, např. 22.11. nebo 11. 12. 1679 
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itiformaci čili postup, jak se kurijní právníci seznamovali s jednotlivými 

případť,56 a jednou se s Heřmanem procházel po Corsu357
. Heřman Jakub 

na oplátku svým váženým společlli'kům nabídl odvoz svým kočárem358. 

Audience u papeže byla pro Heřmana Jakuba samozřejmě nejvýznamněj

ším setkáním v Římě. Obdržel celkem dvě, první 9. ledna 1680, kdy s ním 

papež podle deníku hovořil více než půl hodiny a udělil jemu, jeho pnbuz

ným a padesáti nejbližším přátelům plnomocné odpustky in articulo mortis. 

Jak je uvedeno výše, nijak tím papež neodbočil od ustáleného ceremoni

álu. U této audience Heřman nezmiňuje, kdo mu ji zprostředkoval, zato 

u druhé audience, která proběhla 18. října 1680359 víme, že kvůli ní dvakrát 

navštívil papežského komořího kard. Pignatellih036o
. Papež mu tentokrát 

věnoval téměř hodinu času, obdaroval ho růžencem a medaili. Heřman si 

dokonce vyžádal dovolení, aby směli vejít i jeho průvodci, i oni poltbili 

papeži střevíc (dokonce i luterán Hennigsen!!!) a nakonec obdrželi každý 

po stříbrné medaili. Tuto druhou audienci zřejmě můžeme považovat za 

jakýsi nadstandard a výsledek Heřmanova snažení. 

356 Např. denfk HJČ 24. 6. 1680, Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): Heřman 

Jakub Černín, S. 116. 

357 Denfk HJČ 1. 8. 1680, o vlídnosti též Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): 

HeřmanJakub Černín, s. 116. 

358 Např. P. Slavatu odvezl domů z předpokoje Jeho Svatosti. Denfk HJČ 4. 1. 1680. 

359 Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín, s. 121. Editor 

ovšem chybně přečetl jména všech členů Heřmanova doprovodu. Jedná se samo

zřejmě o pány Bokhelkampa, Hennigsena a Příhodu - Casuse. 

360 Denfk HJČ 14. a 16.10. 1680. 
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Kontakty s římskou aristokracií 

Na rozdíl od církevního prostředi se Heřmanu Jakubovi do kruhů staré řím

ské aristokracie podařilo proniknout jen málo. Deník zaznamenává setkání 

s římským senátorem a jeho chotí;61 jakýmsi hrabětem Maserou [Mare

rou?]362 a kontakt s knížetem Pamphilim, který se ovšem co do intenzity 

se vztahy s preláty nedá mnoho srovnávať63. 19. dubna navštívil vilu kní

žat Altieri, o setkání s nimi ovšem nic nepíše. Spíše uzavřené Heřmanovi 

zůstalo, jak už víme, i prostředi římských akademií a švédskou královnu 

Kristýnu viděl jen zdálky, nicméně prohlédl si její palác, kde poznal mnoho 

skvostů, které Švédové ukořistili v Praze364. 

Významnou součástí společenského života v Římě tvořily velké veřejné 

slavnosti, nejrůznější kavalkády (např. u příležitosti slavnostního vjezdu 

cizího vyslance do města nebo předání bělouše - cava//o di chinea - jakožto 

španělského tributu papeži za sicilské léno), veřejné audience vyslanců 

361 Dení'k HJČ 6.2. a 15.3. 1680. 

362 Deru'k HJČ 14.8.1680. 

363 Nejprve se s ním setkal během výletu k moři 6.5. 1680, kde kníže lovil, pak se 

s ním pokusil dvakrát neúspěšně sejít v polovině července (viz Simona BINKOV Á 

- Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 396.), 26.6. společně nesli 

baldachýn při procesí v kostele sv. Pankráce a nakonec se setkali 28. 8. na slavnosti 

na počest polského vyslance, kterou kníže pořádal ve vile Pamplůli. Heřman Jakub 

na slavnost přišel ve vyslancově doprovodu. 

364 Deru'k HJČ 2.8. 1680, Silvie ŠLEJMAROVÁ: Zábava, slavnosti a chování Italů 

v raném novověku očima českých kavalírů, s. 125. Alessandro CATALANO (ed. a 

komentář): HeřmanJakub Černín, s. 119. 
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u papeže;65 průvody, pouliční oslavy karnevalu;66 ohňostroje;67 kompo-

365 Denl'k HJČ 28.6. 1680 popisuje nádherně vystrojeného španělského vyslance na 

jedoudho na koni kovaném zlatem, dalM nádherné kočáry i jezdce, svátečně oděné 

preláty na mulách, postroj předávaného bělouše, řeči vyslance a přijJmajl'dch kardi

nálů a papeže i následnou veselici, když byla na ulici vybudována mramorová kašna, 

která chrWa vmo, a na Španělském náměsti provozovali ohňostroje. Podobně ličl' 

veřejnou audienci polského vyslance u papeže v Sala Regia ve Vatikánu, kde měl rrllt 

vyslanec knJže RadziwiI řeč, ale pro dlouhodobé nachlazeru nemohl mluvit nahlas 

a tak nebylo nic slyšet. Následoval slavnostni banket a Heřman Jakub zaznamenává 

i stižnost doprovodu, že se vJc najedly oči než ústa. Audience měla ještě nepří

jemnou dohru, protože Radziwilovi janičáři chtěli ukrást konstrukci, která zbyla po 

ohňostroji, ale zabraňovali jim v tom římšti sassaioli, kteří tyto konstrukce tradičně 

dostávali, strhla se prudká rvačka s několika zraněnJmi na obou stranách, a tři sassaioli 

byli následujídho dne oběšeni. Později popsal pestrou kavalkádu při slavnostnJm 

odjezdu vyslance Radziwila, v níž jela řada jezdců oblečených a vyzbrojených po 

exotickém tureckém způsobu, v polském národnJm oděvu a s polskou hudbou 

nebo 5 jezdců s tygřími kůžemi rrllsto plášťů. Vyslanec ovšem se po pompéznJm 

rozloučeru inkognito vrátil do Říma. Deník HJČ 8., 11. a 12.8. a 15.9. 1680. 

366 Římský karneval zahajovala poprava a vystavení mrtvoly odsouzeného na Via del 

Corso pro výstrahu (podle mínění Heřmana Jakuba), aby byl lid držen ve strachu 

a kázni. Kolem popraveného běhali koně al paglio a šel kolem něj i průvod maš

kar. Deru&: HJČ 24.2.1680, Silvie ŠLEJMAROVÁ: Zábava, slavnosti a chování 

Italů v raném novověku očima českých kavalírů, s. 162. Český překlad viz Simona 

BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 392. 

367 Heřman Jakub byl dosti zaujat technickou vyspělosti fuochi di allegria, rád se na 

ně díval a hledal si příhodná rrllsta (např. 28.6. 1680 navštivil hraběte Molara, 

z jehož domu byl ohňostroj dobře vidět). Zvlášť se mu hbily girandoly, což byla 

zařízení podobná větrníku, na jejichž lopatkách se nacházely petardy. Ohňostroj byl 

součásti nejrůznějšJch oslav - sňatku španělského krále, zvolení nového velmistra 

115 



nované slavnosti na lodích368 apod. Heřman Jakub Černín vždy vystupuje 

v pozici diváka, zpravidla si ovšem zajistil dobré místo k pozorováni, pro

tože průběh slavnosti, samotný ceremoniál nebo pořadí jezdců kavalkády 

včetně jejich slavnostního vzezřeni popisuje dosti detailně, ostatně mla

dého aristokrata z ciziny průvody plné nezvyklých postav v drahocenných 

barevných oblecích, s neznámými zbraněmi nebo neobvyklými hudebními 

nástroji nemohly nezaujmout. 

Zbožnost 

V české odborné literatuře se o věcech viry vždy píše s jistými rozpaky, 

badatelé jako by se báli uznat, že víra a zbožnost jsou u některých osob 

nadmíru silné a jako motivace určitého chováni docela postačují. Italští au

toři s tím problém nemají, naopak často zanedbávají jiné úhly pohledu než 

právě vnitřni hnutí dané osoby. O duchovni život Heřmana Jakuba Čer-

Řádu maltézských rytířů, doprovodné oslavy u příležitosti vjezdu španělského nebo 

polského vyslance, slavnosti apoštolů Petra a Pavla, výročí papežovy korunovace 

apod. Deník HJČ např. 28. a 29. 6. 1680. Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti 

a chování Italů v raném novověku očima českých kavalírů, s. 141-142 a 163. 

368 Jednou z podrobně popsaných slavností byla podívaná uspořádaná španělským vy

slancem, který se plavil po Tibeře v přepychově ozdobené lodi typu feluca, maje za 

sebou ještě bárku se služebnictvem. Pro zábavu urozených i neurozených diváků ne

chal do vody naházet přes 300 kachen a na dlouhých provazech loď táhla vykrmené 

husy, které měli odvážlivci chytat. Odměnou šikovným plavcům byla tato drůbež ke 

konzumaci. Po soutěži byl večer z jedné z bárek odpálen ohňostroj ve tvaru draka. 

Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 163. 
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nína se nezajímal zatím žádný z badatelů, kteří se zaobírali jeho deníkem, 

přitom věcí tak či onak souvisejících s vírou v deníku najdeme nepře

berné množství. Domnívám se, že Heřman Jakub Černín byl upřímně 

věřící katoHk, protože jeho častá účast na bohoslužbách, osobní pobož

nosti a v neposlední řadě pokus přivést do lůna katolické církve svého 

komornJka luterského vyznání svědčí o vnitřním přesvědčení Gakkoli mu

síme počJtat s tím, že v baroku byl kladen zvýšený důraz na kvantitu 

křesťanských obřadů, což je možno ilustrovat např. na praxi pobožnosti 

"quarantore369
" - čtyřicetihodinové nepřetržité eucharistické adoraci, nebo 

koneckonců na některých úkonech, které prováděl sám Heřman Jakub, jako 

např. návštěva několika bohoslužeb v jeden svátek370
). Jiní kavaHři ve svých 

denících čas od času dávají najevo lehce kritický přístup k dobovému po

jetí zbožnosti a podobě katolických obřadů;71 u Heřmana nic takového 

nenalézáme. 

369 I Heřman se zúčastnil 20. 1. 1680 a 13. a 14.7. 1680 v kostele S. Maria del Popolo. 

Viz též Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, 

s.396. 

370 DenJk HJČ např. 22.11. 1679 - svátek sv. Cecilie, 30. 11. oslavil svátek sv. Ondřeje 

u San Andrea della Vallei San Andrea in Monte Cavallo, 13. 12. sv. Lucie, 20.1. 1680 

sv. Anežky ŘJmské, 25. 8. se sešel svátek sv. Ludvíka i sv. Bartoloměje a Heřman 

Jakub uctil oba světce v "jejich" kostelich (podobných "dvousvátků" uvádJ vice), 

28.9. na slavnost sv. Václava šel na mši ráno k Panně Marii Konstantinopolské 

a ještě odpoledne do Santa Maria della Vittoria, 4.10. oslavil svátek sv. Františka 

s bratry konventuály i u kapudnů apod. 

371 Konkrétně mám na mysli Antona Floriána z Lichtenštejna. Viz Gernot HEISS: 

Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 171-172. 
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Heřman Jakub Černín často vykonával osobní pobožnosti (Andach"0 devo

~one), což pravděpodobně znamenalo, že zašel do některého kostela a tam 

se pomodlil. Sv. přijímání je vždy uvedeno výslovně a zdaleka ne tak často, 

jako tato pobožnost;72 podobně uvádí i zpověď či kající skutek (pigliare 

perdono) 373. Kromě toho, že se téměř každý den setkával s duchovními, se 

často účastnil mší, a to i ve všední dnť74. Svátky svatých se samozřejmě 

bez účasti na bohoslužbě neobešly, tehdy si vybíral kostel buď zasvěcený 

onomu světci, jenž měl svátek, podle lokality nebo podle toho, s kterým du

chovním měl v plánu se setkat, někdy přijal i pozvání jiných kavalírů, např. 

markýze Gonzagy do polského kostela375
. Pro své všednodenní pobožnosti 

si obhbil kostel Santa Maria di Constantinopoli (dnes S. M. Odigitria376), 

372 V záznamech cesty Německem a Rakouskem se v jindřichohradeckém rukopise 

několikrát objevilo "ich habe meinte Andacht und Communion verrichtet, (( 25.7. 1679 

ve Florencii uvádí zpověď a sv. přijímání v katedrále, v římské pasáži je přijetí 

Nejsvětější Svátosti uvedeno pouze na Hod Boží vánoční roku 1679. 

373 Deník HJČ 1. 3. 1680: [ ... ]pak jsem šel do sv. Petra na pokání (pigliar perdono), 

protože byl první zasvěcený (sacrato) březnový pátek. Podobně je dvakrát tento 

výraz použit v pasáži o Florencii - 9. a 17.9. 1679 v Annunziatě. 

374 Většinu pobytu chodil na mši alespoň dvakrát týdně, v určitých obdobích (např. 

únor a březen 1680) i častěji - obden nebo denně. 

375 Např. deníK HJČ 4. 3.1680. 

376 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub Černín., s. 121. Kostel 

se nachází na Via del Tritone. Viz http://www.vicariatusurbis.org/. Podobně ve 

Florencii často navštěvoval taktéž mariánský kostel Santissima Annunziata. 
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často chodil i do kostela San Lorenzo in Lucina377 a San Carlo378
. Jak jsem 

již uvedla, výročí bitvy (vítězství katolické strany) na Bílé Hoře a svátky 

českých patronů si připomínal v kostele S. M. della Vittoria. 

Heřman Jakub byl ve stálém kontaktu s několika řády, nicméně je těžké 

určit, nakolik ho zajímala jejich spiritualita a nakolik se k nim dostal díky 

svým známým nebo svému původu. Např. ke karmelitánům ho poutalo 

nejen to, že spravovali kostel S. M. della Vittoria důležitý pro Čechy, ale i to, 

že generálním představeným byl krajan. V deníku nicméně čteme zmínky 

o kontaktech s karmelitány i jinde než v Římě379. Podobně měl několik 

krajanů mezi jezuity nebo jejich studentť80. Jezuitský kostel II Gesu lákal 

návštěvníky svou novou výmalbou klenby a výstavností celé stavby. Jistou 

vazbu na domov můžeme vidět i v kontaktu s řádem theatinů, protože P. 

Pozzi, sekretář generála P. Viscontiho, býval proboštem v Praze381. Bližší 

vztah měl ještě k františkánům (vícekrát uvádí Ara Coeli) a augustiniá

nům kanovníkům (vzpomeňme na přesvědčovad disputace augustiniána 

Bulbulia s jeho sluhou). 

Pobyt v Římě v sobě zahrnoval kromě dalších aspektů i pout'. Heřman 

Jakub se z tohoto pojetí nijak nevymykal. Už víme, že často chodil na 

377 Viz http://www.romecity.it/Sanlorenzoinlucina.htm. Kostel stojí poblíž Via del 

Corso. 

378 Nelze s jistotou určit, pravděpodobně San Carlo alle Quattto Fontane. 

379 Heřman se potkal s bratrem, kterého znal už z Benátek. Deru'k HJČ 26. 6. 1680. 

380 Např. P. Arnbringer, který mu dodával zprávy z Čech, nebo hrabě Stahrenberg. 

381 Deru'k HJČ 21. 11. 1679. Na jiných místech Itálie si Heřman prostřednictvím řádu 

theatinů a jezuitů vyzvedával směnky. Eva BÍLKOVÁ: Italská část kavalírské cesty 

Heřmana Jakuba Černína z Chudenic se zaměřením na jeho mantovské pobyty, s. 5. 
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bohoslužby a vykonával i různé skutky osobní zbožnosti a samozřejmě ne

vynechával nespočetná římská poutní místa. Brzy po příjezdu (30. 11. 1679) 

zamířil do chrámu sv. Petra, který od té doby navštívil ještě mnohokrát, 

když doprovázel kardinály ke slavnostním obřadům. Skoro denně poznal 

nějaký nový kostel, zpravidla během pobožnosti, z deníku se dovídáme 

i o dnech, které návštěvám různých chrámů vyhradil (opět vidíme ba

rokní důraz na kvantitu, který je dnešnímu pojetí spirituality přece jen dost 

vzdálený) 382. Církevní stavby a hudbu vnímal zároveň jako umělecká díla a 

dočteme se o několika odborných exkurzích s učitelem architektury;83 ale 

tyto výpravy byly striktně odděleny od návštěv kostelů s duchovní náplní, 

s výjimkou výprav za poznáním antických památek, protože na troskách 

pohanských sakrálních nebo profánních staveb byl často postaven kostel. 

Jakkoliv Heřman příliš neholdoval návštěvám historických pamětihodností 

bez další "přidané hodnoty," antické památky (zejména památky na pr

votní církev) ho velmi zaujaly. V kostelích si prohlížel relikvie vztahující se 

382 Např. deník HJČ 12.11. 1679,13. a 14. 9.1680 a 10. 3.1680, který je v tomto směru 

rekordem. Heřman Jakub píše, že spolu s hrabětem Stahrenbergem před obědem 

navštívili 9 kostelů a po obědě 5 a sice S. Paolo, kde byli na mši, pak Tre fontane, 

kde byl sv. Pavel sťat, Annunziatella, S. Sebastiano, S. Giovanni in Laterano, kde 

vykonali pobožnost. Dále jmenuje ještě S. Croce in Gerusalemme, S. Lorenzo fuori 

le mura, S. Maria Maggiore a S. Pietro, kde zakončili devozione. 15.1. 1680 uvádí 

pouť po 7 kostelích v doprovodu P. Pozziho, 3. 2. absolvoval totéž bez Pozziho 

v nosítkách. 21.4. si prohlédl relikvie v S. Pietro, S. Prassede, S. Maria Maggiore a 

S. Giovanni in Laterano. 

383 Např. 9.7. 1680. Český překlad viz Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: 

Česká touha cestovatelská, s. 395. Podrobněji viz kapitoly o studiu a vztahu k umění. 
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k biblickým postavám a křesťanským prvomučedníkům384 a několikrát se 

vydal po stopách antických Římanů a nejstarších křesťanů. Sedmého dubna 

1680 si Heřman Jakub spolu s mnoha dalšími kavalíry Gmenuje Němce, 

Angličany a Holanďany) prohlédl katakomby S. Sebastiano~85 3. července 

(na svátek Nalezeni sv. Kříže) po exkurzi v galerii P. Kirchera viděl relikvie 

vztahující se k Ukřižováni v S. Croce di Gerusaleme~86 24. července. 1680 

po prohlídce Kapitolu navštívil klášter Ara Coeli, který je, jak pozname

nává, postaven na ruinách chrámu Dia Faretria a kde je uchováváno tělo sv. 

Heleny, a po prohlídce Campovaccina387 šel do kostela S. M. Nova s tělem 

sv. Františky Římské a kamenem, na němž jsou údajné otisky kolen sv. 

Petra388. 26. července. od Trajánova sloupu zamířil k S. Pietro in Vincoli, 

v němž mj. obdivoval Michelangelův náhrobek papeže Julia, do kláštera 

S. Martino dei Monti, kde ukazují jeskyni, v niž papež sv. Silvestr konal 

dva koncily, a do kostelů S. Prassede a S. Pudenziana - tyto dvě světice zde 

údajně uchovávaly krev mučedníků. U sv. Praxedy se mimoto nalézá sloup, 

u něhož prý byl bičován Ježíš Kristus389. Hned čtyři dny nato se vydal spolu 

s baronem Vrabským na velkou okružni jízdu po antických památkách, při 

niž navštívili dominikánský klášter S. Sabina na Aventinu. V tamní zahradě 

rosti pomerančovnik zasazený sv. Dominikem. Později téhož dne navštívil 

384 Např. deníK HJČ 21. 4. nebo 3.7. 1680. 

385 Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín, s. 115. 

386 Ibid. 

387 Forum Romanum. 

388 Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 398-400. 

389 Ibid., s. 400-401. 
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baziliku S. Bonifacio e Alessio s tělem sv. Alexia390. Desátého září udělali 

další velký okruh zejména po stopách apoštolů Petra a Pavla, tentokrát 

s sebou vzali i antikváře. Prohlídka začala v chrámu sv. Petra, do nějž mělo 

být vsazeno 11 sloupů z jeruzalémského chrámu, po pobožnosti pokra

čovala v bazilice sv. Pavla za hradbami (se zastávkou u relikvií v S. Maria 

Transpontina), kostele S. Vicenzo e Anastasio, S. Maria Scala Coeli (podle 

vidění, které tam měl sv. Benedikt) a S. Maria Annunziata. Cestou ke koste

líku Domine quo vadis? zhlédli i hrob Cecilie Metelly, Circo di Massenzio 

a další antické monumenty, pokračovali dál kolem kapličky S. Maria in 

Palmis, Caracallových lázní, kostela S. Sisto Vecchio a S. Stefano Rotondo 

až do lateránské baziliky a tamního baptisteria. Odtud šli přes ruiny na 

pahorku Esquilin do S. Croce in Gerusaleme, S. Lorenzo fuori le mura a 

pouť zakončili v bazilice S. Maria Maggiore391. Podle deníku vše stihli do 

oběda;92 což se mi zdá dost neuvěřitelné. 

Díky tomu, že na bohoslužby doprovázel kardinály, viděl Heřman Ja

kub mnoho obřadů v té nejskvostnější podobě, nejčastěji přímo za účasti 

papeže393• Papeže tak vídal i několikrát do měsíce. Samozřejmě se účast

nil slavnostních bohoslužeb o velkých svátcích církevního roku, jako byly 

např. Vánoce (pro tehdejší společnost ovšem jejich slavení u rodinného 

stolu nebylo obvyklé a významem nemohly předčít Velikonoce);94 svátek 

390 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín, s. 117. 

391 Chrámy si zřejmě trochu popletl. Na Esquilinu stojí S. Maria Maggiore. 

392 Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub Černín., s. 119-120. 

393 Např. udílení popelce. Deru'k HJČ 6.3. 1680. 

394 Deník HJČ 25. 12. 1679. 
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Očišťování Panny Marie (Hromnice);95 Boží Tělo396 a samozřejmě Veliko

noce397. Heřman Jakub ve svém deru1m podrobně popisuje průběh obřadů, 

čili rozdávání požehnaných svící o Hromnicích, průvody o Božím Těle, 

rozdávání ratolestí na Květnou neděli;98 obřad mytí nohou, slavnostní ve

čeře a "chození po hrobích" na Zelený čtvrtek, ba i na Velký pátek399 a 

slavnou mši na Hod Boží, různá procesí, kavalkády kardinálů, požehnání 

Urbi et Orbi apod40o
. 

Studium a šlechtická cvičení 

Na první pohled se čtenáři Heřmanova deru1m zdá, že před příjezdem 

na šlechtickou akademii v Turíně se studiím věnoval jen sporadicky. Ně

které poznámky nás ale trochu vyvedou z míry (např. již zmíněné "soliti 

395 Deru'k H]Č 2.2. 1680. 

396 Deru'k H]Č 19.6.1680. 

397 Deru'k H] Č 14. - 21.4. 1680. 

398 Tehdy prý duchovní dostávali hezčí větvičky než ostatní věřící. Deník H]Č 14.4. 

1680. 

399 Heřman sám oběd neuvádí, takže možná držel předepsaný půst. 

400 Popis obřadů podrobněji reprodukuje Silvie ŠLE]MAROV Á: Zábava, slavnosti a 

chování Italů v raném novověku očima českých kavalirů, s. 165-170. Ve srovnání 

se zážitky mladých Lichtenštejnů se ceremonie téměř neliší a stejně tak se shoduje 

role Heřmana Jakuba při službě kardinálu Piovi - nesení baldachýnu při procesí 

na Zelený čvrtek v kostele S. Maria delľAnima. Maxmilián z Lichtenštejna dosáhl 

velké pocty o Květné neděli roku 1662, kdy směl papeži před všemi ostatními cizími 

kavalírypoHbit střevíc a jako první ze všech světských osob od něj obdržel palmovou 

ratolest. Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 171. 
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exercitii" nebo formulace typu po skončení ob1!Jlklého studia401
), protože dě

laji dojem, že Heřman Jakub Černín studoval poctivě a každodenně, jen 

o tom nepsal do deníku, pokud se denní rytmus nevymykal z obvyklého 

schématu. Upřimně řečeno si nepřipadám dostatečně kompetentní k jedno

značnému soudu, ale vzhledem k četnosti Heřmanových ostatních aktivit 

se přikláním k názoru, že studium a šlechtická cvičení byly před turínským 

pobytem pouze doplňkovou součásti jeho programu. O konkrétní podobě 

studijního programu nám deru'k: poskytuje jen skoupé informace. První 

zmínku o studiu nalézáme během pobytu v Salcburku;o2 brzy po příjezdu 

do Itálie si v Benátkách najal učitele italštiny;03 a ve Florencii se pustil 

•• 
401 Např. deník HJČ 19., 20. a 21. 6.1679,26.8. 1679. 

402 1. 3. 1679 se šel podívat do jízdárny (nikdy ale nepíše, že by se učil jezdeckému 

umění!), týž den začal i s tancem a od 4.3. s panem Ebelinem, hofrrůstrem barona 

Vrabského, opakoval právo, kterému se věnoval už během studií v Praze, a pan 

Heklmeier, sekretář salcburského arcibiskupa, Heřmana začal vyučovat správnému 

psaní německých Missivschreiben. 5. 4. zmiňuje kromě jízdárny ještě školu šermu a 

8.4. 1679 si hned po příjezdu do Innsbrucku prohlédl tamní slavnou jízdárnu. 

Alexandra TESAŘÍKOVÁ: Cesta Heřmana Jakuba Černína z Chudenic Bavorskem 

a Rakouskem. 

403 Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 385. 
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do systematického studia historie;04 geografie;05 francouzštiny406 a hry na 

kytaru407. Nadále také pokračoval v procvičování psaní italských dopisů 

(concettz) 408. Francouzštině se věnoval v blíže neurčené akademii409 a kromě 

těchto hodin několikrát zmiňuje opět jednoznačně neidentifikovaná "cvi

čení - esercizi410
". V žádném z uvedených př11dadů "studijních dnů" není 

možné podrobněji popsat režim dne, jako učinili autoři jiných studií411. Mů-

404 Heřman Jakub uvádí začátek těchto lekcí poněkud zmatečně. Deník HJČ JH 13. 

a 14.6. 1679 uvádí, že se Heřman zdržoval doma a začal se světovými dějinami 

a zeměpisem. 19., 20. a 21. 6. strávil psanfm dopisů, čterum, obvyklou výukou (1) 

historie a geografie se svými učiteli a najal si třetfho na italskou stylistiku (scriver 

con buon concetto lettere italiane), a sice kněze Paciniho, sekretáře bývalého nuncia. 

30. června mluvil v augustiniánském kostele Santo Spirito s velmi učeným páterem, 

zda by mu neporadil učitele historie. Po obědě bylo ošklivé počasí, tak zůstal doma 

a zaobíral se studijními úkoly. 7.7. znovu píše, že začal pod vederum monsignora 

Paciniho studovat dějiny Evropy od Karla V. podnes a zdokonalovat se v italské 

korespondenci. Zápis k 7.7. je v českém znění uveden v Simona BINKOV Á - Josef 

POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 389-390. 

405 Deru'k HJČ 19.,20. a 21. 6.1679 

406 8.8. 1679 obědval u Černína mj. jeho učitel francouzštiny. 

407 15.6. 1679 se Heřman Jakub poprvé setkal s učitelem hry na kytaru signorem 

Tedescino a podle JH měl hned první hodinu. 

408 Viz výše o zmatku s výukou P. Paciniho. 

409 Deru'k HJČ 4.7.1679, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha 

cestovatelská, s. 389-390. 

410 Deru'k HJČ 26., 27. a 28. 7., 5., 7., 11., 12. a 16.8.,2.9. 1679. 

411 Přehlednou tabulku s přehledem činností mladých Lichtenštejnů pro různá místa 

pobytu uvádí Gernot HEISS: Ihro keiserlichen Mayestat zu Diensten ... , s. 168, 

Anntje STANNEK: Telemachs Briider, s. 111 shrnuje rozvrh Heinricha Friedricha 
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žeme v ten který den pouze z deníku vyčíst, byla-li cvičení před obědem či 

odpoledne nebo co následovalo po nich. 

V Římě podle všeho Heřman pokračoval pouze ve hře na kytaru412 a 

přibral si nové předměty, totiž malbu či kreslení a architekturu. Kromě stu

dia se i během římského pobytu objevují "cvičení413 ". Výuka výtvarného 

umění snad měla podobu "odborně vedených exkurzí," kdy v dopro

vodu učitele chodil zejména do kostelů studovat umělecká díla414
• Proto 

ani v Římě nemůžeme rekonstruovat podobu Heřmanova denního roz

vrhu. Nevím, nakolik Heřmana Jakuba " chytlo " malování a kreslení, ale 

architektuře a urbanistice (vzpomeňme na otcem doporučované rozhledy 

z věží, aby dobře poznal polohu daného města) se věnoval se značným 

zápalem a s nadšením si do deníku poznamenával podrobnosti ze svých 

pozorování415
• Zápisy kromě nefalšovaného zájmu prozrazují i jeho talent 

von Hohenlohe-Langenburg během studií v Zenevě a Saumuru. 

412 DeníK HJČ 16.10. 1680 opět uvádí učitele kytary. Své umění snad zúročil na kon

certech 14.12. 1679 uvádí, že kytara v podání člena AccadeITŮe dei Virtuosi se mu 

obzvláště líbila. 

413 Např. Deník HJČ 20., 22. a 23. 2.,1680,2.3.1680,24.5. 1680. 

414 16.7.1680 byl s malířem (čili učitelem malby) ve vile Farnese, Simona BINKOVÁ

Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 397.10.8. je uvedeno studium 

obrazů v :různých kostelích. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman 

Jakub Černín, s. 119, 17.8. se svým malířem studoval malby v chrámu sv: Petra i na 

jiných místech. 7.8. se svým architektem al Calisco (katakomby sv: Kalixta?) a jinde 

studoval architektonícké prvky. 

415 K 9.7. 1680 je v deníku podrobně popsána exkurze s architektem. Nejprve si 

prohlédli schodiště paláce Caetaní (vystavěl ho Bartolomeo Ammanati), které bylo 
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pro danou oblast a technické discipliny. 12.7. si od svého učitele nechal 

předvést práci s vodováhou a různé matematické zajímavosti416 a před od

jezdem z Říma (18. září 1680) si od něj nechal poradit ohledně koupě rytin 

s architektonickou tématikou. 

Vztah k umění 

Heřmanova kavalírská cesta trvala několik let a setkání s uměleckými díly 

všeho druhu nabízela takřka na každém kroku, proto zde nebudu uvádět 

podrobné srovnání s ostatními částmi cesty jako v předchozí kapitole. Ve 

svěde deníku (zvláště těch částí, které jsem měla možnost podrobně pro

zkoumat) se zdá, že se jeho vztah k umění za celou dobu cesty víceméně 

neměnil. Mohli bychom říci, že Heřmanův zájem o umění nikdy nepře

kročil rámec aristokratického životního stylu. Cenil si "vkusnosti417
" věcí, 

které viděl, často ve svém deníku hodnotil to, co shlédl, jako "krásné." 

Do podrobností zabíhal málokdy418. Při bližším pohledu na stránky jeho 
'$ 

považováno za nejzdařilejší v Itálii, pak schodiště paláce dona Agostina Chigiho, 

kde ovšem našli nedostatky. Pokračovali do sv. Petra, kde si všímali několika chyb 

proti symetrickému plánu, a sám Heřman Jakub poznamenává, že tyto nedostatky 

většina cizinců i Římanů nevnímá a pravděpodobně o nich ani neví. Za sebe mohu 

dodat, že jsem si jich při prohlídce chrámu rovněž nevšimla. Simona BINKOV Á -

Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 395. 

416 Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 396. 

417 Viz např. deník HJČ 19.12. 1679, 19.5.1680 (vila Medici) apod. 

418 Takto stručně píše např. o hudbě na svátek sv. Anežky Římské 20.1. 1680 nebo 

divadelním představení 29.2. 1680, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: 

Česká touha cestovatelská, s. 394, 10.4. 1680 si ve Frascati prohlížel krásné zahrady 

a fontány. 
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zápisků ovšem zjistíme, že hlubší zájem o oblast umění a sběratelskou 

vášeň po svém otci nezdědil. Ve svém přístupu k věcem hodným vidění 

příliš nerozlišuje předměty umělecky cenné od "vzácných" nebo "draho

cenných" materiálů419 či kuriozit42o
. Je třeba podotknout, že dobře vnímá 

církevní umění - např. na bohoslužbách zhusta oceňuje hudbu, mobiliář 

nebo příležitostnou výzdobu kostela421
. 

419 Např. 11.12. 1679 poznamenává v zápise o audienci u kard. Niniho, že byla slav

nostnější, než kdy předtím viděl, a při téže přiležitosti si prohlédl jeho luxusní byt 

s obrazy, socharní a všerní druhy nábytku. 21. 5. 1680 při prohlídce Palazzo Borghese 

uvádí rovněž výčet vzácnosti a 15.7. 1680 si v Palazzo Chigi zaznamenává i cenu 

vzácné ložnice. Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cesto

vatelská, s. 396. Podobně vyjmenovává drahokamy použité v tzv. "ludovisiánském 

loži" v Casino dell'Aurora u vily Ludovisi. Přidává i kuriozitu (viz následující pozn.) 

- zkaměnělého člověka v sametové skříňce. Dení'k HJČ 5.7. 1680, Alessandro 

CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub Černín, s. 117. 

420 O fantastické "všehochuti," kterou dokázal Heřman Jakub vstřebat během jed

noho dne, svědčí zápis z 28.7. 1680: Ráno se Heřman Jakub spolu s baronem 

Vrabským vydal do casino či palazzino kard. Chigiho blízko Quattro Fontane, kde si 

prohlédli pokoje plné různého nábytku, soch, hodin, zrcadel či obrazů (ponejvíce 

v pozlaceném rámu). Chválí i "galerii", v níž jsou k vidění různé kuriozity, jako 

např. dvě srostlá telata, jedno zvíře s dvěma hlavarní, mnoho rajčat (melli=mele di 

paradiso), zbraně všeho druhu - turecké, indické/indiánské, polské a jiné, mnoho 

starodávných medaili a jiné pěkné věci. Protože to bylo blízko S. Maria Maggiore, šli 

si prohlédnout poklad v kapli Paulina, kde je mnoho relikvií, např. kost sv. Tomáše 

di Villanova, svícny, kalichy, lampy, antependia ze stříbra a několik kalichů ze zlata. 

Nakonec pokračovali do paláce a galerie Giustiniani, která je plná soch a maleb. 

421 Zrnínkyo krásné hudbě viz deuíkHJČ 20. 1. 1680- svátek sv. Anežky Římské, 3.12. 

1679 - al Gesú památka sv. Františka Xaverského, 7. 12. 1679 na svátek sv. Ambrože 
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Malířství a sochařství 

Jak už jsem uvedla, Heřmanovi v oboru rozhodně nescházel obecný pře

hled. Základní povědomí o výtvarném umění, jeho sbírkách i sběratelství 

odkrývá příhoda s maskou (už jsme na ní narazili výše, na hostině u Msgre 

Colonny maskovaný španělský vyslanec žádal patriarchu, ať mu dá vzácný 

obraz, ten odmíd a poručil svým služebru'kům, ať masku dobře hlídají, 

aby z jeho sálů, které zdobila řada kvalitních a vzácných děl, něco neod

nesla. Po upozornění, že v masce se skrývá španělský vyslanec, patriarcha 

jen odtušil "tím hůře, protože ten rozumí obrazům.")422. Heřman Jakub 

si všímá kromě onoho groteskního děje jednak toho, že Msgre Colonna 

v klášteře sv. Ambrože, 20. 1. 1680,23.1. 1680 v Santa Maria Maggiore, kde sloužil 

španělský vyslanec, hrála kapela a zpívaly 4 sbory, 20. 8. 1680 na svátek sv. Benedikta 

aj. 29. 8. 1680 na svátek stětí sv. Jana Křtitele byly před kostelem zasvěceném tomuto 

patronovi vystaveny krásné tapiserie. Při prohlídce kostela obutých karmelitánů 

S. Martino de Monti (3.7. 1680) Heřman Jakub obdivoval krásné oltáře, sloupy 

a kazatelny z mramoru, všiml si zbytků antických lázní a starých obrazů svatých, 

Krista a mozaiky Madonny, což byl údajně první obraz Madonny uctívaný křest' any 

v Římě. Nejpodrobnější líčení umělecké stránky slavnostních bohoslužeb máme 

z 22. 11. 1680 na svátek sv. Cecílie, kdy se pochopitelně dbalo na krásnou hudbu. 

Heřman Jakub nejprve navštívil dopolední mši u sv. Máří Magdalény, kde krásně 

hráli, a odpoledne zašel do kostela sv. Cecílie, který byl podle jeho deníku nádherně 

vyzdoben, a nakonec do Chiesa Nuova, kde také hráli pěknou muziku a dokonce 

jakousi divadelní hru (ač je v prameni použito slovo sermone) o sv. Cecilii, kterou hrál 

malý/mladý chlapec. 

422 Český překlad celého zápisu viz Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká 

touha cestovatelská, s. 393. 
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vlastní cennou sbírku výtvarného umění, a jednak toho, že pod maskou se 

skrývá znalec obrazů. Podobně při návštěvě paláce, kde bydlela odstoupivší 

švédská královna Kristýna (palazzo Riario, dnes Corsini), rozeznal mnoho 

soch a obrazů, které Švédové pobrali v Praze423
• Jistá úroveň vzdělání ovšem 

ještě nemusí zakládat hlubší zájem. Heřman Jakub byl nadšen architekturou 

a soudobou urbanistikou;-24 zajímaly ho antické památky a staré křesťan

ské umění;-25 ale o renesanční nebo soudobé malířství a sochařství jevil 

zřejmě jen povrchní zájem426. Během římského pobytu zmiňuje jen málo 

známých umělců - Michelangela (Mojžíš v kostele S. Pietro in Vincoli), 

Raffaela (fresky ve vile Farnesině);-27 Guida Reniho (obraz Ukřižování sv. 

Petra v kostele S. Maria Scala Coeli);-28 Cesara Giuseppe zvaného cavagliere 

423 DenJk HJČ 2.8. 1680, Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Čerrun, s. 119. 

424 Tento názor sdili i Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chovám Italů v raném 

novověku očima českých kavalirů, s. 152. 

425 Viz např. dellik HJČ 3. 7.1680, jak je již uvedeno výše. 

426 Podobně lam vztah k uměm měl Lev Vilém z Kounic. Heřmanovi se v dané oblasti 

zřejmě dostalo lepšmo vzdělám před cestou. Svou roli zde sehrálo pravděpodobně 

rodinné zázeIIÚ (zejména otcovy zájmy). Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a 

chovám Italů v raném novověku očima českých kavalirů, s. 79. 

427 DenJk HJČ 2. 8. 1680, Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Čerrun, s. 119. 

428 Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chovám Italů v raném novověku očima 

českých kavalirů, s. 79. Heřman Jakub Reniho označil za "známého boloňského 

maliře" a obraz za "ceněný". Dellik HJČ 10.9. 1680, český překlad v Alessandro 

CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub Čerrun, s. 120. 
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d'Arpino či Gioseppino (malby v Sále konzervátorů na Kapitolu)429 a Ber

niniho Gezdecká socha Ludvíka xrv.);30 ačkoli se musel na svých cestách 

Římem setkat s mnoha jejich dalšími díly - kromě svatopetrského chrámu 

třeba v kostele San Lorenzo in Lucina, kam často chodil, nebo u Panny 

Marie Vítězné. V deníkU několikrát uvádí konkrétní sochy;31 u mnoha je 

bližší určení dosti nejasné, zejména pro osobu bez důkladnější kunsthisto

rické průpravy, jako jsem já. Stručně popisuje i studium maleb v římských 

kostelích, kam se spolu se svým učitelem vydal, al!J si prohlédli všech'!Y ro:?Jičné 

krásné obraiJl 1(Ýi!lam7!Ých malířů;32 jednou větou popisuje návštěvu Accademie 

429 Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 398. 

430 DeruKHJČ 18. 11. 1679, Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub 

Černín, s. 114. Heřman Jakub velmi stručně popisuje Berniniho jezdeckou sochu 

francouzského krále a uvádí, že sochař na ní pracuje již šestnáctým rokem. I zde si 

Černín chtěl poznamenat sumu, kterou to Berninimu vynáší, ale v deruKu je pouze 

vynechané místo. 

431 Silvie ŠLEJMAROvA Zábava, slavnosti a chování Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 79 uvádí známé belvederské torzo (deruK HJČ 29.11. 1679), 

19.12. 1679 Heřmana Jakuba mimořádně zaujala socha gladiátora v parku Daini, 

.26. 1. 1680 si zaznamenal, že v Palazzo Farnese, kde bydlí francouzský vyslanec, 

viděl slavného býka z jednoho kusu bílého mramoru, sochu Herkula a přepychové 

sály plné starožitných soch a jiných vzácných věcí, 8.4. 1680 vila Pamphili, 10.9. 

1680 zmiňuje při prohlídce lateránské baziliky sochu vytvořenou francouzským 

králem Jindřichem IV. Alessanruo CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černín, s. 121. 

432 DeruK HJČ 16.7. 1680. Český citát pochází z Simona BINKOVÁ - Josef POLI

ŠENSKÝ: Česká touha cestovatelská, s. 397. 
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di S. Luca433 a nákup rytin s římskými zajímavostmi;34 jinak se omezuje 

na zhodnocení typu "krásný obraz, socha, nebo i fasáda, vodní hříčka 

apod43s". 

Antické umění 

Jakkoli Heřmanovy zápisy o prohlídkách antických památek prozrazují 

velké zaujetí, zůstává s podivem, že se vydává na detailní prohlídku pa

mětihodností Říma až více než půl roku po příjezdu do města436. Během 

celého podzimu 1679 byl jediným dnem, kdy se Heřman nějak podrobněji 

zmiňuje o uměleckých dílech, 29. listopad. Tehdy si Heřman Jakub prohlédl 

podzemí chrámu sv. Petra a vatikánské zahrady, kde ho kromě fontán zau

jalo belvedérské torzo, rovněž viděl mnoho památek antického písemnictví 

ve vatikánské knihovně437. Velké výpravy za starověkými zajímavostmi pak 

uskutečnil až v létě. Poslední červencový týden by snad mohl být nazván 

"týdnem antiky". 24. července Heřman spolu s baronem Vrabským navští

vil Kapitol, kde jej zaujaly starořímské sochy uložené v Sále konzervátorů 

433 DenfkHJČ 18. 10.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): HeřmanJakub 

Černfn, s. 121. 

434 DeniK HJČ 3.10.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černfn, s. 121. 

435 Např. DenJk HJČ 16. (vila Monte Alto), 27. (vila Mattei) a 29. 1. 1680 (vila Bene

detta), 11. 3. (vila Palestrina), 19.5. 1680 (vila Medici). 

436 Tohoto si poprvé všimla Silvie ŠLEJMAROV Á: Zábava, slavnosti a chovánJ Italů 

v raném novověku očima českých kavalJrů, s. 79. 

437 Deru'k HJČ 29. 11. 1679. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černfn, s. 114-115. Heřman Jakub zmiňuje rovněž knihovnu M. Luthera. 

132 



i některá novější díla. V popisu se zaměřuje hlavně na téma (zápas Al

banů a Římanů, osoby, které sochy představují apod.). Odpoledne sešli 

na Campovaccino (Forum Romanum) a věnovali se památkám na první 

křesťany. Posledním na programu bylo Koloseum, kde si Heřman Jakub 

všiml několika technických detailů438. O dva dny později si zaznamenal 

opět řadu technických poznámek u Trajánova sloupu, prohlédl si rozvaliny 

antického chrámu, na nichž byl vybudován klášter Annunziatella, N ervovo 

forum, rozvaliny několika jednoznačně neidentifikovaných památek (např. 

forum Roma trionfante) mnoho pozůstatků lázní apod.) a pokračoval do S. Pi

etro in Vincoli, aby obdivoval dílo Michelangela Buonarroclho (viz výše). 

U pozůstatků lázní si opět poznamenává řadu podrobností439
. S Vrabským 

uskutečnil i třetí výpravu 30. července, kdy si prohlédli řadu monumentů 

později využitých pro stavbu kostelů nebo paláců - jmenuje Tempio di 

Giunone Sospita - S. Nicola in Carcere, Palazzo Orsini postavené na tros

kách Marcellova divadla, Tempio di Vesta - S. Maria del Sole, Bocca della 

Verit:1- S. Maria in Cosmedin. Kromě toho prošli kolem Ponte Rotto na 

Tiberský ostrov s chrámem sv. Bartoloměje, od S. Maria in Cosmedin, kde 

měl sv. Augustin vést řeckou školu, pokračovali kolem Janova chrámu k Do

mus Augustana a Circus Maximus a do kostelů na Aventinu. Tentokrát se 

438 Dem'k HJČ 24.7. 1680, Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha 

cestovatelská, s. 398. 

439 Dem'k HJČ 26.7.1680, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha 

cestovatelská, s. 400---401. 
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Heřman Jakub soustředil na výčet navštívených památek44o
• Kromě paláce 

Corsini a vily Farnesina navštívil 2. srpna Augustovo mausoleum a vystou

pil až do kupole Panteonu. V jakémsi soukromém domě pak ve sklepě viděl 

prastarou víŽku) kterou není možno vykopat, protože zasahuje do základů 

mnoha okolních staveb441
• 10. září si s baronem Vrabským najali na cestu 

po římských památkách antikváře. Po výkladu v chrámu sv. Petra a kostele 

S. Maria Transpontina se vydali k Pyramidě Gaia Cestia (Heřman Jakub si 

všiml, že je z bílého mramoru), a pak po stopách apoštolů Petra a Pavla (viz 

kapitola "Zbožnost''). Cesta je zavedla až na Via Appia, kde si prohlédli 

hrob Cecílie Metelly, přes svou sešlost nádherný, a Maxentiův cirkus. Při 

další cestě kolem mnoha kapli a po návštěvě katakomb se dostali zpátky do 

města k troskám Caracallových lázní. Z Lateránu pokračovali na pahorek 

Esquilin s ruinami císařského paláce (palatium Sessoarianum), amfiteátru 

(Amfiteatro Castrense) a chrámu Venuše a Kupida442
• Přes všechny po

drobné výčty památek a zajímavé postřehy zejména technického rázu není 

možné u Heřmana Jakuba Černína zachytit hluboký a systematický zájem 

o antickou civilizaci a její duchovní podstatu, jaký známe od cestovatelů 

o sto let mladších (za všechny jako příklad jmenujme J. W Goetha). 

440 DeruK HJČ 30.7.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černín, s. 117. 

441 DeruK HJČ 2.8.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černín, s. 119. 

442 DeruK HJČ 10.9.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černín, s. 119-121. 
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Soudobá architektura a urbanistika 

Už jsme při našem vyprávění mnohokrát narazili na tuto oblast Heřma

nových zájmů. O architekturu se zajímal vždycky a stejně tak v mnoha 

městech zkoumal síť ulic z výšky. V Římě, kde si najal učitele architektury, 

se jeho zájem ještě prohloubil a v deníku pak nalézáme řadu fundova

ných poznámek, které se týkají detailů, jichž si necvičené oko nevšimlo 

a neznalý návštěvru'k je vůbec nezaznamenal. I v pasážích věnovaných 

stavitelskému umění se občas odráží jeho praktické založení (náklady na 

stavbu~3 zhodnocení materiálu). Nikdy ovšem nepíše o svých případných 

plánech a ambicích na poli stavebnictví. 

Rozhledů z výšky si v Římě užil několik - spolu s markýzem Gonzagou 

vystoupil na kupoli chrámu sv. Petra, výstup si pochvaloval jako bezpečný 

a pohodlný až do lucerny (pomo della cuppola), kde mohlo být pohromadě 

nejvýš 14 osob, samotnou střechu chrámu obdivoval jako největší archi

tektonický skvost na světě a dohlédl až k moři444. Další výhled na moře se 

mu naskytl z lodžie vily Ludovisi, podle něj nejvyššího místa v Římě~5 a 

vydal se i na střechu Panteonu, kam vedou vnější schody a je dobře vidět 

celý Řím 446. 

443 Enormní částku 55 dosud pro stavěných miliónů si zaznamenal o chrámu sv. Petra. 

Měnu neuvádí. Deník HJČ 10.9.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): 

Heřman Jakub Černín, s. 119. 

444 Deru'k HJČ 7. 3.1680. 

445 Deru'k HJČ 5.7.1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 

Černín. Deru'k z cesty po Itálii, s. 117. 

446 Deru'k HJČ 2. 8. 1680. Alessandro CATALANO (ed. a komentář): Heřman Jakub 
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Není bez zajímavosti, že jeho pozornost se soustředila spíš na církevní 

stavby447. Primát té nejzajímavější a nejvelkolepější drží pochopitelně chrám 

sv. Petra. Kromě kupole a relikvií si podrobně prohlédl jednotlivé kaple a za

znamenal si již zmíněné architektonické nedokonalosti, čili nesouměrnost 

dvou oltářů po stranách při vchodu do chrámu (ten vpravo neodpovídal 

přesně obloukům a kdyby se posunul, neodpovídal by protilehlému oltáři. 

Chyba vznikla už v základech, kdy daný pilíř neležel s ostatními v přímce.) 

a nedokonalou symetrii náměstí sv. Petra, kdy obelisk není přesně vose 

kupole a hlavního vchodu do baziliky448. 

Poslední den roku 1679 šel Heřman Jakub na nešpory do Chiesa del 

Gesú, kterýžto kostel si při té příležitosti prohlédl. Nejvíce ho zaujala 

výmalba klenby (Ia volta), provedená Andreou Pozzem ve stylu barokního 

iluzionismu, toho dne vůbec prvně k vidění. Ocenil malby a hojné zlacení449
. 

O architektuře římských světských staveb nám Heřman Jakub zanechal 

jedinou, zato velezajímavou poznámku. 8. dubna 1680 se vydal do vily 

Pamphili, která mu architekturou připomínala Humprecht, když stál v téměř 

Čerrun. DeruK z cesty po Itálii, s. 119. 

447 Silvie ŠLEJMAROVÁ: Zábava, slavnosti a chovárú Italů v raném novověku očima 

českých kavalírů, s. 79. 

448 Heřman Jakub považuje za nejlepší místo k pozorování strážnici (casa del corpo di 

guardia). DeruK HJČ 9.7.1680, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: Česká 

touha cestovatelská, s. 395. 

449 DeruK HJČ 31. 12. 1679. Podrobné informace o výzdobě klenby, celé historii a 

umělecké hodnotě chrámu viz např. http://www.romecity.it/Chiesadelgesu.htm. 
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oválném sále, kolem nějž byly vchody do místností450. Heřman Jakub dále 

zmiňuje množství vzácných soch, upravený park, fontány, a zaujali ho i 

daňci, které v parku chovali. 

Kromě budov se Heřman Jakub velmi zajímal i o zahradni architek

turu včetně fontán (giocchi ďacqua). Najdeme bezpočet zápisů, kdy píše 

o krásných nebo hbezných "vodnich hříčkách" a to nejen v Římě, zálibu 

v italských fontánách vidíme i v ostatních částech deníku (proslulé byly 

v tomto směru hlavně toskánské zahrady a parky)451. Na jedné z procházek 

si všiml krásné fontány v ulici Rosella;52 která byla zhotovena podobně 

jako fontány na Piazza Navona, celá z mramoru a vyzdobená vzácnými 

kameny - nechal si ji zhotovit španělský vyslanec, jenž si ji spolu s dalšími 

12 malými fontánami nechá poslat do své zahrady ve Španělsku453. 

450 Deník HJČ 8.4. 1680. O souvislosti architektury Humprechta s architekturou vily 

Doria Pamphilj jsem žádnou zmínku dosud nenašla. V době, kdy Humprecht 

Jan Černín pobýval v Římě, se teprve stavěla. Moje laické oko podle dostup

ných fotografií (www.scalarchives.it) žádnou souvislost nenachází, nicméně Heř

man Jakub píše o interiéru. Běžně se uvádí, že Humprecht byl postaven podle 

Galatské věže v Cařihradu. Viz např. Ladislav SLUKA: Zámek Humprecht, URL: 

<http://www.ceskyraj.info/pamatka.asp?id=9> 

451 Pro pobyt v Římě z deníku HJČ citujme např. 29.11. 1679, 16., 27. a 30.1. 1680 

nebo 24. 4. 1680. 

452 Blíže neurčena. 

453 Denfk HJČ 15. 10. 1680. 
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Divadlo a opera 

Heřman Jakub Černín měl mnoho známých mezi členy jezuitského řádu 

a studenty řádových kolejí (sám měl ostatně za sebou pobyt v pražském 

Klementinu). Pravděpodobně kvůli těmto kontaktům se vypravil na několik 

divadelních představení, která žáci hráli. O jaké hry se jednalo se od něj 

nedovíme, stejně tak provedení hodnotí velmi stručně, nicméně se zdá, že 

do divadla chodil rád454. Navštěvoval i představení na jiných místech;55 

některá ovšem ze strohých popisů není možné blíže určit. Dvakrát si 

poznamenal, že hra nebyla ve verších456. Celkem třikrát zašel na loutkové 

představení provozované souborem monsieura d'Aliberta457. Komedie si 

nenechal ujít ani během výletu do Veletri458. 

V Heřmanově deníku najdeme několik podrobnějších zmínek o "kome

diích s hudbou," pravděpodobně tedy našel zahbení v rodícím se operním 

454 Deru'k HJČ 25. - 27. a 29.2. 1680, Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ: 

Česká touha cestovatelská, s. 392-394., deník HJČ 2. 3. 1680. 

455 Např. 3.3. 1680 byl večer na zajímavé/vtipné (curiosa) komedii v Palazzo Ludovisi, 

hráli kurialisté. 

456 22.2. 1680 Heřman Jakub poprvé uvádí neveršovanou komedii od Dicea Sforza. 

28. 2. 1680 Heřmana vzal Zikmund z Khuenburgu na zajímavou komedii na Monte 

Citorio, o den později shlédl v Klementinské koleji krásnou neveršovanou komedii. 

Mezi diváky byla i královna Kristýna s 5 kardinály. Kristýnu viděl v divadle ještě 

několikrát (viz níže). Simona BINKOV Á - Josef POLIŠENSKÝ: Česká touha 

cestovatelská, s. 392-394. 

457 17., 28. a 31. 1. 1680, signor Alibert byl ve své branži dosti významný - referují 

o něm i Avvisi di Roma (Avvisi di Roma, ASV Cittá del Vaticano, fond Segr. stato, 

Avvisi, sign. 40, 1667-1696, 1670-1673., Např. svazek 40, fol. 308 r). 

458 Deru'k HJČ 11. 6. 1680. Návštěvnost byla údajně velmi hojná. 
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žánru. Návštěvy představení zhustil podobně jako prohlídky starověkých 

památek do jednoho týdne. 12. února 1680 chválí krásnou komedii od 

Capraniky;59 17. února jí vzpomíná znovu, když ji srovnává s hrou di Berlini 

[?], která se dějem ani hudbou nevyrovnala té od Capraniky, ale úrovní 

výpravy ji mnohokrát překonala. Obě hry tedy byly "s hudbou." O den 

později Heřman Jakub shlédl další comedia CapranicaJ tentokrát si zapsal i 

název LIdalmia o vero Chi la bura la Vince460
• Hned další den uvádí hru 

LJhonesta negli Amoti461
• Netroufám si ovšem provést podrobnější analýzu 

repertoáru, který Heřmana Jakuba oslovil a proč si vybíral tato díla, stejně 

jako nedokážu identifikovat řadu míst, kde se hrálo, a blíže osvětlit obsah 

jednotlivých kusů. Zde tedy zůstává pole působnosti pro badatele s danou 

specializací. 

Závěr 

Domnívám se, že cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z Chudenic 

se řadí k významným pramenům osobní povahy konce 17. stol. Dává 

badateli možnost získat představu o každodenní realitě kavalírských cest, 

o osobnosti pisatele, jeho pohledu na svět a sociálním vztahům, přináší po-

459 Deník HJ Č 12.2. 1680 Na představeni mu dal dva lístky Msgre Archinto (viz kapitola 

o kontaktech s kardinály). Zatím se mi nepodařilo zjistit, jak se rod Capranica 

angažoval v provozování divadla. 

460 V divadle byla opět přítomna královna Kristýna s 5 kardinály. Denik HJČ 18.2. 

1680. 

461 Představeni pět navštívila královna Kristýna s 5 kardinály. De!l1'k HJČ 19.2. 1680. 
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drobnější poznatky o černínské rodině, zejména v kombinaci s ostatními 

prameny z rodinného archivu. V této práci se mi podařilo identifikovat 

všechny písaře jednotlivých verzí derulm. Pražský rukopis sepsal sám Heř

man Jakub, jindřichohradecký opis vznikl zřejmě z podnětu Humprechta 

Jana a sepsal jej úředru'k Jan Procházka a na aršíky, posílané Humprechtu 

Janovi přímo z cesty, opisoval průběžně deníkové záznamy páže Václav 

Příhoda - Casus. Analýza cestovního deru'ku Heřmana Jakuba Černína 

přináší detailní pohled na přístup kavalíra k jeho vzdělání, na jazykovou 

vybavenost, i řadu podrobností o vztazích uvnitř černínské rodiny a samo

zřejmě o osobě Heřmana Jakuba - o jeho zájmech, zážitcích, síti kontaktů, 

náboženském životě, studiu, zábavě, přístupu k umění apod. 

Při úvahách o společném kulturním rámci kavalírského cestování je ne

smírně důležité využít prameny z celé střední Evropy, protože co se jeví 

jako ojedinělé nebo významné v českých poměrech, může se ukázat běžným 

standardem v evropském kontextu, jak vidíme např. na setkáních mladých 

kavalírů včetně Heřmana Jakuba Černína s hlavou katolické církve. Srovná

ním s ostatními zpracovanými kavalírskými cestami se ukazuje, že prestiží 

a ekonomickým zajištěním se Černínové plně vyrovnali jiným významným 

říšským rodům. Za povšimnutí v tomto ohledu stojí, že oba synové Hum

prechta Jana Černína cestovali zvlášt' Gediný podobný případ, který jsem 

našla v literatuře, představují Trautmannsdorfové). 

Každá fáze Heřmanovy cesty měla jinou atmosféru a náplň podle toho, 

co nejlepšího daná lokalita nabízela. Itálie měla mnoho tváří - v Benátkách 

poprvé nasál atmosféru středomořského přístavního velkoměsta, v Man-
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tově se věnoval své matce a dalším phbuzným, ve Florencii pobýval pře

vážně u dvora, v Římě určovala jeho program katolická církev ve všech 

podobách - účastnil se bohoslužeb, setkával se s kardinály a jinými vyso

kými duchovními, navštěvoval poutní místa. Pobyt v Turíně pak znamenal 

hlavně studium na rytířské akademii. 

Každý badatel si zajisté položí otázku, jak se vlastně urozenému mladí

kovi barokní doby přiblížit (tím více pak když je badatelem žena s dosti 

zakořeněným rovnostářským přístupem k životu, která navíc během studií 

v cizině měla rozpočet spíše skromný). Můžeme si vypomoci metodami 

historické antropologie, ale musíme si dát pozor, abychom zcela běžným 

situacím nepřikládali složité psychologické významy. Musíme si vypomoci 

srovnávacím studiem a nesmíme se nechat unést vlastní fantazií ohledně 

povahy "objektu studia" a případnými sympatiemi či antipatiemi k němu. 

Pro co nejvěrnější obraz Heřmana Jakuba Černína je podle mého názoru 

zcela bezpodmínečně nutné počítat s jeho upřímnou zbožností a duchov

ním zakotvením v katolické kultuře. Nedává jedinou příležitost k pohoršení 

ani podle dobových měřítek - jedině listy jeho bratra Tomáše Zachea chtějí 

cosi naznačit. Církevní stavby, výzdobu kostelů i hudbu ovšem zároveň vní

mal jako umělecká díla, ale vždy se snažil oddělit prohlídku pamětihodnosti 

od pobožnosti. 

Heřmanův cestovní deník pochopitelně odráží jeho zájmy. Měl talent 

pro technické obory, velkou zálibu v architektuře, ale soudobé výtvarné 

umění a sběratelství uměleckých děl ho zajímalo jen povrchně, v rámci 

životního stylu jeho společenské vrstvy - otcovu vášeň nezdědil. Při popi-
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sech uměleckých sbírek k sobě kupí jak věci hodnotné umělecky, tak luxusní 

předměty, jejichž hlavní charakteristikou byl drahocenný materiál, tak ku

riozity (včetně biologických anomálií, matematických zajímavostí apod.). 

Deník je vhodný pramen k rozlišení charakteristických rysů a společen

ských požadavků na životní styl šlechty jako sociální vrstvy a osobních 

zájmů jednotlivce. U Heřmana Jakuba Černína je střídání celkem strohého 

slohu a nadšeného líčení podrobností dobře patrné, takže vidíme, které 

oblasti mu byly bližší. Při porovnání jeho vztahu k umění s přístupem jeho 

otce vidíme konkrétní podobu dobového vkusu a sběratelské módy ve dvou 

dosti odlišných variantách, ačkoli Humprechtův vliv je na průpravě jeho 

syna znát. Za celkem mlhavou představou uhlazeného barokního kavalíra 

v alonžové paruce se tak rýsuje obraz konkrétního člověka praktického 

životního založení, nikoliv intelektuála, ale bystrého pozorovatele. Nikdy 

ovšem nepíše o svých případných plánech a ambicích, na což bych chtěla 

upozornit zejména v souvislosti s architekturou. 

Heřman Jakub byl, soudě podle jeho deníku, přeborník v návštěvách 

- síť jeho kontaktů jsem se pokusila podle jeho deníkových záznamů 

zrekonstruovat. Často se vídal s jinými kavalíry, což soudobí pedagogové 

kritizovali, ale na obranu mladých pánů je třeba říci, že se společně snáze 

dostávali na audience, slavnosti či návštěvy, jeden druhému předával své 

kontakty a aktuální informace o místech, kam měli jiní kavalíři namířeno. 

V druhé polovině pobytu se už více stýkal s církevními hodnostáři -

rozvíjel již pevněji navázané styky s římským prostředím a neměl potřebu 

scházet se s krajany. Poskytuje jen málo informací o svém obvyklém denním 
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rozvrhu. Ačkoliv vždy zmiňuje, že byl na obědě, nikdy se nesvěřil, co 

jedl. Zdá se, že se příliš nezajímal o soudobou módu - i jeho otec byl 

podle vlastních dopisů v tomto zdrženlivý. Již v prvních fázích cesty se 

věnoval studiím, ale před pobytem na akademii v Turíně je lze označit za 

doplňkovou součást programu. Jako pravé dítě své doby se Heřman Jakub 

rád účastnil slavností všeho druhu. Se zvláštní zálibou ve svém derulm 

uvádí prohlídky fontán v zahradách přepychových aristokratických sídel a 

sledování ohňostrojů, nedílné součásti barokních festivit. Heřman Jakub 

z dosud neznámého důvodu své různorodé aktivity zhušťoval do kratších 

období, takže s nadsázkou můžeme napsat, že si během římského pobytu 

dopřál "dva týdny divadla" (17.2. - 3. 3.1680) nebo "týden antiky"(23. 7.-

26.7.,30.7. a 2. 8.1680). Nedá se ovšem říci, že by se mimo uvedená data 

divadla či antických památek stranil, ale už nikdy během celého pobytu 

se nestalo, že by denně či obden navštívil divadelní představení. Během 

podzimu 1680 se rovněž zvýšil počet popisovaných kavalkád. 

V souvislosti se studiem deníku Heřmana Jakuba Černína se naskýtá 

otázka, jaké jazyky se běžně užívaly v černínské domácnosti. První listy ze 

studií psal Heřman domů česky a těm pár českým stránkám v jeho deníku 

není co vytknout. Jeho němčina obsahuje chyby a mohli bychom ji označit 

za dobře zvládnutý cizí jazyk462
. Jaké místo ale zaujímala italština, mateřština 

Diany Marie, Heřmanovy matky? Jakým jazykem spolu komunikovali Heř

manovi rodiče? Heřman Jakub musel italštinu studovat, byla mu tedy cizí 

462 Za pomoc s posouzením jeho němčiny děkuji dr. Helmutovi Rauhutovi a dr. lrene 

Adler, emeritním pracovm'kům Universidtsbibliothek Konstanz. 
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řečí, matka s ním tedy mluvila jiným jazykem. Diana Marie pravděpodobně 

neuměla česky více než pár slov, němčinu snad ovládla během pobytu na 

vídeňském dvoře. V pozdější korespondenci se synem ji nikdy nepoužila. 

S Humprechtem Janem komunikovala italsky. Upřímně řečeno si vůbec 

neumím představit, jak spolu Humprecht Jan, jeho manželka a jejich děti 

hovořili - jako nejpravděpodobnější se jeví němčina, byť s chybami. 

Často jsem se nad historickými prameny ptala, do jaké míry je nutná 

ostražitost ohledně zažitých a stále tradovaných obecných poznatků. Na 

začátku práce jsem vyslovila polemiku se závěry Františka Hrubého, ke 

kterým došel při práci s cestovním deníkem Lva Viléma z Kounic. V tomto 

ohledu nemohu souhlasit se závěry staršího bádání. Nakonec jsem usou

dila, že kvůli přesnějšímu pohledu na kavalíry z českých zemí je nezbytné 

se poněkud osvobodit od staršího vlasteneckého nebo snad "obrozen

ského" pohledu na pobělohorskou šlechtu. Starší literatura (právě např. 

Hrubý) přisuzovala velký význam potomkům nekatolických rodů a do

mnívala se, že církevní kruhy (v první řadě jezuité) vynakládaly ohromné 

úsilí, aby někoho z takto exponovaného prostředí získali do svých řad. 

Při čtení Kounicova derulm (už dávno byl katoh'kem) i dalších pramenů 

ovšem vysvitlo, že urozeným mladíkům církev (s trochou nadsázky mů

žeme říci, že masově) věnovala pouze "standardní pozornost" a nabízela 

jim "standardní program" - exercicie. Rozhodně bych tedy nepřeceňovala 

roli starých českých, moravských a slezských rodů, ať uŽ katolické nebo 

evangelické tradice ve vztahu k Římu - subtilní přesvědčovací praktiky si 

římská církev nechávala pro skutečné "heretiky" a civilizační snahy pro 

144 



zámořské misie. Šlechtici z českých zemi konce 17. stol. cítili potřebu zařa

dit se na odpovídající misto v evropské aristokratické společnosti a dostat 

se na přední mista ruerarcrue přesahující hranice Království Českého, jak 

je dobře vidět např. na osudech Heřmanova otce, a konfesní zápasy už 

dávno v Zemich Koruny České vyčerpaných třicetiletou válkou ztratily na 

intenzitě. 

Cestovní deník není osamoceným pramenem k Heřmanově kavalírské 

cestě, jak je ostatně uvedeno v kapitole o pramenech. Podrobný výzkum 

fondu je dost náročná záležitost a jsem přesvědčena, že současný stav 

poznání není zdaleka konečný. Domnívám se, že soubor arcruválli vztahu

jících se ke kavalírské cestě Heřmana Jakuba Černína z Chudenic (uložený 

v RA Černín v Jindřichově Hradci), z něhož pochází i cestovní deník, který 

zaznamenává mj. jeho pobyt v Římě, je významným pramenem pro české 

kulturní dějiny 17. stol. Kromě řady nových poznatků o Heřmanovi samot

ném nacházíme zejména v korespondenci řadu nových skutečností o celé 

rodině Humprechta Jana, obecněji se můžeme fundovaněji zamýšlet nad 

jednotlivými aspekty šlechtického vzdělávání a jeho sociálních souvislostí, 

nad kulturním rozhledem aristokracie. Chtěla bych upozornit na nadmíru 

zajímavé problémy, na které jsme během zkoumání Heřmanova derulm je

nom narazili a které si zasluhují pozornost463
: prvním je stále neprobádaný 

průběh dědického řízení po Humprechtu Janovi a s tím související otázka 

Heřmanova návratu do Čech a druhým neobjasněný rozchod Humprechta 

Jana Černína a jeho ženy. Podrobná studie na toto téma by mohla velmi 

463 Tuto jim momentálně věnuje Mgr. Eva Bílková-Chodějovská. 

145 



přispět k výzkumu na poli dějin rodiny a přidat nové poznatky k dějinám 

černínského rodu. 
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Summary 

HEŘMAN JAKUB ČERNÍN IN ROME IN THE 

LIGHT OF HIS TRAVEL DIARY (1679-1680) 

Trus thesis aims at analysing from various perspectives the Rome part of 

a travel diary written by Heřman Jakub Černín of Chudenice, presenting a 

picture of how the Grand Tour was experienced by lůmself, and assessing 

it in a European context. 

The hrst part is primarily an analysis of the sources, but it also draws 

attention to other related sources in the yet-to-be-explored Černín Family 

Arcruves. I was able to identify the scribes' hands in aU versions of the 

travel diary. The second part summarizes the current knowledge about 

Grand Tours in general, wruch is mostly found in foreign (non-Czech) 

books on trus issue. It also comprises extensive information about the life 

of Heřman Jakub Černín with extra emphasis on rus Grand Tour and the 

connections of the Černín family to Italy, as seen for example from the two 

visits paid by Heřman to rus mother Diana Marie Hippoliti di Gazoldo, 

who stayed in Mantua after she and her husband split. 

The main part of the thesis is the analysis of Heřman's personal interests, 

duties, social contacts, relations both to rus family and to other travelling 

noblemen, education, entertainment, communication, religiousness, reflec

tions on art, and so on. The diary also reveals Heřman's language skills. 

The diary and the family correspondence provide brief information about 

the accompanying persons and their relations to the Černín family. Heř

man Jakub often visited rus friends, wruch made it possible to reconstruct 
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the network of rus acquaintances both among other travelling noblemen 

and among church dignitaries as well as other persons of rank. It turns out 

that he made rus acquaintance with only few members of the aristocracy 

in Rome; he did not enter the milieu of scholarly academies, nor the drcles 

of Queen Christine. By far most characteristic for rus stay in Rome were 

religious environments. He was devoutly pious, and he did not give reason 

to scandals, not even under contemporary criteria. Studies were only an 

auxiliary part of rus itinerary before rus study in Tutin. Heřman had some 

basic knowledge of art, but rus descriptions of various collections often 

bunch together tlůngs ofrugh artistic value, luxurious and predous objects, 

and oddities (including biological anomalies, mathematical singularities and 

so on). 

Uncommon at that time was the fact that Heřman and rus younger 

brother Tomáš Zacheus travelled separately, and tlůs is an evidence of the 

remarkable wealth of the Černín family. A comparison study shows that 

their prestige and economic resources can be matched other important 

families within the empire. Compared to other noblemen in Bohemia, 

family background allowed Heřman to stay in Italy for an unusually long 

period of time (two and a half years from April 5, 1679 to September 

27, 1681). In the light of the career made by rus father Humprecht Jan 

Černín, the diary of rus contemporary Lev Vilém of Kounice and that of 

Heřman Jakub Černín, we can conclude that Czech nobility in the end of 

the 17th century designedly strived at reacrung the topmost positions in the 

European supranational sodalruerarchy. 
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