
1

A
r
t
i
c
u
l
i

© Association for Central European Cultural Studies  Clavibus unitis 6 (2017), pp. 1-7

»Ráno o 10. hodině vstávám, tu přistrojím se, 
Pánu Bohu pomodle, něco sobě čtu, o 11 hodi-
nách jeden doktor ke mně přichází a mně prá-
vě ›Institutiones iuris‹ čte, až do 12, tu sobě 
lekcí opětuji a něco sice čtu, až do 13, potom 
jdu na fechtschul, odtud do spring- a tanzs-
chul, a v tom se až do 15 execíruju, o 16. obě-
duji, po stole na loutnu se hráti učím a po-
tom až do 20 hodin něco sobě čtu aneb píši. 
O 20. zase na školy jdu a tu až do 22 zůstá-
vám. Potom večeřím, po večeři na loutnu hra-
ji, aneb sice na procházku s tovaryšstvem ně-
kde za bránu jdu.«

(Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka 
v dopise z Itálie z r. 1593)

K avalírská cesta, fenomén po zásluze již z mnoha 
hledisek probádaný,1 není sice ani školou či jinou 
vzdělávací institucí,2 ale na hudebním vzdělávání 

šlechticů se podílela takovou měrou, že ji nelze, vzhle-
dem k letošnímu tématu konference přejít bez povšim-
nutí. 

Pozice studia hudby ve vzdělávání šlechticů
Chlapci často zůstávali do sedmi let věku u fraucimo-
ru – dámské družině, pečující při dvoru o »ženské věci«, 
kde se učili mj. mateřskému jazyku, osvojovali si zákla-
dy křesťanské věrouky, morálky a společenského chová-
ní. Poté následovalo vzdělávání s preceptorem nebo na 
některé ze škol (městských, soukromých, církevních), ne-
zřídka kombinované se službou u panovnického dvora 
(např. jako pážata). Právě v tomto období již časové roz-
vrhy počítaly s cca. dvěma hodinami denně na umělecké 
a pohybové aktivity – hudba, tanec, šerm, kreslení, jez-
dectví atd. dle preferencí studentů (často 9:30 – 12:00 
hod., po již cca. třech hodinách studia a následující sní-
dani). Když kavalír po takovém studiu vstupoval např. 
na pražskou univerzitu, mohl být již zdatným loutnistou 
a své umění dále rozvíjet u některého z místních loutnis-
tů, aby toto studium pak završil během kavalírské cesty.

Z pramenů vyplývá, že výuka bývala poměrně inten-
zivní a o dobré učitele bývala někdy nouze. Někteří adep-
ti hudebního umění, zvláště ti neurození, se někdy muse-
li spokojit např. s výukou »amatéra« nebo třeba holiče. 
Zní to jako vtip, ale mnozí z nich měli na výuku hudby 
licenci – právě z důvodu větší poptávky. Např. i unikát-
ně dochovaná smlouva z r. 1738 mezi benátským šlech-
ticem Michielem Bernardem a skladatelem Baldassarem 
Galuppim (1706-1785, mj. synem holiče-houslisty) zava-

1 Viz např. Hojda, Zdeněk (ed.): Itálie, Čechy a střední Evro-
pa, Praha 1986; Kubeš, Jiří (ed.): Šlechtic na cestách v 16.-18. sto-
letí, Pardubice: Filozofická fakulty Univerzity Pardubice, 2007; 
Kubeš, Jiří: Náročné dospívání urozených: Kavalírské cesty české 
a rakouské šlechty (1620-1750), Pelhřimov: Nová tiskárna Pel-
hřimov, 2013; Hojda, Zdeněk – Chodějovská, Eva: Heřman Jakub 
Černín na cestě za Alpy a Pyreneje, Praha: Nakladatelství Lidové 
noviny – Národní galerie v Praze, 2014.

2 Studie původně vznikla jako referát pro výroční konferen-
ci ČSHV na téma Shakespeare a hudba • Hudba a škola, konané 
18.-19. listopadu 2016 v Praze.

Miloslav ŠtUdENt
(Praha)

Kavalírské cesty k hudbě

text vznikl v souvislosti s řešením projektu Thesaurus Testudi-
nis Bohemiae, který podpořila Grantová agentura České repub-
liky (reg. č. P409/12/2517).

Summary
Studie sleduje fenomén kavalírských cest střední a vyšší šlech-
ty v 17. století jako specifický druh hudebního vzdělávání, se 
zvláštním zaměřením na studium hry na loutnové nástroje. 
Na příkladu kavalírských cest Jana Kristiána a Jana Sei frída 
z Eggenbergu (1660-1663), Ferdinanda Augusta z Lobkowicz 
(1675-1676), Heřmana Jakuba Černína z Chudenic (1678-
1682) a Johanna Adama Questenberga (1696-1699) sleduje 
průběh tohoto typu studia hudby, jeho náplň a začlenění do 
celkového studijního programu a také, kde je to možné, si vší-
má, do jaké míry přispívalo k formování jejich hudebních do-
vedností, schopností a vkusu.
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sic; lute; grand tour; 17th century; 18th century; Jo-
hann Christian von Eggenberg; Johann Seifried von Eggen-
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nín z Chudenic; Johann Adam Questenberg
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zuje v průběhu celého roku ke každodenním lekcím, dokonce hned dvěma denně – jedné ráno 
a druhé odpoledne nebo večer, přičemž zaplaceny měly být i ty, na které se žák nedostaví, ne-
bo které by se nekonaly z důvodu Galuppiho účasti na operních představeních během karneva-
lu. Byť šlo o výuku hry na cembalo, lze předpokládat, že v případě loutny tomu nebývalo jinak.

Mužská záležitost
Rozdílné postavení ženy a muže v raně novověké společnosti se pochopitelně projevuje i na 
možnostech a průběhu vzdělávání, takže v ženském světě bychom obdobu kavalírské cesty hle-
dali marně. dívky oproti svým chlapeckým protějškům zůstávaly ve fraucimoru většinou až 
do provdání, pokud nebyly např. vyslány k některému z panovnických dvorů.3 to však studium 
hry na loutnu neomezovalo, zpravidla probíhalo soukromě, nezávisle na případném studiu na 
vzdělávacích institucích. Nezřídka se tedy mladým českým šlechtičnám dostávalo lekcí od ta-
kových virtuosů, jako byli např. S. L. Weiss, císařský loutnista A. Bohr nebo G. A. Kalivoda. Za 
všechny jmenujme alespoň tyto šlechtičny, jež ve hře na loutnu vynikaly: Maria theresia An-
na z Waldsteina (1707-1756), Anny Marie Vilemíny z Lobkowicz (1703-1754) nebo theresia An-
na theodora von Möstelln (1697-1724).

Grand tour
další hudební vzdělávání většiny šlechticů od konce 16. století až hluboko do století osmnác-
tého probíhalo během jejich »velké cesty« k dospělosti, té tzv. kavalírské. Jiří Kubeš ji výstižně 
charakterizoval: »Během ní nezískávali pouze znalosti, zkušenosti, nekultivovali jen svůj vkus 
a nenavazovali výhodné známosti, nýbrž se také učili správným způsobem inscenovat své tě-
lo – v kolektivu sobě stavovsky rovných se pokoušeli naučit způsoby odlišení od jiných ty-
pů mužského chování, jež charakterizovalo neurozené. Sloužila jim k tomu šlechtická cvičení, 
schopnost mluvit italsky a francouzsky, znalosti z práva, vhodné oblečení, dopravní prostřed-
ky a jistě i mnoho dalšího, co zatím zůstalo stranou pozornosti.«4 Jedním ze zmiňovaných způ-
sobů odlišení byla i na některé hudební nástroje, zejména drnkací – loutna a kytara.

Vrátíme-li se zpět ke Slavatovu popisu svého studijního dne, rozlišování mezi »na loutnu 
se hráti učím« a »na loutnu hraji«, nás vede k myšlence, že v prvním případě mohlo jít o lekci 
s učitelem, ve druhém pak o opakování lekce, cvičení nebo rekreační hraní pro radost. Ostat-
ně ani v případě jezdecké a taneční školy přítomnost učitelů nezmiňuje, byť ji lze předpoklá-
dat. Jisté je, že studium hry na loutnu bylo pevnou součástí jeho každodenního programu. Jak 
je již ze Slavatova dopisu patrné, můžeme přípravu kavalíra na budoucí kariéru rozdělit do tří 
oblastí: 
• vědomostní – »učené« disciplíny jako např. práva, historie, geografie, matematika, fortifika-

ce atd.
• dovednostní – šlechtická cvičení jako např. šerm, tanec, jezdectví, hra na hudební nástroje, 

kreslení atd.
• komunikativní – zejména cizí jazyky, stylistika dopisů, konverzace, »uhlazené« chování a vy-

stupování atd.
Co se lekcí hry na loutnu týče, zůstává otázkou náplň těchto lekcí. Naštěstí se nám dochova-

la celá řada pojednání o hře na loutnu. ta byla sice často určena těm, »kdo se chtějí naučit hrát 
bez nutnosti učitele [...]«, ale i tak nám dovolí, udělat si o výuce lepší představu. Podoby pojed-
nání byly velmi rozmanité – od rukopisných poznámek (např. Capirola a řada anonymů), přes 
předmluvy a upozornění k tabulaturám (Petrucci, Phalése, Le Roy, Melli, Kapsperger, Gaultier, 
Lesage de Richée, Radolt, Beyer ad.) plakáty (Pagano, Carrara), až po rozsáhlé a podrobné dialo-
gy a traktáty (Gerle, Ganassi, Galilei, Besard, Robinson, Piccinini, Mace, Baron ad.). Jen z Itálie 
z let ca. 1500-1759 máme takových pojednání dochováno na padesát.5 Některá se omezují jen 
na objasnění ladění loutny, vysvětlení notace, jiné popisují i držení nástroje, postavení a tech-
niku pravé a levé ruky, ornamentiku, způsoby ladění (temperaturu), metody aranžování více-
hlasých skladeb pro sólovou loutnu – intavolování ad. Hudební teorie a kontrapunkt se v lout-
nových pojednáních objevuje zcela výjimečně, neboť takto zaměřených příruček bylo v každé 
jazykové oblasti dostatek. Ke studiu stupnic byly často používány příručky věnované umění di-

3 Blíže k této otázce viz např. Holý, Martin: Výchova a vzdělávání české a moravské šlechty (1500-1620), 
Praha 2008.

4 Kubeš, Náročné dospívání urozených ( pozn. 1), s. 263.
5 Viz CoelHo, Victor Anand (ed.): Performance on Lute, Guitar and Vihuela, Cambridge: CUP, 1997, 

s. 163.
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minuce a pasážování. Jako etudy procvičující určitý technický prvek byly oblíbené variač ní for-
my, například passamezza, která ve sbornících nalézáme ve všech stupních obtížnosti. 

Kavalírské cesty probíhaly pochopitelně pokaždé jinak v závislosti na rodové tradici, vyzná-
ní, finančních možnostech, zvolené instituci, zkušenostech hofmistra atp. Podívejme se proto na 
několik případů, které lze z dochovaných pramenů aspoň trochu dokumentovat. 

Jan Humprecht Černín z Chudenic (1628-1682)
V letech 1646-1648 během své kavalírské cesty si zjednal lekce hry na kytaru, konkrétně v Pa-
říži. Předtím navštívil cestou z Itálie přes Ženevu Lyon. Od října 1647 do ledna 1648 setrvá-
val V Bruselu.

dopis jeho matky Zuzany Černínové z 15. prosince 1646:
»Mé dítě, napiš mi co je to za muziku ta kytara, jak se všude na tu muziku učíš, musí bý-
ti něco čistého; právům že se učíš, převelice jsem ráda, […].«6

31. 8. 1647:
»Vždyckny často na Tebe vzpomínám, i taky minulou středu ve všem dobrým, tak že jsi 
hrubě škytati mohl, jsme s Víthou Francouzem7 na Tebe vzpomínali, hrál na kytaru, mně 
se pak tak zdálo, jako bych Tebe slyšela na touž muziku hráti, když sobě na tu muziku 
oblibuješ. Tak jsme se o Tobě spolu do rozprávky dali, srdečným vzdycháním na Tě vzpo-
mínali.«8

Z účtů vedených hofmistrem víme, že se osmnáctiletý Humprecht začal učit na kytaru už 
v Itálii, v Sieně, kde si pořídil jak kytaru, tak také struny. Že nešlo o koupi jen z důvodů plně-
ní studijního plánu svědčí nákup další kytary ihned po příjezdu do Paříže.9 Jakou úlohu hrála 
kytara v jeho pestrém životě po návratu do Čech bohužel nevíme, že i v pozdějším věku při-
znával aktivním hudebním dovednostem v životě šlechtice nemalou důležitost svědčí cestov-
ní instrukce pro jeho syna Heřmana Jakub, v níž mu studium hry na kytaru nebo jiný hudeb-
ní nástroj výslovně doporučuje.

Jan Kristián (1641-1710) a Jan Seifríd (1644-1713) z Eggenbergu
Cestovali jako hrabata z Adelsbergu v období VI/1660 – VI/1663, mimo jiné na studia do Lova-
ně a Orléans, během cesty navštívili např. také Nantes, Richelieu, tours, Paříž, Fontainebleau.10

V roce 1660 v Lovani zaplatili:
– učiteli hudby 60 guldenů (učiteli matematiky 18 G).

V Orléans bylo v době (12. 6. – 29. 8. 1661) zaplaceno:
– učiteli hudby 13 G, 30 kreuzen,
– učiteli hry na Loutnu a Kytaru 41 G 15 kr (učiteli tance 22 G).

dále v Itálii
– učiteli hry na loutnu a kytaru zaplaceno 80 lire,
– za novou loutnu a kytaru pro prince 33 lire.

Velmi pozoruhodným svědectvím je dopis z 18. listopadu 1660, v němž se objevuje doporu-
čení studia hry na loutnu, příslib, že nástroj, noty a instruktor budou zajištěni. Jejich matka 
Anna Marie posílá později z Grazu do Lovaně další dopis, v němž posuzuje jejich učitele loutny 
jako příliš mladého a nezkušeného, pročež prý v tom studiu nejsou náležité pokroky.11

V případě obou Janů nemáme dalších dokladů o jejich hráčském umění, jisto však je, že nej-
méně Jan Kristián, jenž se 1665 stal vládnoucím knížetem, svůj hudební zájem projevoval jed-

6 kalista 1941, s. 143.
7 Vít Francouz – Jiří Šťastný, syn Viléma Víta ze Rzavého, pána několika domů v táboře a zboží Červ. 

Záhoří, přítele rodiny černínské. Byl hejtmanem Menšího města Pražského a zemřel 1655. Viz kalista 
1941, s. 249.

8 kalista 1941, s. 190.
9 Viz kalista, Zdeněk: Mládí Humprechta Jana Černína z Chudenic: zrození barokního kavalíra, Pra-

ha 1932, s. 183.
10 Všechny následující údaje pocházejí z edice cestovních deníků boK, Václav – kubíková, Anna: Bericht 

über die Reise Johann Christians und Johann Seyfrieds von Eggenberg durch die Länder Mittel-, West- und 
Südeuropas in den Jahren 1660-1663: Eine kommentierte Edition [= Prameny k českým dějinám 16.-18. sto-
letí, řada B: documenta res gestas Bohemicas saeculorum XVI.-XVIII. illustrantia, sv. 3], České Budějovi-
ce: Filozofická fakulta Jihočeské univerzita, 2012.

11 SOA ČK, RAE III 1G beta 2, cit. dle boK – kubíková, Bericht über die Reise Johann Christians und 
Johann Seyfrieds von Eggenberg ( pozn. 8), s. 398.
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nak cestami za operou, např. do Benátek (1693), tak zejména vybudováním divadla na zám-
ku v Českém Krumlově, kde se kromě činoherních představení prováděla i představení oper-
ní (od r. 1666).

Heřman Jakub Černín z Chudenic (1659-1710)
Z jeho kavalírské cesty (1678-1682, 1683-1684) se zachoval deník (v několika variantách), vy-
daný v r. 2014 v edici a překladu Z. Hojdy a E. Chodějovské.12 Cesta vedla přes Salzburg do Be-
nátek, Sieny a Říma, dále přes Bolognu a Milán do turína, odkud pak dále do Francie. Paříž na-
vštívil bohužel v době, kdy si už deník nevedl, cestou ze Španělska. to tam strávil měsíc, poz-
ději ještě tři týdny (1684). deník podává zprávu o pobytech v Lyonu (od 5. 10. 1681), Avigno-
nu, Marseille, Montpellier, Perpignan (13. 11. 1681). Pak směřoval dále do Barcelony. Černín 
za své cesty po Itálii velmi oceňoval hráče na drnkací nástroje, a zmiňuje se i o svém studiu 
hry na kytaru u jistého todeschina (Florencie, 15. 6. 1679), takže je velká škoda, že z jeho ces-
ty zpět, přes Paříž, deníkové zápisy nemáme. Samostatně vedené cestovní účty, které by moh-
ly něco prozradit, se nedochovaly.

Ani u něj nemáme z doby dospělosti informace o aktivním pěstování hry na hudební ná-
stroje, ale láska k hudbě jej provázela po celý život, vždyť je prvním doloženým šlechtickým 
mecenášem, který se zabýval myšlenkou vybudování operního domu v Praze (1698, »Ope-
ra-Haus«).

Ferdinand August z Lobkowicz (1655-1715)
I cesta Ferdinanda Augusta byla přerušena (1673/09 – 1674/10, 1675/10 – 1676/06), navíc 
z politických důvodů zcela vynechal pobyt ve Francii. Cestoval inkognito jako hrabě z Mühl-
bergu. K cestě se dochovala celá řada dokladů, z nichž je pro sledování jeho hudebního vzdělá-
vání nejpřínosnější deník. Z jeho římského pobytu vybíráme několik hudebně relevantních zá-
pisů z března a dubna 1676:13

po. 30. 3. – počkalo se na mistra hry na l o u t n u  a učitele fortifikací, […] o nešporách 
a v noci byl zaměstnán s  k y t a r i s t o u  a  fl é t n i s t o u.
út. 31. 3. – po mši se braly lekce od mistrů l o u t n y  a fortifikací, […] v noci přišla na 
řadu opět k y t a r a  s  fl é t n o u.
st. 8. 4. braly se lekce od mistrů l o u t n y  a fortifikací, […] večer přišli k y t a r i s -
t a  s  fl é t n i s t o u.
čtv. 9. 4. – ráno přišel l o u t n i s t a  a po vyslyšení mše i mistr fortifikací, […] večer 
jsme se ale věnovali k y t a ř e  a  fl é t n ě.
pá. 10. 4. – […] a v noci byly brány lekce na k y t a ř e  a  fl é t n ě.
so. 11. 4. – ráno se braly lekce na l o u t n ě, […] večer se psala pošta a braly se lekce 
k y t a r y  a  fl é t n y.
po. 13. 4. – nejprve došlo na l o u t n u, […] v noci kytarista nepřišel, ale f l é t n i s -
t a  lekci dal.
út. 14. 4. – přišel l o u t n i s t a, […] potom spěchal na lekci k y t a r y  a  fl é t n y.
st. 15. 4. – […] večer […] následně ale k y t a r i s t a  a  fl é t n i s t a.
čtv. 16. 4. – […] večer přišel k y t a r i s t a  a  fl é t n i s t a.
pá. 17. 4. – mistři exercicií brali dovolenou, fl é t n i s t a  ale přeci přišel, sám.
so. 18. 4. – […] večer po napsání pošty došlo na k y t a r u  a  fl é t n u.

Není bez zajímavosti, že na tento římský pobyt, a jistě i na tyto lekce, zůstala v lobkowiczké 
kolekci tabulatur upomínka. Jde o rukopis nadepsaný Pièces de luth. Julien Blovin a Rome 1676 
( Obr. 1), v němž je zapsáno Blovinovou rukou 61 skladeb, převážně od d. Gautiera a dalších 
Francouzů.14 Loutnista francouzského původu Julien Blovin (ca. 1650-1715) působil od r. 1672 

12 Hojda – Chodějovská, Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje ( pozn. 8).
13 Edici německého originálu tří týdnů uvádí Foltýn, tomáš: Druhá kavalírská cesta a zejména římský 

pobyt Ferdinanda Augusta z Lobkovic (1675-1676), in: Kubeš, Jiří (ed.): Šlechtic na cestách v 16.-18. století, 
Pardubice: Filozofická fakulty Univerzity Pardubice, 2007, s. 99-127, zde s. 124.

14 Rukopis je uložen na zámku v Nelahozevsi pod signaturou II.Kk.84. Čítá bezmála 240 stran a cel-
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v Římě jako prominentní učitel hry na loutnu,15 lze tedy považovat za jisté, že onen Lobkowic-
zův mistr »Lauthenist« měl křestní jméno Julien.

Philipp Hyacinth z Lobkowicz (1680-1734) 
Philipp Hyacinth Lobkowicz absolvoval svou velkou cestu (1697/8-1701) společně s bratrem Jo-
sefem Antonínem (1681-1717) inkognito jako hrabata ze Sternsteinu. deník se sice nedochoval, 
ale podle zpráv jejich hofmistra Haffnera pobývali značnou část roku 1697 v Haagu, na jaře ná-
sledujícího roku v Bruselu, do října 1698 v Paříži, v březnu 1699 se pak vrátil přes Straßburg, 
Augsburg a Vídeň. Pobyt v Itálii měl začít v turíně v květnu 1700, v říjnu byli v Římě a zase 
zpět v turíně, od listopadu až do jara 1701 cesta vrcholí pobytem v Římě.16 Nelze vyloučit, že 
se v Haagu setkali s Questenbergem a třeba měli i některé učitele společné. Od cesty otce Fer-
dinanda Augusta sice uplynulo již čtvrtstoletí, ale jeho učitel loutny J. Blovin v Římě působil 
stále, mohl se tedy u něj učit i syn Phillip. Na rozdíl od otce máme od Philippa v podobě jed-
né loutnové suity doklad jeho kompoziční aktivity. Zvláštní je, že se ty skladby dochovaly mi-
mo lobkowiczkou sbírku tabulatur (dokonce ve dvou variantách), která je dnes největší docho-
vanou dobovou kolekcí, čítající přes třicet svazků tisků a rukopisů.

František Karel (1679-1750) a Vratislav Maxmilián (1681 – před 1750) Vratislavové z Mitrovic
Bratři Vratislavové z Mitrovic strávili na kavalírské cestě bezmála čtyři roky (1696-1700), z to-
ho pobývali v Paříži na Rochefortově akademii téměř rok a půl – 24. 7. 1698 – 7. 12. 1699. 

Na rozdíl od jiných akademií tohoto typu se zde neplatilo paušálně, účty navíc zmiňu-
jí konkrétní učitele, takže víme, že kromě práv (Barbey), tance (Poethie), šermu (Perche) či fi-
losofie (Bernard) se učili hře na loutnu u loutnisty »Jacquesona« (1 louisdor měsíčně).17 S vel-
kou pravděpodobností jde o téhož loutnistu a skladatele, u nějž se učil i Jean-Etienne Vaud-
ry, seigneur de Saizenay, Conseiller au Parlement de Besançon (1668- 1742) – Guillaume Jac-
quesson († ca. 1701). Jeho druhým učitelem (pravděpodobně na teorbu) byl královský loutnis-
ta Robert de Visée. Rukopis, jehož byl Vaudry de Saizenay vlastníkem a uživatelem je dokon-
ce datován »J‘ai commencé le 4.e aoust 1699.« Jde tedy přesně o období pobytu pánů z Mitro-
vic. Zmiňovaný rukopis s nimi sice přímo nesouvisí, ale jeden z jeho autorů ano – jejich uči-
tel Guillaume Jacquesson.

Johann Adam hrabě z Questenbergu (1678-1752)
Posledním exemplem je cesta Questebergova (1696-1699), která Ještě na podzim roku 1696 od-
jel do Haagu, kde studoval práva, o rok později pokračoval do Bruselu a 1698 do Versailles, kde 
měl kromě jiného také učitele hry na loutnu a kde si zakoupil další hudební nástroj. V květnu 
téhož roku se ocitá v Londýně, kde si zjednal učitele, který ho po pět týdnů učil hře na lout-
nu (snad generálbas). V červnu dostává opět ve Versailles lekce na loutnu a pořizuje si učebni-

kově obsahuje 72 skladeb. Podobné rukopisy, kompilované Blovinem pro své římské žáky se dochovaly 
celkem čtyři.

15 V roce 1715, kdy stále učil, byl ale zaměstnán/placen jako člen papežské gardy, s. 79.
16 Kubeš, Náročné dospívání urozených ( pozn. 1), s. 381.
17 Viz KoleK, R.: Cestovní účty kavalírské cesty Vratislavů z Mitrovic (1697-1700), Praha UK.

Obr. 1:
Rukopis s loutnovými 
tabulaturami z pozů

stalosti Ferdinanda 
Augusta z Lobkowicz, 

titulní strana 
(Nelahozeves: 

Lobko wiczká knihovna, 
sign. II.kk.84)
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ci hry na theorbu.18 V účtech se objevují též výdaje za notový papír a loutnové struny. V turí-
ně si v lednu 1699 koupil další loutnu a v Římě se během jara učil hře na theorbu.19 V Neapo-
li se opět zásobil notovým papírem. Na podzim svůj italský pobyt končí a přes Slovinsko a Ra-
kousko se v prosinci opět navrací domů.

tříletá cesta přinesla Questenbergovi řadu setkání i zkušeností a těch hudebních si obzvláš-
tě cenil. Jistě je uplatňoval a rozvíjel i v následujících letech, jako např. v roce 1724 ve Vídni při 
představení opery Euristeo Antonia Caldary, kde vystoupil jako hráč na theorbu. Nešlo o před-
stavení ledajaké. Všichni hudebníci a tanečníci byli z řad vysoké šlechty a vystupovali pod tak-
tovkou samotného císaře Karla VI. Z instrumentalistů je Questenberg uveden na prvním mís-
tě. Lako loutnista soi získal značný věhlas, když jej Ernst Gottlieb Baron v r. 1727 charakteri-
zoval: »Vysoce urozený hrabě Questenberg, žijící nyní ve Vídni, se o téměř padesátiletém ten-

18 Mohlo jít např. o Methode pour apprendre facilement a toucher le theorbe Nicolase Fleuryho z r. 
1660, Livre de Théorbe Henry Grenerina (cca 1670) nebo Traité d‘accompagnement pour le théorbe et le 
clavecin denise delaira z r. 1690.

19 PliChta, Alois: Historické základy jaroměřického baroka, in: O životě a umění, Jaroměřice nad Ro-
kytnou 1974, s. 40-46.

Obr. 2:
Jan Kupecký: 
Johann Adam 
z Questenbergu 
při hře na loutnu, 
olej, 1716-1717 
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to jemný nástroj velmi zasloužil, a na jeho skladbách lze poznat neobyčejnou velikost ducha 
a vážnost.«20 Škoda, že se z těch skladeb dochovaly jen dvě.

Vraťme se však do roku 1698, kdy si Questenberg ve Versailles pořídil učebnici hry na the-
orbu. tento manuál, stejně jako další tabulatury a hudebniny, které si hrabě z kavalírské ces-
ty přivezl a nadále poměrně čile nakupoval, se nejen nedochoval, ale není uveden ani v kata-
logu questenberské knihovny z r. 1752. 

Jelikož Questenbergovu grand tour podrobně popisuje Petr Fidler,21 nebudeme se jednotli-
vým výdajům nyní věnovat. Budiž jen zdůrazněno, že ve světle pramenů bylo studium hudby 
během jeho kavalírské cesty oproti jiným šlechticům poměrně komplexní a soustavné. Zahrno-
valo zejména vlastní získávání hudebních dovedností:

– hra na loutnu (»Lauthen«);
– upravování pro loutnu nebo transponování (»auf der Lauthen zu transponiren«);
– hra na theorbu (»theorba«);
– hra generálbasu (»accompagniren«);
– hra na cembalo (»instrument«);
– lekce zpěvu (»sing[en]«).22

Kromě toho také v průběhu celé cesty nakupoval příslušené nástroje (»lauthen kauff«) ne-
bo si je alespoň pronajímal (»theorba ausgelih[et]«), opatřoval si hudebniny pro tyto nástroje, 
jednotlivé skladby od učitelů, a další nezbytný materiál, jako loutnové struny či notový papír. 
Nedílnou součástí tehdejšího hudebního vzdělávání byla i kultivace vkusu poslechem vynika-
jících hudebníků, čehož si Questenberg vzhledem ke svému opernímu zájmu dopřával dosyta.

Jan Adam z Questenbergu je jedním z mála známých případů českého šlechtice, jenž se ne-
chal portrétovat s loutnou v ruce. On tím nepochybně vyjadřoval situování hudby do středu 
svého privátního světa, pro nás může symbolizovat skutečnost, že loutna platila v této době 
za obecně srozumitelný atribut šlechtice, přičemž jako taková zůstávala vzdor mnoha promě-
nám destinací i náplně, oblíbenou součástí kavalírských cest od 16. až do 18. století.

20 baron, Ernst Gottlieb: Historisch-theoretische und practische Untersuchung des Instruments der 
Lauten, Nürnberg 1727, s. 77: »der annoch in Wienn lebende hochgebohrne Graff Questenberg hat sich 
gleichfalls um dieses angenehme Jinstrument höchst verdient gemacht, und merkt man an seiner Com-
position einen ungemeinen Geist und Nachdruck.«

21 Fidler, Petr – křesadlová, Lenka – Perutková, Jana – ruHe, Lilian – sPáčilová, Jana – valeš, to-
máš (eds.): Proměny zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kritický katalog výstavy, České Budějo-
vice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2017, s. 38.

22 Výčet nemusí být úplný. Kromě těchto aktivit účty evidují také platby pro hudebníka (»Musico«), 
bez specifikace předmětu. Kromě odměny za nějakou »musicovu« produkci mohlo jít také o instrukci 
v nějaké další hudební disciplíně.


