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a konci šedesátých let 15. století usilovala pražská kapitula, která přesídlila zpět z Plzně do Prahy,
o tisk liturgických knih v Čechách. Dovážet knihy
z ciziny bylo velmi nákladné. Za tímto účelem pozvali do
Čech zkušeného tiskaře, který by byl schopen tisknout,
ale zároveň i vytvořit tiskařské písmo nejen pro liturgické knihy, ale i pro tisk českých textů. Musel dokázat vytvořit tiskařské písmo s výrazným českým písmem domácího původu, českou bastardu. Takto schopný tiskař musel být velmi zkušený a zběhlý v tiskařských dovednostech. Přímo se nabízí, že to mohl být některý z žáků Gutenbergových. O všech jsou písemné zprávy a doklady,
kde působili. Záhadou zůstává pouze to, kde žil a pracoval Heinrich Keffer, a to po roce 1473.1
Heinrich Keffer působil prokazatelně do roku 1473
v Norimberku ve spolupráci s Johannem Sensenschmidtem, známým tiskařem. Ten později přesídlil do Bamberku. Je nepřímo dokázáno, že Keffer tiskl v Bamberku šestatřicetiřádkovou bibli v letech 1458-1459. V roce
1473 Keffer zmizel, jeho další osudy nejsou známy. Nejsou
žádné záznamy o jeho dalším osudu, norimberské městské knihy se o něm nezmiňují. Profesor Ferdinand Geldner, známý německý historik, byl přesvědčen, že Keffer
předčasně zemřel. Kefferův život byl patrně velmi pestrý, neuspořádaný, a mohl tedy zmizet beze stopy. Keffer
v roce 1473 ještě nebyl ve věku, aby musel zemřít. Byl
žákem Gutenbergovým, jako mladý pomocník s ním tiskl dvaačtyřicetiřádkovou bibli v Mohuči v polovině padesátých let 15. století, a po roce 1473 byl tedy stár pouze
asi čtyřicet let. Kde tedy dále žil a pracoval?
Nabízí se tedy, že to byl právě Keffer, který patrně na
pozvání pražské kapituly přišel do Plzně a vybudoval zde
tiskárnu, ze které pocházejí první české tisky. V žádném
díle není jménem uveden, což je právě jedním z nepřímých důkazů, že je vytiskl Keffer. Tento způsob anonymity dodržoval jako nejvěrnější žák podle svého učitele Gutenberga. Jméno Keffer se objevilo uvedené pouze jednou.
Bylo to v kolofónu tisku Rainera de Pisis Pantheologie
z roku 1473, který byl vytištěn v Norimberku v tiskárně
Johanna Sensenschmidta a byl jednou z největších tištěných knih své doby. Je zajímavé, že k němu vznikl první
reklamní nabídkový list, který propagoval toto dílo. Pantheologie měla velký ohlas na knižním trhu, a proto okamžitě následovaly patisky.
Dalším důkazem může být dokonalost prvních českých tisků a hlavně tvorba prvního českého tiskařského
písma – české bastardy –, které bylo vytvořeno podle českých rukopisů té doby. Tiskař musel ovládat vyřezání písma a jeho odlití k praktickému použití. Tyto schopnosti
měl pouze velmi zkušený tiskař, znalý všech fází tiskařského umění. Toto splňoval právě Heinrich Keffer.

1
Text je vydán z počítačově tištěného konceptu, který nadiktoval a přehlédl nedlouho před svou smrtí PhDr. Jaroslav
Vrchotka, CSc. († 20. srpna 2013). Do autorského znění nebylo zásadně zasahováno, opraveno bylo pouze několik zjevných
překlepů, chyb a formulačních nepřesností. Originál je uložen
v části Vrchotkovy pozůstalosti, kterou převzala a spravuje Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě. Za počítačový přepis
textu patří dík kolegyni Janě Jakšové.
Jiří K. Kroupa
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† Jaroslav Vrchotka

Heinrich Keffer
jako impresor
prvních českých tisků
(Z pozůstalosti vydali
Jana Jakšová
a Jiří K. Kroupa)1

Heinrich Keffer as the printer
of the first Bohemian incunabula
Towards the end of his life, the recently deceased expert
in Bohemian printing Jaroslav Vrchotka (1926-2013)
developed the hypothesis that the printer of the first
Bohemian incunabula, produced in Pilsen in the late
1470s (Kronika trojánská [Historia Troiana], Statuta provincialis Arnesti), was Johannes Gutenberg’s apprentice
Heinrich Keffer (b. ca. 1420), whose life and work after
1473 remain obscure. A draft of the intended article
has survived in Vrchotka’s estates, kept in the library
of the Association for Central European Cultural Studies
in Prague.
Key words: history of book printing; incunabula; Bohemian lands; Keffer, Heinrich; Gutenberg, Johannes;
Plzeň (Pilsen); Kronika trojánská (Historia Troiana);
Statuta provincialis Ernesti
Number of characters / words: 4 476 / 692
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Kronika trojánská, která nese záznam o vzniku 1468 a dnes se jednoznačně přisuzuje její
vznik po roce 1476, poskytuje velmi pádný důkaz, že Heinrich Keffer měl časovou rezervu pro
přípravu jejího tisku, a to roky 1473 až 1476. V těchto letech mohl zřídit tiskárnu v Plzni, vytvořit písmo, vybavit tiskárnu náležitým zařízením, nakoupit papír a vytisknout první české
tisky. Byly to liturgické knihy, pro jejichž tisk byl do Čech povolán. Nejstarším datovaným českým tiskem (tištěným v latině) jsou Statuta provincialis Ernesti z roku 1476, v nichž je uvedeno, že byla vytištěna v tomto roce v Plzni. Tisk Kroniky trojánské byl dán tím, že bylo třeba
uhradit velké náklady na knihy liturgické tiskem knihy určené pro čtení širšího rozsahu. Takovou byla kniha o rytířských osudech, která byla v Čechách v té době velmi oblíbená. Na té
se dalo vydělat, dobře se prodávala. Protože se hodně četla, zachovaly se do dnešní doby pouze tři české exempláře tištěné verze spolu se čtrnácti rukopisy.
Keffer samozřejmě neměl plzeňské občanství, takže se neobjevil v žádných plzeňských městských knihách a zůstal nadále anonymním tiskařem. Ani jeho další osudy nejsou známy.

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 3-4
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Prolog
íce než sto let je muzikologické obci znám Kodex Speciálník, hudební pramen, který významně
spoluvytváří obraz pěstování duchovní polyfonie
v českých zemích koncem 15. a na počátku 16. století.1
Přesto se nad tímto rukopisem stále vznáší řada otazníků.
Jedním z nich je i jeho provenience. Následující esej chce
proto přinést několik drobných podnětů k tomuto tématu a vzbudit tak novou diskusi. Ke Speciálníku se pokusíme přiblížit cestou, po níž se dosavadní výzkum neubíral
příliš často. Budeme totiž vyprávět dva rozdílné příběhy,
které se udály v rudolfínské Praze v rozmezí třech desetiletí a jejichž stopy jsou patrné i v následujících staletích.
Ovšem dříve než tak učiníme, je nezbytné uvést na
pravou míru některá mylná tvrzení, jež se ve velké většině dosavadní literatury bezmyšlenkovitě přebírají již od
dob Dobroslava Orla (1870-1942), jednoho ze zakladatelů
univerzitní linie československé muzikologie a badatele,
jenž se Speciálníkem odborně zabýval jako první.2
Kodex Speciálník byl objeven v jednom pražském
antikvariátu nikoliv roku 1901, nýbrž již o pět let dříve, tj. v roce 1896.3 Jeho objevitelem byl Karel Buchtela
(1864-1946),4 vrchní finanční rada Zemského finančního
ředitelství v Praze, archeolog a sběratel. Vzhledem k to-

V

Hradec Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, sbírka hudebních rukopisů, sign. Hr 7. Není účelem této stati uvádět v úplnosti rozsáhlou muzikologickou produkci
k danému tématu, jež za uplynulá desetiletí vznikla jak u nás,
tak v zahraničí. Základní přehled podává Census-catalogue of
Manuscript Sources of Polyphonic Music 1400-1550, sv. 1, Neuhausen – Stuttgart 1979, s. 272. Novější relevantní literaturu
shrnují Gancarczyk, Paweł: Musica scripto. Kodeksy menzuralne
II połowy XV wieku na wschodzie Europy Łacińskiej, Warszawa
2001, passim, a Mráčková, Lenka: Kodex Speciálník. Eine kleine
Folio-Handschrift böhmischer Provenienz, in: Hudební věda 39
(2002), č. 2-3, s. 163-184. Edičně byl pramen zpřístupněn pouze
částečně, na jeho kompletní kritickou edici dosud marně čekáme. Srov. Vanišová, Dagmar (ed.): Codex speciálník ca 1500: Písně. Voci e stromenti ad libitum, Praha 1990; Černý, Jaromír et
al.: Historická antologie hudby v českých zemích (do cca 1530),
Praha 2005, passim.
2
K postavě Dobroslava Orla srov. Černušák, Gracian: Orel,
Dobroslav, in: Černušák, Gracian – Štědroň, Bohumír – Nováček, Zdeněk (eds.): Československý hudební slovník osob a institucí, II: M-Ž, Praha 1965, s. 228-229.
3
Srov. Orel, Dobroslav: Der Mensuralkodex »Speciálník«.
Ein Beitrag zur Geschichte der Mensuralmusik und Notenschrift
in Böhmen bis 1540, disertační práce, Universität Wien, Wien
1914, s. 12: »Im Jahre 1896 hat ihn der k. k. Oberfinanzrat bei
der Prager Finanzdirektion J. Buchtela in einer Antiquitätenhandlung gekauft und als k. k. Konservator dem Magistrats
sekretär und Direktor des städtischen Museums in Königgrätz,
H. Ladislav Domečka für dasselbe überlassen.« Zavádějící tvrze
ní pochází patrně z publikace Černý, Jaromír – Mikan, Jaroslav: Klenoty starých pergamenů. Hudební rukopisy východních
Čech, Hradec Králové 1967, s. 7. Správně Orla cituje Kozachek,
Laura Yvonne: The Repertory of the Speciálník Codex, Hradec
Králové, Krajské Muzeum Knihovna (Regional Museum Library),
MS II A 7, disertační práce, Harvard University, Cambridge
(Mass.) 1998, s. 4.
4
Nikoliv J. Buchtela, jak tvrdí Dobroslav Orel, srov.
předchozí poznámku. K životu a dílu Karla Buchtely srov. Skle-
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Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti
or Two episodes from Rudolfinian Prague
The essay deals with the provenance of the so called
Codex Speciálník (Hradec Králové: Museum of Eastern
Bohemia / CZ-HKm, Ms. Hr 7). It re-examines the reading of the inscription on the front pastedown and tries
to attribute the manuscript to the Prague church of St.
Peter-on-the-gutter (Na Struze). Moreover, it discusses
the Prague Speciálník (Praha: National library / CZ–Pu,
Ms. 59 R 5116). It also deals with hitherto unknown
speciálník that was discovered in 1780 at Lesser Town of
Prague, transferred to the University (today National)
library and finally stollen in the first half of the 19 th
century.
Key words: history of music; Late medieval polyphony;
Bohemian lands; 15th century; 16th century; Codex
Speciálník (CZ-HKm, Ms. Hr 7); Murat, Michal; Prague
Speciálník (CZ-Pu, Ms. 59 R 5116); history of libraries; Vřesovec of Vřesovice, Václav; Prague; Poniky; city
books; testaments
Number of characters / words: 30 298 / 4 583
Number of images: 16
Number of supplements: 5
Secondary languages: old Czech, German
Tato studie vznikla v rámci projektu Středověký vícehlas v českých zemích, podpořeného Grantovou agenturou ČR (reg. č.
P409/11/2482).
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mu, že Karel Buchtela – mimochodem nejbližší spolupracovník významného českého archeologa, etnografa a antropologa Lubora Niederleho (1865-1944) – prováděl terénní výzkum v hradeckém regionu ve východních Čechách, není příliš divu, že rukopis předal řediteli hradeckého městského muzea Ludvíku Domečkovi (1861-1937).5 Přesto se vtírá pochybnost, kterou rozvineme později: Proč Kodex Speciálník neskončil v Národní (tehdy Univerzitní) knihovně, nebo
v Knihovně Národního muzea?
Příběh první
První příběh začíná na předním přídeští Speciálníku. Úvodem je nutno opět zmínit jméno Dobroslava Orla, neboť stojí na počátku tradice čtení jediného provenienčního přípisu, jímž je nesnadno čitelný zápis z roku 1611 v tomto znění ( Obr. 1):
Letha panie 1 6 11 po bozim N
zeni pondieli Michal Muratt hoſpodarz
wlazni pod auwozem Tento ſpecial
nik od […] k ſemu
petru […] ho czeſt a chwa […]
dala panu Bohu wſſe[…]czimu
Beatus populus qui ſcit Jubilatione[…]
Non moriar sed Vi[…] et narrabo
[…]pera Domini
Orel tento zápis transkribuje takto:6
Letha panie 1611 po bozim Tiele
w pondeli Michl muratt Hospodarz
wlazni pod auwozem Tento Specialnik od[ewzdal]
k Sw[ate]mu Petru [v Okove]ch czest a chwa[lu]
dala Panu Bohu wsse[mo]h[au]czimu.
Beatus populus qui scit Jubilationem
Mox moriar sed vivam et narrabo [o]pera Domini.
Námi provedená paleografická analýza však Orlův tradovaný výklad rozporuje a dochází
k odlišnému čtení:
Léta Páně 1611 po Božím n[aro]
zení, pondělí7 Michal Muratt, hospodář
v lázni pod ouvozem, tento speciál
ník od[evzdal] […] k s[vat]ému
Petru, […] ho čest a chvá[la]
dála Pánu Bohu vše[mohú]címu.
Beatus populus, qui scit jubilatione[m].8
Non moriar, sed vi[vam] et narrabo
[o]pera Domini.9

nář, Karel – Sklenářová, Zuzana: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů a jejich

spolupracovníků z příbuzných oborů, Praha 2005, s. 99.
5
Nikoliv Ladislavu Domečkovi, jak opět mylně tvrdí Dobroslav Orel ( pozn. 3). K životu a dílu Ludvíka Domečky srov. Sklenář – Sklenářová 2005 ( pozn. 4), s. 139-140.
6
Orel 1914 ( pozn. 3), s. 11.
7
Tj. 26. prosince 1611. Srov. Friedrich, Gustav: Rukověť křesťanské chronologie, Praha 21997, s. 155.
8
Ps 89 (88),16: »Šťastný je lid, který dovede oslavovat.« Srov. Misál na každý den liturgického roku,
Kostelní Vydří 2000, s. 128.
9
Ps 118 (117),17: »Nezemřu, ale budu žít a budu vypravovat o Hospodinových činech.« Srov. Misál
na každý den liturgického roku, Kostelní Vydří 2000, s. 476.
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 5-16
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Obr. 1:
Zápis na předním přídeští
Speciálníku z roku 1611
(Hradec Králové: ©
Muzeum východních Čech)

Ze zápisu vyplývá, že na sklonku roku 1611 byl pražskému kostelu svatého Petra darován
kodex Speciálník, a to majitelem lázně Michalem Muratem. V dochovaných městských knihách
je Murat vždy zmiňován jako kantor. Novoměstské právo přijal roku 1589 a díky tomuto zápisu víme, že pocházel z hornouherského města Poniky.10 Byl dvakrát ženatý. Prvním sňatkem
s vdovou Annou Šubartovou získal roku 1589 zmiňovaný dům s lázní.11 Podruhé se oženil roPraha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů, sign. 558 (Kniha práv měšťanských Nového
Města pražského, 1582-1612), fol. 103v (viz Ediční příloha 1). – Poniky, dnes obec v okrese Banská Bystrica, požívaly v 16. století statut svobodného královského města, jehož privilegia potvrdil mj. Rudolf II.
jako uherský král v roce 1583. Škola zde fungovala nejpozději od čtyřicátých let 16. století (údajně byla založena v roce 1547) a Michal Murat v ní s velkou pravděpodobností působil jako kantor, dříve než
se z obav před tureckými vpády, které začaly postihovat zvolenskou oblast (od roku 1578 platily Poniky
Turkům speciální výpalné – tzv. rováše), odstěhoval do Prahy (doplnil JKK).
11
Tamtéž, sign. 2146 (Kniha svatebních smluv Nového Města pražského, 1518-1609), fol. 234r-v; sign.
2143 (Kniha trhová Nového Města pražského, 1589-1606), fol. 36r-v (viz Ediční příloha 2-3).
10
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ku 1604 se Salomenou Jirmuskou,12 s níž zplodil tři syny – Václava, Michala a Jana. Ti jsou zmiňováni v inventáři jeho pozůstalosti sepsané 3. února 1617, z něhož vysvítá, že zemřel nečekaně a bez závěti.13
Dobroslav Orel skrze nepřesné čtení textu považoval blíže neurčený kostel svatého Petra za
kostel svatého Petra V Okovech. Ten ovšem v Praze nikdy nestál. Svatopetrským patrociniem
nicméně oplývalo na počátku 17. století vícero pražských svatyň. Na Malé Straně existoval kostel sv. Petra a Pavla V Rybářích14 a na Novém Městě – připočítáme-li Vyšehrad – stály takové
kostely dokonce čtyři (sv. Petr Na Poříčí, sv. Petr a Pavel na Vyšehradě, sv. Petr a Pavel Na Zderaze a sv. Petr Na Struze).15 Posledně jmenovaný, dnes dávno zaniklý kostelík stál v místech
dnešní ulice Na Struze ( Obr. 2a-b). Ještě na začátku 19. století se ovšem tato ulice nazývala Lázeňská. Právě do blízkosti těchto míst je možné situovat i Muratův dům s lázní. Prozatím ponecháme otevřenou otázku, zda byla Muratova lázeň totožná s lázní Kredlovskou, která se nacházela v místech dnešního domu čp. 247 (Masarykovo nábřeží 14) a již s řekou spojovala ulička zvaná Úvoz.16 Jisté je, že Murat rukopis v roce 1611 odevzdal do filiálního kostela
svatovojtěšské farnosti, v níž bydlel.
Druhotnou provenienci Kodexu Speciálník tak lze považovat za částečně vyřešenou. Stále
však nemáme odpověď na otázku, jak, kdy a proč se tento pramen dostal do ruky právě Michalu Muratovi. V této souvislosti je vhodné upozornit na datum, kdy byl rukopis darován, a na
dva latinské žalmové úryvky, jež darovací zápis uzavírají.
V úterý 15. února 1611 zaútočila na Prahu žoldnéřská vojska biskupa Leopolda Pasovského,
s jejichž pomocí chtěl císař Rudolf II. zvrátit nepříznivou politickou situaci, která spěla k definitivnímu konci jeho vlády. Pasovským se podařilo obsadit levý břeh Vltavy, zatímco pravobřežní
část města se obráncům podařilo uhájit. Přesto se i v nedobytých pražských čtvrtích – zvláště
na Novém Městě – rozpoutalo nekontrolovatelné násilí, vraždění a rabování namířené zejména
proti katolickým institucím. Páchala ho zejména chudina, která v klášterech a kostelech viděla zrádce intrikující proti Pražanům.17 Je tedy »objevení se« Speciálníku pouhých několik měsíců po tragických událostech jen čistou shodou náhod, nebo ho lze připsat na vrub onomu několikadennímu běsnění davů, při němž byly mařeny lidské životy a mnohé kostelní a klášterní
sbírky došly k úhoně? Fantazii historikovu v tomto ohledu jitří zejména druhý žalmový verš
Non moriar, sed vivam et narrabo opera Domini…
Příběh druhý
18. června roku 1583 zemřel v jedenapadesátém roce svého života rytíř Václav Vřesovec z Vřesovic, rada komorního soudu.18 Zanechal po sobě pozoruhodnou knihovnu o pěti stech svazcích,
mezi nimiž převažovaly teologické, historické a filozofické tituly. Cennou knižní sbírku odkázal
Vřesovec svým potomkům s tím, že budou povinni zpřístupnit ji ke studiu zainteresované veřejnosti. Mělo se tak stát v budově Malostranské partikulární školy, nicméně knihovna nakonec našla své útočiště na Malostranské radnici. Po bitvě na Bílé hoře se povědomí o Vřesovcově knihovně vytratilo a mělo se za to, že padla do rukou Švédů. Ve skutečnosti se však nacházela stále na Malostranské radnici, kde také byla při rekonstrukci budovy v roce 1780 objevena v zazděném sklípku.19 Sbírka byla následně předána do Univerzitní (dnes Národní) knihovTamtéž, sign. 2146 (Kniha svatebních smluv Nového Města pražského; 1518-1609), fol. 301r-v (viz Ediční příloha 4).
13
Tamtéž, sign. 1214 (Kniha inventářů Nového Města pražského, 1605-1658), fol. 105r-107r (viz Ediční
příloha 5). Inventář letmo zmiňuje Pešek, Jiří: Knihy a knihovny v kšaftech a inventářích pozůstalostí Nového Města pražského v letech 1576-1620, in: Folia historica Bohemica 2 (1980), s. 272.
14
Srov. Ekert, František: Posvátná místa královského hlavního města Prahy. Dějiny a popsání chrámů,
kaplí, posvátných soch, klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v hlavním městě Království českého, II, Praha 1884, s. 341.
15
Tamtéž, s. 29-40, 243-277, 471-481.
16
Srov. Ruth, František: Kronika královské Prahy a obcí sousedních, III: Purkyňova ulice – Žofín, Praha 1904, s. 1028.
17
Ke kontextu vpádu Pasovských nejnověji Beneš, Petr R. et al.: Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád
Pasovských a závěr vlády Rudolfa II., Praha 2014.
18
Srov. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě, V, Praha 1982, s. 548-549.
19
Ke knihovně a jejím osudům podrobněji Volf, Josef: Knihovna Václava Vřesovce z Vřesovic, Praha
1937; Bohatec, Miloslav: Skryté poklady. Čtení pro bibliofila, Praha 1970, s. 18, 20; nejnověji pak Faltysová, Vlasta (ed.): Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století, Praha 2006, s. 195-197.
12
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Obr. 2a-b:
Pokus o identifikaci kostela sv. Petra Na Struze
na Sadelerově prospektu
Prahy z roku 1606
(© Nadace pro dějiny
kultury ve střední
Evropě, 2014)

ny, kde ji sepsal vedoucí knihovník Karel Rafael Ungar (1743-1807). Nezůstala však v celku, ale
byla tematicky rozdělena do stávajícího fondu. Ungar sice vyhotovil soupis, ten je ovšem nezvěstný, a proto je nutné původní fond pracně rekonstruovat na základě exlibris.20
Spolu s Vřesovcovou knihovnou byly na Malostranské radnici údajně nalezeny dva hudební prameny – první díl Malostranského graduálu (1572)21 a jakýsi speciálník z roku 1547, který
původně patřil kostelu svatého Vavřince na Petříně.22 Oba byly – k velké nelibosti malostranské
municipality – rovněž vyžádány do Univerzitní knihovny. Graduál je ve sbírkách dnešní Národní knihovny dosud uložen, speciálník byl již roku 1851 považován za nezvěstný.23
Dílčí seznam podává Hirsching, Friedrich Carl Gottlob: Versuch einer Beschreibung sehenswürdiger
Bibliotheken Teutschlands nach alphabetischer Ordnung, III/1, Erlangen 1788, s. 235-238; nověji Faltysová 2006 ( pozn. 19), s. 196-197. Soupis měl naposledy v ruce Josef Volf v době, kdy psal stať o Vřesovcově knihovně. Není vyloučeno, že se jednou najde v jeho pozůstalosti, která leží nezpracovaná v Památníku národního písemnictví.
21
Praha, Národní knihovna ČR, oddělení rukopisů a starých tisků, sign. XVII A 3.
22
Volf 1937 ( pozn. 19), s. 21.
23
Situaci popisuje Hanslik, Joseph Adolph: Geschichte und Beschreibung der Prager Universitätsbibliothek, Prag 1851, s. 75: »Die beiden auf starkem Pergament von großem Umfang mit staunenswerthem
Kunstaufwande geschriebenen, mit Musiknoten und prachtvollen Gemälden geschmückten Gesangbücher
erklärte der Magistrat außer aller Beziehung zu der Wržessowitzer Bibliothek. Ein von der Regierung
unterm 28. Juni 1782 verlangter, unterm 27. Aug. desselben Jahres erstatteter Bericht hat auch den unumstößlichen Beweis hergestellt, daß das eine derselben ›Specialnik‹ genannt, auf Kosten verschiedener
20
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Je na místě položit si otázku, zda se nejedná o jeden ze dvou dnes známých speciálníků,
u nichž nám chybí údaj o původní provenienci – Kodex Speciálník,24 nebo tzv. Pražský speciálník.25
Jediným vodítkem je pro nás datování pramene rokem 1547. Zjevně se muselo jednat o dataci
viditelnou buď na vazbě, na přídeští, nebo v kolofónu, podobně jako je tomu u Malostranského graduálu. Srovnání s oběma dochovanými speciálníky dává ovšem naší lákavé hypotéze zásadní trhlinu, neboť Kodex Speciálník je na vazbě datován roky 1540 a 1546,26 Pražský speciálník pak na různých místech rukopisu léty 1567 a 1575.27 Záměna s rokem 1546 v prvním, nebo s rokem 1567 v druhém případě se jeví jako spíše nepravděpodobná. O Kodexu Speciálník
navíc víme, že byl v roce 1611 darován kostelu sv. Petra Na Struze a že tedy tou dobou nemohl být na Malostranské radnici. Na druhou stranu se však v jeho repertoáru objevují náznaky
malostranské provenience, jak před časem upozornila Lenka Hlávková.28
Epilog
Jak vyplývá z obou předchozích příběhů, původní provenience Kodexu Speciálník je stále zahalena nejasnostmi. Hledání je navíc ztíženo faktem, že podobných speciálníků bylo v Praze
v období 15. a 16. století více.29 Se stejným označením se navíc setkáme i v titulu jednoho tištěného kancionálu.30
Přitažlivost pátrání umocňuje fakt, že oba dochované speciálníky si s sebou nesou tajemství
příznačné pro antikvární akvizice,31 při nichž prodávající zpravidla tají identitu posledního majitele. Pokud odmítneme identifikaci speciálníku z roku 1547 s jedním z těchto pramenů, pak
bychom měli hledat speciálník třetí. Zdálo by se, že je to podobná snaha jako chytání větru.
Nedávná koupě knihovny Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
při níž se do jejího fondu vrátil cenný pramen postrádaný více než padesát let,32 sice potvrzuje pořekadlo »Quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti«,33 jež jsme zvolili pro název tohoto zamyšlení, nicméně dává naději, že v budoucnu se speciálník z roku 1547 opět vynoří, ať už v pozapomenuté skříni Národní knihovny, nebo v horším případě opět v některém z antikvariátů.
Zmíněné hledání však s sebou nese ještě jeden pozitivní rys: pečlivé studium starší a muziko
logy dosud ne zcela vytěžené odborné literatury stejně jako průzkum historických pramenů mohou přinejmenším pomoci kriticky uchopit a reinterpretovat tradovaná tvrzení a mýty, z nichž
některé – jak jsme viděli výše – nemají oporu v pramenech.
Wohlthäter im J. 1547 zu Stande gebracht und dem armen Gotteshause Sti. Laurentii ob dem Augezd
geschenkt, das Eigenthum dieser Kirche, das andere aber ›Gradual‹ genannt, auf Kosten des Bürgermeisters, des Raths und der ganzen Gemeinde der kleinern Stadt Prag im J. 1572 beendigt, ein rechtmäßiges
Eigenthum dieser Gemeinde sei. – Ungar’s etwas barscher Ton schlug plötzlich in ein sanfte bittähnliche
Weise um, welche den Magistrat allmälig gefügiger gestimmt und endlich vermocht hatte, der Universitätsbibliothek die beiden wunderschönen Handschriften (1782 im Mai) durch den abgeordneten Rathsherrn Ebrmann als ›Geschenk‹ überreichen zu lassen. – Die Beschreibung des Graduals werden wir liefern;
der ›Specialnik‹ ist zwar den Schweden entronnen, allein – quod non fecerunt Gothi, fecerunt Scoti – er
wird vermißt.« Speciálník zmizel z univerzitní knihovny patrně dříve, neboť ho necituje Spirk, Anton
Ferdinand: Geschichte und Beschreibung der k. k. Universitäts-Bibliothek zu Prag. Zur fünften Säkularfeier
der Karl-Ferdinands-Universität zu Prag im Jahre 1848, Wien 1844, s. 24.
24
Srov. pozn. 1.
25
Praha, Národní knihovna ČR, hudební oddělení, sign. 59 R 5116.
26
Srov. Petrusová, Jitka: Rozbor tzv. Speciálníku královéhradeckého (rkp. II A 7 Muzea v Hradci Králové) s přihlédnutím k dalším hudebním pramenům z doby okolo r. 1500. Příspěvek k vývoji rukopisné hudební tradice v Čechách, diplomová práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha
1994, s. 49.
27
Srov. Mjachká, N.: Analýza rukopisu 59 Rs 1 z fondu Hudebního oddělení Národní knihovny v Praze. Edice vybraných vícehlasých kompozic, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1999, s. 32.
28
Mráčková, Lenka: Behind the Stage: Some Thoughts on the Codex Speciálník and the Reception of
Polyphony in Late 15th-century Prague, in: Early Music 37, 2009, č. 1, zvl. s. 39-41.
29
Srov. Zilynskyj, Bohdan: K starší fázi vývoje literátských bratrstev na Novém Městě pražském, in: Hudební věda 24, 1987, č. 2, s. 159.
30
Polon, Valentin: Specialník anebo Zpívání křestanská starodávní chvál božských, kteráž se v shromáždění církevním zpívají, jichž se také i časem obzvláštním užívati může, Praha 1582 (Knihopis č. 14155).
31
I tzv. Pražský speciálník byl získán antikvární koupí v roce 1985.
32
Tzv. Liber memorabilium Societatis virtuosae Pragensis musicae, Knihovna Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, sbírka rukopisů a starých tisků, sign. II L 1a.
33
Srov. pozn. 23.
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EDIČNÍ PŘÍLOHA34
1) Praha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů,
sign. 558 (Kniha práv měšťanských Nového Města pražského; 1582-1612), fol. 103v ( Obr. 3):
Michal Murat Kantor přijal právo městské, že jest ukázal list
poctivého na svět splození a dobrého chování latinskú řečí
psaný na pargameně od práva a pod pečetí města Ponyku
z Království uherskýho, kteréhož datum 21. Maii anno Ch[risti] [15]87. Rukojmě za něho Václav Mnišek a Blažej Stav etc.
Relator z raddy pan Jan Přiměnský starší z Přibenic. Actu[m]
in consilio f[eria] ii. p[ost] sancte Iuliane [= 20. února] anno Ch[risti] [15]89. Magistro civiu[m] d[omi]no Vito Hortensio a Turowa.

2) Praha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů,
sign. 2146 (Kniha svatebních smluv Nového Města Pražského, 1518-1609), fol. 234r-v ( Obr. 4a-b):
Michal Murat Kantor s Annou manželkou svou
Léta Páně 1589. ten outerej před Hromnicemi [= 31. ledna]
staly se smlouvy svadební celý a || dokonalé mezi p[aní] Annou, vdovou pozůstalou po dobré paměti panu Kryštoffovi
Schubartovi, s jedné a panem Michalem Muratem Kantorem
z strany druhé. Předně, že ona p[aní] Anna vdova, nevěsta
a manželka pana Michala ženicha jeho jest za mocného hospodáře do domu Lázně přijala a nadto vejš jemu dvě stě kop
míš[eňských] obvěnila. Naproti tomu on, p[an] Michal Murat
Kantor ženich jí paní Anně nevěstě a manželce svý obvěnil
sto kop míš[eňských], a to do dne do roka. Stalo se v přítomnosti p[ana] Víta Zahrádky z Turova a p[ana] Jana staršího
Přiměnské[h]o z Přibenic, p[ana] Jana Herotického z Voserovic, p[ana] Blažeje Stava a jiných pánův a přátel. Stalo se, ut
supra. Relator toho z raddy pan Jindřich Předčický, aby tyto
smlouvy do knih městských vloženy a vepsány byly. Actum in
consilio f[eria] v. p[os]t Dominicam Oculi [= 9. března], anno
1589. Magistro civiu[m] d[omi]no Vito Hortensio a Turowa.

34
Zápisy jsou řazeny chronologicky. Faksimile editovaných
pasáží jsou reprodukovány s laskavým souhlasem Archivu hl.
města Prahy (© Archiv hlavního města Prahy, 2014).
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3) Praha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů, sign. 2143 (Kniha trhová Nového Města pražského, 1589-1606), fol. 36r-v ( Obr. 5a-b):
Anna, někdy Krystoffa Šubarta a nyní Michala Murata Cantora manželka, stojeci osobně v raddě, vzdala jest a mocí tohoto zápisu vzdává Lázní a dům svůj
pod Ouvozem ležící se vším k témuž domu a lázní příslušenstvím, k tomu i jiný statek svůj všecken movitý i nemovitý, kterýž má i jmíti bude, témuž Michalovi || Muratovi manželu svému k jmění, držení a dědičnému vládnutí. Též také zase jmenovaný Michal
Murat manžel její, sa tu v raddě přístojící, odevzdal
jest a tímto zápisem odevzdává spočátku psané Anně
manželce své tejž dům a Lázni i statek, k tomu i statek svůj všecken movitý i nemovitý, kterýž má i potom z požehnání Buožího míti bude, též k jmění, držení a dědičnému vládnutí na takový spuosob: kteréhož by koli z jmenovaných manželuov Pán Buoh prve
smrti uchovati neráčil, tehdy ten statek tak sobě obapolně vzdaný všecken z jednoho umrlého manžela na
živa pozůstalého připadnouti má plným právem, bez
překážky každého člověka právo k tomu statku jmíti se pravícího. Však ona Anna z toho všeho statku
sobě j[es]t vymínila 200 kop grošů českých a Michal
Murat 50 kop grošů českých. O těch vymíněných jeden každý z manželuov budou míti plnú moc a právo
kšafftovati, říditi, dáti a s tím, jak by se jim za dobré líbilo, puosobiti, bez překážky jeden druhého všelijaké. Relator toho z raddy pan Jiřík Nysl z Kyršffeldu.
Actum in consilio feria sexta p[os]t sancti Stanislai
[= 11. května], anno Ch[risti] XC. [= 1590]. Magistro
civium d[omi]no Bryccio a Cympergko.
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4) Praha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka
rukopisů, sign. 2146 (Kniha svatebních smluv Nového Města pražského, 1518-1609), fol. 301r-301v
( Obr. 6a-b):
Michal Murat s Salomenou manželkou
Letha Páně DC. III. [= 1603] v středu po s[vat]é Školastyce [= 12. února] mezi Kateřinou Jirmuskou,
manželkou Václava Štrangka, komorníka při dckách
zemských, || jakožto matkou na místě Salomeny dcery
její s jedné a Michalem Muratem z strany druhé. Že
dávajíce za manželku dotyčnou Salomenu dceru svou
je[m]u Michalovi Muratovi, obvěnili sou po ni 300 kop
grošů českých a ty jim hned při veselí odvedli a vyplnili
tímto spůsobem: na hotové summě 50 zlatých uherských a ostatek do vyplnění hořejší summy na svršcích a nábytcích všelijakých odvedeno, z čehož je kvitt[uje]. Proti tomu Michal Murat obvěnil j[es]t jí Salomeně manželce své 600 kop grošů českých, kteréž jí
pojišťuje a zapisuje na lázni, v níž bydlí, i jiným všelijakým statku svým movitým i nemovitým. Relator
toho z raddy pan Jan Lubinský z Lubin. Actu[m] in
co[nsili]o f[eria] 4. p[ost] s[ancti] Nicolai [= 10. prosince] a[nno] [1]602.

© Association for Central European Cultural Studies
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5) Praha, Archiv hlavního města Prahy, sbírka rukopisů, sign. 1214 (Kniha inventářů Nového Města
pražského; 1605-1658), fol. 105r-107r ( Obr. 7a-f):
Michal Murat
Letha Páně 1617. v pátek po památce Očišťování Blahoslavené Panny Marye 3. Februarii v přítomnosti slovutných pana Jindřicha Kozla z Peclinovce a p[ana] Lorence Koutskýho radních stal se popis statku zuosta
lého po Michalovi Muratovi, a to takový:
Předně zuostala p[aní] vdova Salomena.
Václav v 9, Michal 6, Jan 5 letech, synové.
Dům Lázně pod Ouvozem řečená.
Dříví nezaplacené, za kteréž p[aní] vdova sama zaplatiti musí.
V světnici, kde nebožtík s manželkou a dítkami zuo
stával:
Stoly 2, na nich koberce starý.
Luože pod nebesy, žlutý, starý, s ffirhaňkem starým
harasovým. Na ní: peřiny 2, spodní a svrchní, s povlakami, podušky 2, též povlečený.
Cínového nádobí na křimsách se našlo:
Mísa veliká s znamením W. A. vyrejvaná. Menší 3 vyrejvaný.
Dvě s znamením K. A. Třetí J. M.
Jiná mísa bez znamení, menší.
Mis jednostejných prostředních 8, hladkých.
Jiných 9 prostředních.
Talířů vyrývaných 12 s erbem lazebnickým, na nich
C. A.
Umyvadlo vyrývané s nálevkou. ||
Umyvadlo při almárce. Misek vaječných 12.
Konvice velká vyrývaná s nožičkama.
Konvice 6tižejdlíková.
Tři konvice po třech žejdl[ících], tři po půl pintě, jedna
na spuosob umyvadla v půl třetího žejdl[íku].
Žejdlík 1, konvičky 4 po půlce, džbánky hliněný s víčky cínovými.
Svícny cínový 4, mosazný 2.
Třetí o třech cívkách.
Stříkačka mosazná. Medenic mosazných 6.
Víra pod mísu. Moždíř.
P[aní] vdova se ohlásila, že to vše náleželo ne[božtíku] manželu jejímu.
It[em] ručnice dlouhá 1, rejtharský 4. Holstry na
2 toulce 2. Šavle uherská.
Rapír s kheňkem. Tesák. To též nebožtíka vlastní j[es]t.
V komoře skrze túž světnici:
Lože pod nebesy 3, jedno žlutý, na něm peřina spodní nepovlečená, svrchní povlečená, prachová. Podušky
3 s mřížemi bílýma.
Prostěradlo ve tři půli.
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Quo d non fecerunt Gothi , fecerunt Scoti aneb Dva příb ěhy z rudolfínské Prahy

Druhý lože zelený, na něm dvě peřiny, spodní a svrchní, s poduškou, povlečený a plachta.
Třetí lože též zelený, na něm polštář zespod, svrchní
peřina a poduška, prostěradlo.
Podušky prachový na bidle tři.
I těch šatův ložních (tak, jakž se p[aní] vdova ohlásila), že sotva tři kusy byly nebožtíka, ostatek že po rodičích svých dosáhla. ||
Nad postelí žlutou knihy in folio: Eusebius český.35
It[em] díl první Jana Feri Postylle.36
Politia Mistra Danyele.37
Práva městská stará.38
Kronyka Kutenova.39
Knížky některý latinský a český pro syny.
V truhle žluté po levé straně:
Předně šaty chodící p[aní] vdovy.
Kofflíků dva páry do sebe vcházejících, pozlacených.
Konvička pozlacená stříbrná.
Lžic stříbrných 6. Tři lžíce s stříbrnými držadly. K tomu se p[aní] vdova ohlásila, že to vše do toho statku
přinesla, jak po svý paní mateři, tak i po p[anu] Václavovi Štangovi, otčímu jejím.
V druhý truhle žlutý velký:
Od povlak a vinutých šatův: k tomu se též p[aní] vdova přiznala, že její jest.
V třetí truhle:
Cínový nádobí a jiné se našlo: tu opět p[aní] vdova se
ohlásila, že to jest její vlastní, po její p[aní] mateři.
A znamení jak na mísách, tak na konvicích nacházejí
se: J. M., G. K., W. K. I[tem] K.
Po levé straně v truhle žlutý malovaný našly se některé
kníhy, z nichž se našlo, že p[aní] vdovy jsou.
Ostatek od čechlíků a rukávec p[aní] vdově náležejících.
V truhlici malované mezi luožkami || stojecí našly se
35
Eusebius: Historia církevní..., Praha 1594 (Knihopis,
č. 2390), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=2406.
36
Ferus, Johann: Postilla..., I, Praha 1575 (Knihopis,
č. 2450), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=2466.
37
Lauterbeck, Georg: Politia historica, Praha 1584 (Knihopis, č. 4735), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=4805, nebo vydání z roku 1606 (Knihopis, č. 4736), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=4806.
38
Podle přívlastku »stará« nejspíše Brykcí z Licska:
Práva městská, Praha 1536 (Knihopis, č. 1348), http://
db.knihopis.org/l.dll?cll~P=1312, s menší pravděpodobností jedno ze starších vydání Práv městských Království českého Pavla Krystyána z Koldína, Praha 1579 sqq. (Knihopis,
č. 4564n.), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=4629.
39
Kuthen ze Šprymsberka, Martin: Kronyka o založení
země české, Praha 1539 (Knihopis, č. 4628), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=4695, nebo pozdější vydání pod názvem
Kronyky dvě o založení země české, Praha 1585 (Knihopis,
č. 13885), http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=14131.
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šaty nebožtíka choděcí sprostý. Ty se zanechávají pro
sirotky.
V též truhle truhlička zelená, malá, v ní list zachovací nebožtíka: a kofflík pozlacený stříbrný na spůsob kalichu.
Item v témž kofflíčku našly se prsteny zlatý: jeden
s amatystem českým, druhý se dvěma kamínky, rubínkem a českým zaffírem, třetí s špičatým granátem, čtvrtý s srdíčkem ruka v ruku, pátý na spuosob
vobroučky přesčiknutý [?], to jest vlastní ne[božtíka]
a p[aní] vdovy.
V též truhle našlo se peněz hotových:
Na dukátích 6, široký tolar 1. Ostatek na minci běžné,
což vše v jedné summě učiní 20 kop míšeňských a některý groše. Ty p[aní] vdově vydány, poněvadž žádných
jiných peněz neměla. S kterýchžto 20 kop ihned v přítomnosti pánův raddních jest za dříví proti navrácení
šuldbrýffu odvedla 8 kop míšeňských Janovi Lukšovi.
K tomu se ještě p[aní] vdova prohlásila, že do několika kop na zlatě mimo tuto summu po nebožtíkovi se
našlo, ale ty že jesti ona na pohřeb nebožtíka vynaložila, jakž to vše lidem dobrým, toho času přítomným,
povědomo jest. A což tak vynaloženo, to vše na jistém
rejistříku poznamenáno se vynajde; takto Janovi Štáffovi ihned odvedeno 12 kop grošů míšeňských, jakž na
jeho šuldbrýffu zaznamenáno.
Co se tkne v Lázni v světnici škopkův, vanen, to, poněvadž na to předně p[aní] vdova a potom čeládka nakládá, to se nevědělo do inventáře pojíti. ||
V zůvárnách stoly a stolice: to se tam vše zanechává.
Anna, nebožtíka p[ana] Michala Murata prvnější manželka, odkázala na onen čas k záduší s[vatého] Václava nad Zderazem v Novém Městě pražském 150 kop
grošů míšeňských. Na kteréž jest již dle kvittancí
60 kop grošů míšeňských odvedeno: a tak ještě k témuž záduší pozuostává se dodati 90 kop grošů míšeňských.
P[anu] Simeonovi Vokáčovi za pivo, co se na vrubu našlo, jmenovitě 67 kop 12 grošů. A na vrubě našlo se
za 15 sudů též bílého piva.
Marušce Bartuňkový 20 kop grošů míšeňských.
Martě u Kosářů 10 kop grošů.
P[anu] Matějovi Millerovi kupci, co probráno z krámu,
učiní 7 kop grošů míšeňských.
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ada nedávných nových zjištění na poli liturgických
knih 15. a 16. století dává tušit, že heuristika v oblasti pramenů liturgické hudby období české reformace ještě stále není zcela uzavřena. Badatelům se sice
již většinou nepodaří najít pramen zcela nepovšimnutý,
avšak nové hodnocení rukopisů nebo tisků, jejichž jediný novodobý katalogový údaj zůstává zapomenut, přináší důležité poznatky.
Cílem této nálezové zprávy je upozornit na rukopis,
který se dosud skrýval za stručným záznamem Jana Kouby v závěrečných dodatcích Průvodce po pramenech k dějinám hudby pod nadpisem Nové Město nad Metují: »Na faře je český rukopisný rorátník z roku 1572.«1 Eva Mikanová se s ještě větší stručností zmiňuje o rorátníku v soupisu Literátská bratrstva v českých zemích.2 Ostatním badatelům ovšem tato informace unikla, a tak všechny hlavní soupisy liturgických knih o existenci pramene mlčí.

A
Eliška Baťová

Znovunalezený novoměstský
rorátník Jana Kantora Starého
z roku 1572 s rukopisným
kancionálovým přívazkem
z druhé poloviny 18. století

Vnější popis pramene a okolnosti jeho vzniku

Rukopis je uložen v budově děkanství v Novém Městě
nad Metují. Roku 2001 opatřila Jana Oppeltová3 rukopis signaturou Rkp. 1 s přiloženým označením »Officium
o vtělení Spasitele Pána našeho z roku 1572 z děkanského kostela«.
Papírový knižní blok sestávající ze složek různého
stáří a původu a čítající 61 nečíslovaných folií je svázán
v novodobé vazbě s černými papírovými deskami o rozměrech 38,5 × 25,0 × 3,0 cm, o jejíž aplikaci je na předním přídeští záznam: »Toto oficium nově převázáno dne
23ho února Léta Páně 1866. Ke cti a chvále Nejsvětější Trojice, Boha Otce, Boha Syna, Boha Ducha svatého. K děkanskému chrámu Páně novoměstskému. Od Antonína Hornycha staršího, knihaře a měšťana v Novém Městě číslo
34./4c.« Na tvorbě zápisů se podílelo množství písařských
rukou v průběhu 16.-20. století. Při převazbě došlo mylně k výměně folia 3 s foliem 8.
Původní jádro rukopisu (kterým se zde budeme podrobněji zabývat) tvoří složky II3, III3 a IV4, obsahující variantu filigránu erbu s hlavou orlice v horním poli, doloženého podle Briqueta4 v Praze mezi lety 1553-1577. Spolu s o něco později přidanou první složkou (I1) o stejných
rozměrech, kde je dopsán titul a úvodní antifona (zřejmě jako náhrada za poničené první folio), obsahují tyto
složky jediné rorátní oficium o celkem 23 foliích. Stejná
ruka, kterou je doplněn úvodní text, přepsala přibližně
na přelomu 16. a 17. století také závěr oficia. Za ním byly ponechány prázdné složky V1, VI2, VII2 a VIII2-1, jež byly
přibližně v 18. století zaplněny notovanými částmi kancionálu (viz níže).

1
Kouba, Jan (ed.): Průvodce po pramenech k dějinám hudby.
Fondy a sbírky uložené v Čechách, Praha 1969, s. 306.
2
Mikanová, Eva: Literátská bratrstva v českých zemích, in:
Československá vlastivěda, IX: Umění, 3: Hudba, Praha 1971,
s. 388.
3
Dle sdělení současného děkana Vladimíra Janoucha.
4
Briquet, Charles-Moïse: Les filigranes. Dictionnaire historique des marques du papier, I, Leipzig 1923, s. 165, č. 2239.

© Association for Central European Cultural Studies

A newly re-found Rorate-chant book
by Jan Kantor Starý’s workhop (1572),
with a hymnbook-adligate from
the second half of the 18th century
The article presents for the first time a detailed examination of the manuscript stored at the Roman Catholic
deanery in Nové Město nad Metují (Eastern Bohemia).
The source under the shelf-mark Rkp. 1 bears the title
»Officium of the Incarnation of Our Lord Savior of 1572
from the Dean Church«. The original part of the manuscript contains only the Rorate mass proper for Sunday.
Later additions of devotional songs can be divided in two
parts. The former – notated – part dates from the second
half of the 18th century (for its content, see Supplement),
the latter contains song lyrics from 18th to 20th century.
Key words: history of music; Bohemian Lands; liturgy;
hymnbook; Rorate chants; Kantor Starý, Jan; Nové
Město nad Metují; Rorate; Bohdanecký, Jakub; Bílinský,
Ondřej
Number of characters / words: 32 654 / 4 917
Number of images: 5
Number of tables: 1
Secondary language(s): Latin, Old Czech
Za významnou pomoc při ověřování uložení Novoměstského
rorátníku děkuji především Iloně Věříšové a Jiřímu Hladíkovi.
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Druhotné zápisy jsou pořízeny na papíru s filigránem svatého Petra s klíčem a iniciálami
SP, který se však nepodařilo dohledat. Na tomto papíru je tedy zapsán i titulní list ve znění
( Obr. 1):
»Na žádost slovutných pana Jakuba [vynechané místo] a pana Ondřeje, písaře radního Města Nového nad Methují, toto officium o vtělení Pána Spasitele našeho jest zpravené a sepsané od Jana Kantora Staršího, měštěnína Nového Města pražského. Létha Páně 1572.«5
Identifikovaný filigrán dalších složek potvrzuje nicméně rok 1572 jako možné datum sepsání pramene.

Obr. 1:
Novoměstský rorátník,
druhotně dopsaný
titulní list (Nové Město
nad Metují: © Děkanství,
Rkp. 1, fol. 1r)

Rorátník je zapsán kaligrafickou knižní bastardou. Výtvarná stránka rukopisu je velmi prostá, iluminace zcela chybějí, nacházíme jen kaligrafické černo-červeno-žluté iniciály o velikosti
tří řádků a stejně velké jednodušší jednobarevné iniciály červené nebo modré. Notové osnovy
jsou provedeny červeným inkoustem, notový zápis v chorální a černé menzurální notaci a text
inkoustem černým (úvodní část introitu Mnozí spravedliví je provedena červeně s modrou notací). Rubriky jsou červeno-žluté.
Uvedenou dataci lze kromě rozboru filigránů ověřit rovněž studiem městských knih a dalších dokumentů, jež nám pomáhají odhalit více podrobností o objednavatelích rukopisu. Městská pozemková kniha z let 1556-1585 nabízí možnost vytvořit přehled osobností, které působily jako městští písaři.6 V druhé polovině 16. století zastávali tento úřad Jiřík Zpěváček,7 Jakub
Nové Město nad Metují, Římskokatolická farnost – děkanství, rkp. 1, fol. 1r.
6
Náchod, Státní okresní archiv, fond Archiv města Nové Město nad Metují, rkp. 77 (Městská pozemková kniha 1556-1585).
7
Tamtéž, fol. 23v, 159v-160r, 217r.
5
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Znovunalezený novoměstský rorátník Jana Kantora Starého z roku 1572...

Jetek, Valentin,8 Andreas Bílinský a Václav, snad tentýž z rodiny Linhartů, který je na konci 16.
století znám jako důchodní písař Jeho Milosti, tedy tehdejšího majitele panství Rudolfa ze Stubenberka.9 Jméno písaře Andrease (Ondřeje) Bílinského se v zápisech objevuje právě mezi lety 1567-1576, kdy také mizí zmínky o jiných písařích, a je tedy zřejmé, že právě on byl jedním
z pánů zmíněných na titulním listu rukopisu. Roku 1577 je jmenován jako hospodář města.10
Vedle Ondřeje Bílinského byl však donátorem rorátníku ještě další blíže neurčený pán Jakub, jehož ztotožnění je poněkud obtížnější (na dálku pracující Jan Kantor Starý si zřejmě nebyl s příjmením objednavatele jistý, a proto poskytl domácím volné místo k doplnění, jak můžeme soudit ze srovnání s kolofóny jiných rukopisů z jeho dílny,  Obr. 2). Kromě Jakuba Jetka,11 jehož
jméno se opakovaně v městských knihách vyskytuje a který působil rovněž jako písař důchodní
i městský radní a zemřel před rokem 1603,12 se jako možný kandidát hlásí Jakub Bohdanecký.

Obr. 2:
Malostranský graduál
(1573), kolofón Jana
Kantora Staršího
(© Archiv hlavního města
Prahy, sign. 1869, fol. 282r)

Jméno tohoto novoměstského měšťana je známo zejména díky nápisu vytesanému na průčelí domu čp. 1221, kde stojí: »1531 Jakub [písař] důchodní z Bohdanče, Markyta z České Třebové.«13 Dotyčný dům mu oficiálně patřil od roku 1532 až do smrti roku 1574, kdy přešel na
dědice, syna Jindřicha Bohdaneckého.14 V naší souvislosti je Jakub zajímavý zejména díky svému kšaftu, jehož znění se dochovalo v opisu v pozůstalosti novoměstského kněze, děkana a regionálního historika Jana Karla Rojka (1804-1877). Text kšaftu je navíc důležitý nejen v otázce
Novoměstského rorátníku, ale i pro představu o roli objednavatele při tvorbě liturgických rukopisů obecně. Roku 1574 kšaftuje Jakub Bohdanecký ( Obr. 3):
»Item. Kus louky na Provaznici z druhé strany lázně záduší bratrství literáckého, a toho
kusu aby užívali, jak by se jim nejlépe vidělo i zdálo, buď najímáním bílení plátna

8
Náchod, Státní okresní archiv, fond Archiv města Nové Město nad Metují, rkp. 77 ( pozn. 7),
fol. 105v.
9
Ibidem, passim.
10
Ibidem, fol. 197r, 310r-310v, 164r, 365r, 371v, 374v.
11
Ibidem, fol. 37r, 75v, 403v; srov. Dvořáček, Bohumil: Pohledy do minulosti Nového Města nad Metují,
Nové Město nad Metují 2000, s. 82.
12
Srov. ibidem, s. 205. Podobně jako v případě Václava Linharta se rovněž v rodině Jakuba Jetka vyskytují stejná křestní jména opakovaně. Obě zmíněná jména se dochovala jako nápis vytesaný při obnově města po požáru roku 1526 na domech náležejících jejich rodinám, jako písaři jsou však známi mladší
příslušníci rodu, žijící ještě na přelomu 16. a 17. století. Na domě Jakuba Jetka se navíc vedle jména rýsuje i erb řeznického cechu, naznačující, že jde skutečně o jiného, staršího příbuzného.
13
Ibidem, s. 74, 188.
14
Ibidem, s. 188.
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i jinák; a ty peníze aby obracovány byly na světlo do kostela při zpívání chval Božských času adventního.
Item. Poroučím na knihy pro zpívání chval Božských v kostele, čehož by ještě neměli v graduálích, buď introitův anebo prózy a neb některých pobožných zpívání; a jakž by to
bylo na hotově, ukážíc Jindřichovi, synu mému, aby na to hned dáno bylo od Markyty, manželky mé, 6 kop míšeňských hotových peněz; ale prve, aby peněz nebylo
dáváno, neb snad majíc prve peníze, nic by nezjednali.«15
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Z kšaftu vyplývá několik zajímavých skutečností. Předně je pravděpodobné, že sám Jakub
Bohdanecký byl členem místního literátského bratrstva, na něž se ve zbožném odkazu pamatuje poprvé roku 1558.16 Jeho oficiálové jsou známi sice až z konce 16. století, ale dochovaná
jména odpovídají intelektuálním elitám města zejména z řad písařů (Václav Linhart),17 přičemž
v roce 1598 je takto jmenován Jakubův syn Jindřich Bohdanecký.18
Jakub, který měl zřejmě s hospodařením literátského záduší své (neblahé) zkušenosti, doporučuje použít výnosů z odkázané louky na světlo při zpěvu rorátů, jejichž provozování náleželo mezi hlavní liturgické povinnosti literátských spolků.19 I kdybychom neznali titulní list
našeho rukopisu, bylo by zřejmé, že literáti tehdy již vlastnili rorátník a v adventní době z něho zpívali. Rovněž z dochovaných zpráv o vývoji stavebních úprav v kostele je zřejmé, že nejpozději po polovině 16. století dostaly tyto aktivity pravidelný a oficiální ráz, když bylo roku
1556 postaveno kryté schodiště na kůr, který zde existoval od roku 1528.20
Z kšaftu Jakuba Bohdaneckého je rovněž patrné, které další zpěvy byly z iniciativy literátských bratrstev ještě ve druhé polovině 16. století doplňovány ke standardně zpívanému latinskému repertoáru. Jakub jmenuje konkrétně introity, sekvence a tzv. »pobožná zpívání«. Díky
graduálu ze Solnice, města vzdáleného pouhých 18 kilometrů, víme, že jako »zpívaní« či »zpívaní duarum« jsou označovány jednoduché písňové vícehlasé skladby,21 tedy že jde zřejmě o český
ekvivalent latinského slova cantio. Repertoár nových introitů, sekvencí, písní a vícehlasů odpovídá obsahu dobových speciálníků, které skutečně představují v rámci liturgických knih to,
»čehož by ještě neměli v graduálích«. Bohdanecký tedy odkazuje dalších 6 kop míšeňských na
pořízení speciálníku, který se bohužel z Nového Města nedochoval.
V tomto kontextu je pravděpodobné, že to byl právě Jakub Bohdanecký, kdo stál spolu s Ondřejem Bílinským za objednávkou útlého rukopisu rorátních zpěvů, která byla adresována pražskému tvůrci liturgických rukopisů Janu Kantorovi Staršímu. Jakub Bohdanecký se tak stává
hlavním, i když opomíjeným donátorem všech důležitých hudebních rukopisů Nového Města
nad Metují, jelikož kromě rorátníku a nedochovaného speciálníku přispěl (byť posmrtně) i k pořízení slavného novoměstského graduálu z roku 1604,22 jehož původcem je podle Rojka Tobiáš

Obr. 3:
Kšaft Jakuba
Bohdaneckého (1574),
opis Jana Karla Rojka
(Praha: © Archiv
Národního muzea, Topo
grafická sbírka F, kart. 130,
Kůr literácký, fol. 113r)

Praha, Archiv Národního muzea, Topografická sbírka F, kart. 130, Kůr literácký, fol. 113r.
16
Tamtéž.
17
Dvořáček, B.: Pohledy do minulosti ( pozn. 11), s. 390.
18
Ibidem.
19
Srov. Horyna, Martin: Vícehlasá hudba v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti, in: Hudební věda 43, 2006, s. 117-134.
20
Dvořáček, B.: Pohledy do minulosti ( pozn. 11), s. 193-196.
21
Praha, Knihovna Národního muzea, rkp. I A 17, fol. 98r, 99v.
22
Praha, Národní knihovna České republiky, rkp. XVII A 42.
15
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Grunaeus Dašický z Hradce Králové.23 Tento rukopis, který poskytl novoměstským literátům konečně kompletní český liturgický repertoár a jehož součástí je i řada vyobrazení donátorů jednotlivých votivních iluminací v čele s Janem Biskupem a Rudolfem ze Stubenberka,24 byl totiž
zaplacen převážně z prodeje zmíněné louky, odkázané roku 1574 Jakubem Bohdaneckým literátskému záduší. Všechny známé odkazy literátům z let 1575-1604 (Jan Jetek, Tomáš Kreys, Jan
Biskup, Jiřík Krušina a Daniel Soukeník) tvořily totiž dohromady pouze 30 kop míšeňských, což
zřejmě na náklady na provoz kůru a následné pořízení knihy nestačilo.25 Proto roku 1605 »officiales i všichni pp. literáti konventu literatského prodali louku odkázanou jim od Jakuba Bohdaneckého (1574) za 50 kop míšeňských«, jak z gruntovní knihy vypsal opět Jan Karel Rojek.26
Zprávy z městských knih svědčí v souhrnu pro vznik rukopisu před rokem 1574 za přispění
tehdy působícího městského písaře Ondřeje Bílinského a někdejšího důchodního písaře na odpočinku Jakuba Bohdaneckého, který se po rozvinutí literátských aktivit po roce 1550 zasloužil o vznik několika zpěvních knih.

Obsah rukopisu
a) Český rorátník z roku 1572
Původní část rukopisu obsahuje jediné rorátní oficium, a to konkrétně zpěvy určené podle většiny dobových rorátníků pro neděli. Zde se však rubrika omezuje na obecný nadpis »Officium
o vtělení Syna Božího v život Blahoslavené Panny Marie.«27 Jde o badatelsky dobře popsanou28
a dobově velmi rozšířenou podobu adventní ranní mariánské mše, v níž byly nejpozději od počátku 15. století chorální zpěvy tropovány písněmi. Novoměstský rorátník obsahuje jedinou antifonu před introitem, a to Anděl Gabriel, slavný Boží posel (melodickou předlohou je jí latinská antifona Ecce, concipies).29 Následuje introit Mnozí spravedliví, proroci a králi (Rorate, coeli
desuper) s písňovými tropy Sstup doluo, Mesiáši (Illustratam venustate sociam soli), Nebesa vypravují, světle ohlašují a na stejnou melodii zpívaným Sláva jasnost i moudrost (patrně na základě světské písně Hanebné mé hřešení, cos mi učinilo).30 Kyrie Angelorum Domina je zde jako obvykle s textem Dnes počátek našeho spasení a s celkem devíti vloženými písňovými tropy: Všickni věrní křesťané (Singuli catholici), Když věkové přeběhli sou (Cuncti nunc assurgentes),
Počneš z Ducha svatého a Blahoslavená Panno (obojí Gaudeamus pariter, respektive Elško milá,
srdečná), Panna Maria pokorná (O mirandum commercium), Neboj se, nestrachuj se (Olim te virentibus), Z výsosti nebeské zaslíbený (Modulemur die hodierna), Přivolila, uvěřila (Sunt cum Deo,
velint eo)31 a Radujme se, všickni věrní (Iam venit aetas aurea). Jako tradičně bez písňových tropů nacházíme dále graduale Syn Boží z nejvyššího nebe (A summo celo). Následující převod latinského Alleluia / Domine in virtute s incipitem Alleluia, chvalmež všickni Pána Boha obsahuje
Podle Rojka bylo od téhož písaře zapsáno roku 1613 městské privilegium. Srov. Praha, Archiv Národního muzea, Topografická sbírka F, kart. 130, Kůr literácký, fol. 113r; Juránek, Jan – Braný, Karel: Nové Město nad Metují, Praha 1976, s. 62.
24
Praha, Národní knihovna České republiky, rkp. XVII A 42, fol. 31r. Zde uvedený nápis »Slovutný P. Jan
Biskup, měštěnín města Hradce nad Labem a rodič Nového Města hradiště, jakožto věrný milovník vlasti své, tuto figuru postaviti dal« dle mého názoru dokládá, že jde o donaci konkrétní iluminace, nikoliv
roli objednavatele celého rukopisu. O tomtéž svědčí i prodej zmíněné louky. Srov. Šárovcová, M.: Graduál český. Graduál Nového Města nad Metují, Nové Město nad Metují 2012, s. 3.
25
Praha, Archiv Národního muzea, Topografická sbírka F, kart. 130, Kůr literácký, fol. 113r.
26
Jmenovaní jsou zřejmě zároveň objednavateli graduálu, viz pozn. 24. Praha, Archiv Národního muzea, Topografická sbírka F, kart. 130, Kůr literácký, fol. 113r.
27
Nové Město nad Metují, Římskokatolická farnost – děkanství, rkp. 1, fol. 8r (recte 1r).
28
Poslední shrnující prací na dané téma je Bahnová, Zuzana: České roráty v 2. polovici 16. storočia, diplomová práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 1997; zde odkazy na další literaturu, která se zabývá především problémem vzniku a utváření rorátních zpěvů. Významnější jsou
zejména Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu, I, Praha 1954, s. 371-387; Orel, Dobroslav: Český kancionál, Praha 1921, s. 10-22; Mráček, Jaroslav: Sources of Rorate Chants in Bohemia, in: Hudební věda 14,
1977, s. 230-241. Ikonografickou stránkou těchto pramenů českých rorátů se nedávno zabývala Šárovcová, Martina: Ikonografie českých renesančních iluminovaných rorátníků, in: Clavibus unitis 2, 2013, s. 5-17.
29
Dobroslav Orel a Zuzana Bahnová uvádějí mylně Ecce, Virgo concipiet. Srov. Orel, Dobroslav: Kancio
nál Franusův z r. 1505, Praha 1922, s. 37; Bahnová, Z.: České roráty ( pozn. 28), s. 91.
30
Srov. Axman, Emil: 22 světských nápěvů ze XVI. století, in: Hudební výchova 1, 1920, č. 5, s. 74.
31
Zuzana Bahnová latinskou předlohu nedohledala. Srov. Bahnová, Z.: České roráty ( pozn. 28),
s. 106.
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opět vložené tropy, a to Syna Marie Panny (Gaudeamus pariter, respektive Ave, Virgo virginum)
a snad s původním českým textem zpívanou píseň Pane Ježíši Kriste. Oficium zde končí sekvencí Pán Buoh všemohúcí z veliké milosti (Mittit ad Virginem;  Obr. 4) se sedmi písňovými tropy: Anděl k Panně Marii (Angelus ad Virginem), Poslán jest od Boha anděl (Dum iubar astris),
Panna od anděla vyslyševši slova (Ave, rubens rosa), Buoh věčný, což uložil (Gaudeamus pariter,
respektive Ave, Virgo virginum), Radostné to děťátko (Cunctipotens Rex invictissime),32 Ó přešťastná hodina na dosud neznámou latinskou předlohu a Z milosti tak hojné (Ave, Hierarchia).
Při úsilí zařadit zkoumaný rukopis do kontextu ostatních dobových rorátníků nebo graduálů obsahujících srovnatelné adventní oficium se ukazuje, že přes veškerou dosavadní badatelskou snahu stále platí Nejedlého nesmlouvavé hodnocení, že »po všem tom psaní a mluvení
o rorátních zpěvech nemáme dosud ani kritiku rukopisů, ba ani ne přibližné jejich chronologické určení«.33 Jako nedostatečné se jeví rovněž Orlovo rozlišení redakce královéhradecké, táborské
a rakovnické,34 které přebírá i Zuzana Bahnová, ale už v rámci jí zkoumaného okruhu pramenů,
omezeného hlavně na rorátníky uložené v Praze, je zřejmá jistá »nedokončenost« tohoto dělení.
Neudržitelnou se jeví teze o podílu Jiřího Rychnovského na konečné podobě královéhradecké redakce. Nebyl totiž podrobněji zkoumán vztah starší východočeské tradice rorátů k pramenům z pražských písařských dílen, ačkoliv se ukazuje, že spolu poměrně úzce souvisejí. Nedávná ediční a srovnávací práce Jiřího Žůrka ukázala na příkladu oficií ke svatým, že část východočeských pramenů ze třetí čtvrtiny 16. století souvisí s první Táborského redakcí chorálu a že
dvoudílný královéhradecký graduál z let 1584-160635 (který je právě Orlovi argumentem pro
Rychnovského podíl na redakci rorátních zpěvů) představuje pokus o syntézu chorální redakce
pražských písařských dílen s redakcí východočeskou.36 Není tedy vyloučeno, že se tato charakteristika může vztahovat i na rorátní oficia, to však musí potvrdit podrobný srovnávací výzkum.
Pro potřeby tohoto článku byl obsah Novoměstského rorátníku srovnán s několika rorátníky a graduály, které zastupují vybrané (a předpokládané) »redakce« rorátů a jež jsou zároveň
složením konkrétních zpěvů (zejména zařazením úvodní antifony a tropu Sstup doluo, Mesiáši,
jež nebývají zastoupeny vždy) se zkoumaným pramenem příbuzné nebo přímo shodné: Novo
bydžovský graduál (přibližně z roku 1583),37 královéhradecký Rorátník český (1585-1586),38 adventní Graduál kaple sv. Lazara řezníků novoměstských (1574),39 náležející k redakci Jana Kantora Starého,40 a první díl Rakovnického graduálu (1594-1596).41 Z celkem 28 signifikantních (melodických i textových) variant, které vesměs představují odlišnosti královéhradeckého Rorátníku českého od Novoměstského rorátníku, se v naprosté většině případů Graduál kaple sv. Lazara
řezníků novoměstských stejně jako Rakovnický graduál shodují s verzí Jana Kantora Starého ve
zkoumaném prameni. Oproti tomu se Novobydžovský graduál přiklání více k verzi královéhradecké. Zdá se tedy, že kromě samotného obsahového složení pramenů, které bylo zatím zkoumáno nejvíce, může teprve konkrétní rozložení variant ukázat situaci jednotlivých redakcí. Tato drobná sonda naznačuje, že přes shodu v základních obsahových parametrech se východočeská a pražská verze v jednotlivostech odlišují. Rakovnický graduál je v tomto případě shodný s variantami pražskými, samotné nedělní oficium však nestačí k určitější odpovědi na otázky vývoje celých rorátních zpěvů.
Srovnáme-li pak obsah Novoměstského rorátníku s mladším graduálem z Nového Města nad
Metují (vytvořeným, jak již bylo řečeno, roku 1604),42 docházíme ke zjištění, že shodně se vyskytují pouze dvě části, a to Kyrie Dnes počátek našeho spasení v samostatném oddíle zpěvů
ordinária, ovšem bez vložených písňových tropů, a sekvence Pán Buoh všemohúcí, rovněž bez
písňových tropů. Zbylé části se v graduálu, pořízeném o 32 let později než rorátník, nevyskytují, a to i přesto, že adventní oficium zde obsahuje celkem tři různé introity, jeden zpěv graduale, tři různá Alleluia a další tři odlišné sekvence. Zdá se tedy, že při tvorbě nového graduZuzana Bahnová latinskou předlohu nedohledala. Srov. ibidem, s. 122.
Nejedlý, Z.: Dějiny husitského zpěvu ( pozn. 28), s. 371-372.
34
Orel, D.: Český kancionál ( pozn. 28), s. 16; Bahnová, Z.: České roráty ( pozn. 28), s. 31 a passim.
35
Hradec Králové, Muzeum východních Čech, rkp. Hr 13 a Hr 14.
36
Žůrek, Jiří: Graduale Bohemorum. Proprium Sanctorum, Praha 2011, s. 21-23.
37
Hradec Králové, Státní okresní archiv, rkp. a 1-20.
38
Hradec Králové, Muzeum východních Čech, rkp. Hr 11.
39
Praha, Národní knihovna České republiky, rkp. XVII A 39.
40
Srov. Žůrek: Graduale Bohemorum ( pozn. 36), s. 23.
41
Rakovník, Okresní muzeum, rkp. inv. č. B 98.
42
Praha, Národní knihovna České republiky, rkp. XVII A 42.
32
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Obr. 4:
Novoměstský rorátník,
začátek sekvence
Pán Buoh všemohúcí
z veliké milosti
(Nové Město nad Metují:
© Děkanství, Rkp. 1, fol. 16r)

álu bylo alespoň do jisté míry k existenci samostatného Novoměstského rorátníku přihlíženo.
Použitá verze je však v obou konkordujících zpěvech v detailech odlišná, variantní znění jsou
v graduálu individuální, nebo odpovídají východočeské redakci, konkrétně znění Českoskalického graduálu z roku 1567,43 a to zejména v případě sekvence.
Novoměstský rorátník tedy představuje obsahem východočeskou (královéhradeckou) redakci
zpěvů, ovšem s variantami pražské písařské dílny, jež se v mladším graduálu neprojevují. Z vý43

Česká Skalice, Muzeum Boženy Němcové, rkp. O 13291, 11058.
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še zmíněného kšaftu Jakuba Bohdaneckého a na základě drobných střípků, které nám stručný
zápis Novomětského rorátníku umožňuje přehlédnout, lze zároveň usuzovat, že objednavatelé
rukopisů mohli mít určitý vliv na obsahové složení rukopisů, neovlivňovali však již jejich jednotlivé varianty a podobu redakce.
b) Rukopisný kancionálový přívazek z druhé poloviny 18. století
Přestože cílem tohoto příspěvku je především upozornit na původní, rorátní část pramene, může také řada jeho mladších zápisů poskytnout v budoucnu nové poznatky o vývoji kostelního
zpěvu. Zápisy na dodatečně připojených složkách je možno rozdělit do dvou hlavních skupin:
jde o notovaný oddíl kancionálu, spadající svým vznikem vzhledem ke konkordujícím pramenům přibližně do druhé poloviny 18. století, a o různorodý soubor nenotovaných písní zapsaných v průběhu 18. až 20. století.
První z těchto zmíněných celků si zde zaslouží naši pozornost, ačkoliv jeho detailní průzkum
musí být ponechán samostatnému výzkumu. Jde o většinou notované písňové texty dochované
na několika místech rukopisu: první část navazuje přímo na rorátník z roku 1572 (fol. 23v-33v),
jiná dvě folia jsou přivázána na závěr knihy (fol. 60r-61r) a další zápisy se vyskytují na dvou
přiložených, nikoliv však přivázaných složkách (fol. x1r-x2v a xx1r-xx8r). Celkem se zde objevuje
29 českých písní, z nichž 26 je opatřeno notací. Svým obsahem se písně hlásí k různým liturgickým dobám a příležitostem církevního roku (2 texty vánoční, 3 písně kající, 2 písně o umučení Páně a ke křížové cestě, 2 texty trojiční a o jediné Boží svatosti, 2 texty k úctě Nejsvětější svátosti oltářní a 3 obecné texty k Pánu Ježíši), dále jsou zde písně k poctě Panny Marie (celkem 10) a po jednom textu ke sv. Anně, sv. Prokopu, sv. Vojtěchu a sv. Linhartu. Pozoruhodná
je píseň s rubrikou »Každodenní obnovení víry, naděje, lásky a lítosti, obvzláště v nebezpečenství smrti potřebné a užitečné«, jejíž sloky jsou výpověďmi jednotlivých, rubrikou zmíněných
ctností, promlouvajících s náznakem dialogické formy. Již tento stručný výčet témat naznačuje, že se zřejmě jedná o promyšleně sestavený, byť svým obsahem stručný kancionálový celek,
pokrývající většinu důležitých svátků církevního roku.
Pramenné předlohy musí určit podrobný výzkum, již jen základní ohledání však ukazuje silnou spjatost s okruhem pololidové tvorby šířené písňovými letáky.44 Většina zkoumaných písní, které mají konkordanci v důsledně nenotovaných kramářských tiscích, se váže k poctě Panny Marie a zmíněných svatých. Příslušnost k tomuto repertoárovému okruhu je nicméně pravděpodobná i u dalších textů, kde zatím předloha zjištěna nebyla (typické vstupní klišé kramářských textů45 nacházíme kupříkladu v písni Sem, sem k poslouchání, pobožný křesťane, 
Obr. 5). Jaké prameny posloužily těmto textům k důslednému doplnění melodií, je však otázkou dalšího bádání.
Paralela s písňovými letáky byla zatím nalezena u 13 textů (srovnávány však byly pouze širší podoby incipitů), kdežto v tištěných kancionálech od konce 17. století se podařilo nalézt jen
6 textů (v těchto případech bylo srovnání provedeno u kompletních textů, nebyly však brány
v úvahu drobnější varianty). V pěti případech se jedná o kancionál sestavený Antonínem Koniášem Citara Nového zákona, a to počínaje vydáním z roku 1752.46 Zvláštním případem je píseň
Pokoj na zemi anjelé svatí patřící do nejstarší vrstvy zápisů sledovaného souboru. Její text lze
s variantami najít již v Kunvaldského Kancionálu českém z roku 1576.47 Shrnutí obsahu kancionálu s naznačením konkordujících pramenů (které si ovšem neklade nárok na úplnost) ukazuje tabulka otištěná v Příloze.

44
Problematice české kramářské písně byl věnován sborník Dvořák, Jaromír – Kvapil, Josef Š. (eds.):
Václavkova Olomouc 1961. Sborník referátů a diskusních příspěvků o kramářské písni, Praha 1963. Nově
k tématu ve spojitosti s kancionálovou tvorbou Malura, Jan: Tištěná a rukopisná hymnografická tvorba
východních Čech v období baroka, in: Lunga, Radek – Petrbok, Václav – Tydlitát, Jan (eds.): Východočeská
duchovní a slovesná kultura v 18. století, Boskovice 1999, s. 185-186; Malura, Jan (ed.): Slaviček rájský. Jan
Josef Božan, Brno 1999, s. 41-42; Škarpová, Marie: Kancionál český M. V. Šteyera – návrh českého hymnografického kánonu, disertační práce, Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2006, s. 51-53.
45
Srov. Malura: Slaviček rájský ( pozn. 44), s. 41; Sehnal, Jiří: Nápěvy světských písní kramářských
v 17. a 18. století, in: Dvořák, J. – Kvapil, J. Š. (eds.): Václavkova Olomouc 1961 ( pozn. 44), s. 282.
 Obr. 5:
46
Koniáš, Antonín: Citara Nového zákona, Praha 1752; viz Knihopis č. 4293, http://db.knihopis.org/l.
Novoměstský rorátník,
dll?cll~P=4349 [rev. 2014-12-19]. Několik z těchto písní lze ovšem najít i v prvním vydání tohoto kancipíseň Sem, sem
onálu.
k poslouchání
47
(Nové Město nad Metují:
Kunvaldský, Jakub: Nešpor český, Olomouc 1576; viz Knihopis č. 4619, http://db.knihopis.org/l.
© Děkanství, Rkp. 1, fol. 33r)
dll?cll~P=4686 [rev. 2014-12-19].
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Eliška Baťová

Závěr: užívání rukopisu
Shrnutí jednotlivých charakteristik popisovaného pramene, jehož celkový obsah je nesmírně
různorodý a přes svou stručnost mu patří nepřehlédnutelné místo mezi obdobnými českými
rukopisy 16.-18. století, nemůže být naznačeno jasněji, než jak to ukazuje pohled na užívání
knihy. Právě její pevná spjatost s dějinami Nového Města nad Metují, a to od roku 1572, kdy
Ondřej Bílinský a Jakub Bohdanecký nechali v Praze sepsat nedělní rorátní oficium, až nejméně do roku 1931, kterým je datován přípisek na posledním foliu, charakterizuje zkoumaný rukopis nejlépe. V porovnání s ním byl mladší graduál na novoměstském kůru jen do roku 1785,
kdy byl po zrušení literátských bratrstev prodán a následně několikrát změnil majitele. Roku
1855 byl sice pro Nové Město nad Metují získán zpět Janem Karlem Rojkem, po jeho odchodu do Budyně nad Ohří roku 1862 jej však děkanův nástupce Pelhřim Novák prodal znovu.48
Oproti tomu Novoměstský rorátník náležel ke kůru děkanského kostela pravděpodobně nepřetržitě až do současnosti. Podobně, jako tomu bylo v otázce vzniku rukopisu, by bylo možné zkoumat souvislost konkrétního dění ve městě s velmi četnými zmínkami o válečných tématech v kancionálovém přívazku z druhé poloviny 18. století, neboť v letech 1756-1763 sem
těžce zasáhly boje tzv. sedmileté války.49 Od roku 1889 jsou důležité události týkající se města a děkanského kostela Nejsvětější Trojice zaznamenány přímo na zadním přídeští rukopisu.
Vztah k tradicí neseným literátským písním, který přežil i zrušení bratrstev za josefinských reforem, je patrný ještě z avizovaného posledního přípisu:
»Dne 22. února 1931 zesnul v Pánu Jan Imlauf, mistr bednářský a soused novoměstský, poslední literát. Spěvácký sbor literátský přestává účinkovat. Ráno před ranní mší nepřijdou
ani tři členové, abychom si mohli zaspívat, a po ranní jest nynější kapelník tolik obětavý,
že hraje na varhany ještě po mši a lid si rád zaspívá, potom již není zapotřebí literátů.
S Bohem, vy moje krásné písně.
V. D. K.«50

Mrázková, Markéta: Jan Karel Rojek: kněz, vlastenec, historik, Nové Město nad Metují 2011, s. 61.
Dvořáček, Pohledy do minulosti ( pozn. 11), s. 122-123.
50
Nové Město nad Metují, Římskokatolická farnost – děkanství, rkp. 1, fol. 62r.
48

49
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Příloha:
Obsah rukopisného kancionálového přívazku k Novoměstskému rorátníku
Číslo Folio Rubrika
1

23vn. Píseň o narození Krista Pána

2

23vn. Píseň k Panně Marii
Píseň o narození Pána našeho
24vn.
Ježíše Krista
Píseň
k svatému Linhartu v čas
25v
pádu a hynutí dobytka
26rn. Píseň k svaté Anně
Píseň k Pánu Ježíši jedné kaž26vn. dé věrné křesťanské duši velmi
prospěšná

3
4
5
6
7

27r

8

27v

Píseň k pokání vzbuzující

9

27vn. Jiná touž notou

10

Píseň o svatém Prokopu. Zpí28vn. vá se jako Svatý Václave, vejvodo etc.

11

29vn. Píseň křížové cesty

12

33rn. O Umučení Páně

13

14

15

16
17

Pobožná píseň ke cti a chvále
Nejsvětější Trojice Božské. Zpívá
60 n.
se jako Vychvalujte, prozpěvujte,
všichni Čechové etc.
Každodenní obnovení víry, naděje, lásky a lítosti, obvzláště
61r
v nebezpečenství smrti potřebné
a užitečné
Píseň ke cti a chvále svatého
Vojtěcha, patrona české země,
za obdržení v čas všeliké potřeby skrze téhož sv. divotvorce
a velikého mocného orodovníx1rn.
ka Království českého, všem jeho ctitelům ku potěšení z jeho
sv. života vejtažně složena a na
světlo vydána od jednoho jeho
duchovního služebníka. Adagio.
r

xx1r Písně o Panně Marii
xx1rn. Jiná

19

Mariánsky potěšitedlné prospěvování kajícího hříšníka
xx2vn. Jiná k Panně Marii

20

xx3rn.

21

xx3vn.

22

xx4r

18

xx2rn.
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Incipit
Narodil se Ježíšek z chudičké
Panenky
Pozdravena budiž, Matičko má
Pokoj na zemi, anjelé svatí
Buď pozdravený, Linharte
svatý
Já jsem si vyvolil za ochranu
Kriste, můj Spasiteli, ať tvá
krev nevinná
Svatý, Svatý, Svatý!
Svatý, vždycky Svatý
Proč proti Bohu bojuješ, jenž
jsi popel
Pomni, hříšníku, cos činil

Notace

Číslo Knihopisu
(pouze textové konkordance)

CN
CN
CN

4619 (Kancionál český, 1576)

CN

9886 (leták, 1767)

CN

7252-7254 (letáky, po 1750)

CN

8428 (leták, po 1750)
4293 (Citara Nového zákona, 1752)

CN

13359 (leták, po 1775)

pouze jako nápěvný odkaz 12620
osnova (leták, 1798)
SN
12121 (leták, 1722)
Svatý Prokope, zástupče české
15938 (Kancionál český, 1712)
SN
země
3741 (Kancionálek, 1767)
4293 (Citara Nového zákona, 1752)
Sem, duše křesťanská, ty dcero
CN 7599 (leták, po 1750)
siónská
Sem, sem k poslouchání,
CN
pobožný křesťane
Natisíckrát, milionkrát buď
pozdravena

CN

Víra: Věřím všecko rovně,
co Bůh vyjevil

CN

K tobě, svatý otče Vojtěše,
chvátáme

CN

12695 (leták, po 1775)

CN

13167 (leták, 1726)
4293 (Citara Nového zákona, 1752)

CN

10410 (leták, po 1780)

Maria! Maria! Nad slunce
jasnější
Z vší síly mé duše v sladké
radosti
Ó nebes Královno! Maria, tě
vzývati
Pozdravena budiž, Matičko má
Zdrávas buď, Královno nebe,
země Císařovno

CN
CN
CN

Pod tvůj plášť se utíkáme,
Panenko Maria

CN

Královno rajská, Paní anjelská

CN

13173 (leták, 1748)
4293 (Citara Nového zákona, 1752)
Pozn.: píseň má stejný incipit,
ale jiné pokračování než v tiscích
18. století
10326 (leták, 1744)
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23

xx4vn.

Ó Maria, moje radost, ó Maria,
srdce mé

CN

24

xx5r

Ježíši s Marií s Matičkou tvou

CN

25

xx5vn. Píseň k Pánu Ježíši

Ježíši Vykupiteli, Synu Boha
živého

CN

26

xx6rn. Jiná k Pánu Ježíši

Ach, můj nejsladší Ježíši,
grunte života mého

CN

27

xx6vn. K Pánu Ježíši

28

xx7rn.

29

CN
SN

Píseň po pozdvihování velebné
svátosti

xx8r Jiná k svátosti oltářní

Ó Salvator, ó Salvator!
Spasiteli náš
Poklekni na kolena zde, duše
bohabojná
Zavítej k nám, nejsvětější
oltářní svátost

9983 (leták, 1753)
4293 (Citara Nového zákona, 1752)
jako nápěvný odkaz 12970
(leták, po 1775)
1458 (Capella regia musicalis, 1694)
15938 (Kancionál český, 1712)
3741 (Kancionálek, 1767)

CN
CN

12450 (leták, 1775)

CN

cum notis (notováno)
sine notis (nenotováno)
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Š

estnácté století tanci velmi přálo. Nejatraktivnější
byl v té době italský taneční styl, který byl znám
v mnoha evropských zemích včetně střední Evropy
a patřil k dovednostem lidí, kteří chtěli dát najevo svou
kulturní úroveň a vyspělost. Proto zvláště ve druhé polovině 16. století vzrostl počet tanečních mistrů i skvělých tanečníků. Soudobé prameny jim ale nevěnovaly příliš ucelenou pozornost a i dnešní odborná literatura uvádí pouze několik konkrétních jmen – většinou autorů tanečních sbírek a traktátů. V tomto ohledu představují ojedinělý zdroj cenných informací taneční sbírky Cesara Negriho: v jejich první části jsou uvedena jména a zásluhy mimořádně úspěšných mistrů této profese, z nichž
někteří vedli své školy v italských městech, mnozí odešli do zahraničí a ti nejschopnější získali skvělá a výnosná místa u významných dvorů a mecenášů.
Negri je autorem taneční sbírky, která byla dvakrát
vydána v Miláně pod dvěma odlišnými názvy. Poprvé roku 1602 jako Le gratie d’amore (»In Milano, per l’her. del
quon. Pacifico Pontio & Gio. Battista Piccaglia compagni«),
podruhé ji pod názvem Nuove inventioni di balli vydal
v Miláně roku 1604 tiskař Girolamo Bordone.1 Jeden z výtisků tohoto druhého vydání je uložen v Národní knihovně České republiky jako součást konvolutu označeného signaturou 11 B 41; ten pochází z počátku 17. století a jeho majitelem byl císařský rada Franciscus Godefridus Troilus a Lessoth.2
Cesare Negri
První místo mezi tanečními mistry, o nichž informuje
sbírka Nuove inventioni di balli, samozřejmě zaujímá její
autor, Cesare Negri, ten však zanechal údaje především
o své profesní činnosti. O jeho osobním životě je známo
velmi málo, nevíme ani, kdy se narodil a zemřel. Rok narození (1535?) je pouze odhadován z nápisu u vyobrazení
v jeho sbírce, kde je pod Negriho portrétem uvedeno »ve
věku 66 let« (»DI ETÀ D’ANNI LXVI.«,  Obr. 1).
Negri žil v Miláně, s největší pravděpodobností svém
rodném městě, kde získal i taneční vzdělání u Pompea Diobona. Po jeho odchodu k francouzskému dvoru založil
Negri roku 1554 svou úspěšnou školu, kterou vedl dlouhá léta. Měl úzké vztahy k milánskému dvoru i jeho vládcům, postupně se střídajícím španělským místodržícím.
Kromě toho, že vyučoval tanci je samotné i jejich rodinné příslušníky, dostával od nich důležité úkoly související s reprezentací Milána.
1
Oba Negriho tisky jsou obsahově totožné a liší se pouze názvem, titulním listem, rokem vydání a osobou vydavatele, proto budeme nadále o jeho díle hovořit v jednotném čísle.
2
Konvolut obsahuje celkem 17 položek. Za Negriho sbírkou,
která je řazena jako první, následuje 15 hudebních tisků (16131618), jako poslední je připojen traktát zabývající se problematikou menzurální notace (1618). Srov. Racek, Jan: Collezione di
monodie italiane primarie alla Biblioteca universitaria di Praga
(Contributo alla storia della monodia italiana in Boemia), in:
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F (Řada uměnovědná) 7 (1958), č. F2, s. [5]-38, http://hdl.handle.
net/11222.digilib/111059 [rev. 2014-12-15]. – K osobě vlastníka
konvolutu srov. Troilo von Lessoth, Franz Gottfried, ca 1583 – ca
1648, http://opac.nm.cz:8080/authorities/35129;jsessionid=6CDA4A9C2BF1E64F148479930332FBEF [rev. 2014-12-15].
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Taneční mistr z pohledu
Cesara Negriho a jeho sbírky
Nuove inventioni di balli (1604)

A dance master as seen by Cesare Negri
in his work Nuove inventioni di balli (1604)
The article deals with significant 16th-century Italian
dance masters, representatives of a dance style popular
in many European countries, which formed part of the
upbringing of people who wanted to display their high
cultural niveau. Valuable information regarding this
topic can be found in the two dance collections by Cesare
Negri, Le gratie d’amore (1602) and Nuove inventioni di
balli (1604). Negri, a most competent expert in the field,
writes about 46 Italian dance masters, some of whom
led their own schools in Italian cities, many of whom
left abroad and the most capable of whom gained magnificent and lucrative positions at prominent courts and
with patrons. The text presents more detailed information about the spreading of the Italian dance style and,
as far as it is possible, provides more precise temporal
and spatial locations of these dance masters, concluding
with their complete systematic survey.
Key words: Renaissance; history of dance; Negri, Cesare;
Le gratie d’amore (1602); Nuove inventioni di balli (1604);
dance master; Italian dance style; Milan; gagliarda; balletti; equestrian vaulting; Rudolf II; Troilus a Lessoth,
Franciscus Godefridus
Number of characters / words: 44 819 / 6 658
Number of images: 9
Number of supplements: 1
Secondary language(s): Italian
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Obr. 1:
Cesare Negri,
portrét ze sbírky
Nuove Inventioni di balli
(1604), frontispis
(© Archiv autorky)

Negri se vícekrát zúčastnil důležitých slavností, na nichž tanec sám předváděl nebo pro ně
připravil taneční vystoupení. K nejvýznamnějším patří maškaráda k poctě Dona Juana d’Austria v Miláně v červnu 1574, představení v Monze v srpnu 1574 na počest francouzského krále Jindřicha III., vracejícího se z Polska do Francie, slavnost uspořádaná 8. prosince 1598 při návštěvě španělské královny Markéty v Miláně a slavnosti v červenci 1599 k poctě infantky Donny Isabelly, jejího manžela Albrechta Rakouského a papežského legáta kardinála Dietrichsteina.3
Z pověření svých pánů Negri absolvoval několik významných cest. Roku 1561 se jako člen
doprovodu milánského vládce markýze z Pescara zúčastnil v Mantově oslav svatby vévody
Guglielma. Z příkazu dalšího místodržícího vévody di Borcheccho doprovázel v roce 1564 hraběte de Cifonte na Maltu při jeho tažení proti Turkům a při této cestě postupně absolvoval několik tanečních vystoupení – v Janově, Neapoli, na Sicílii, na Maltě (před velmistrem řádu) a v Zaragoze. Ve Florencii (rok neuvádí) tančil před velkovévodou Cosimem de Medici. Roku 1571 se
v Janově podílel na slavnostech konaných na počest Dona Juana d’Austria a habsburských princů Rudolfa a Arnošta, kteří se vraceli od španělského dvora ( Obr. 2-4).4
3
Negri, Cesare: Nuove inventioni di balli, Milano 1604, s. 9-15, dostupné na http://www.pbm.com/~lindahl/negri/ [rev. 2014-12-15].
4
Tamtéž, s. 7-8.
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Taneční mistr z p ohled u Cesara Negriho a jeho sbírky Nuove inventioni di b alli (1604)

Škola a klientela Cesara Negriho
U Negriho taneční školy je známo pouze zahájení její činnosti
roku 1554, ne však další konkrétní údaje o tom, jak tato škola vypadala a jakým způsobem probíhala výuka. Vzhledem k tomu,
že Negri vlastnil v Miláně dům,
mohl v něm mít i prostory pro
výuku tance. V té době bylo zvykem, že lépe situovaní lidé využívali služeb tanečního mistra ve
svých vlastních domech.5 Ti méně movití docházeli k tanečnímu
mistrovi sami; to byl pravděpodobně i případ těch, kteří se učili
tanci proto, aby se v tomto oboru stali profesionály, nebo studentů, pro něž byl tanec jednou
ze součástí vzdělání.6
Z údajů uvedených v první
části (Trattato primo) Negriho
sbírky je zřejmé, že klientela jeho
taneční školy sestávala ze dvou
hlavních skupin zájemců. První
tvořili ti, kteří se chtěli tanečnímu umění věnovat profesionálně, ať už jako tanečníci, nebo
učitelé. Jména některých známe:
mezi 46 tanečními profesionály v první části své sbírky Negri
jmenuje 16 vlastních žáků. Další zmiňuje v souvislosti s tanečními představeními: 26. května
1574 pro milánského vládce markýze d’Aiamonte předvedl s pěti
nejmenovanými žáky v žertovném oblečení gagliardu, moresky a veselé taneční kousky, které
společnost okouzlily nevídanou
hbitostí a obratností.7 Se svými
žáky Negri vystoupil i 8. prosince 1598 při představení k poctě
španělské královny Markéty. Negri uvádí i jejich jména: Giacomo Filippo Gravedona, Francesco Turro, Giovanni Battista Suigo,8 Gieronimo Ghisolfo, Giovanni Ambrosio Cattaneo, Sebastiano Carcano, Antonio Maria Mantico a Clemente z Neapole.9

Obr. 2:
Juan Pantoja de la Cruz:
Don Juan d’Austria
(cca 1570)
(© Archiv autorky)

Obr. 3:
Alonso Sánchez Coello:
Arcivévoda Rudolf (1567)
(© Archiv autorky)
Obr. 4:
Alonso Sánchez Coello:
Arcivévoda Arnošt
(cca 1567)
(© Archiv autorky)

Barochová, Hana: Taneční mistr a jeho role v historii tance. Geneze a proměny tanečního a baletního
mistra v průběhu 15.-18. století, diplomová práce, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění, Praha 2000, s. 33.
6
Cenným dokladem je v této souvislosti dopis Viléma Slavaty z roku 1593, v němž popisuje svůj
každodenní život studenta v Itálii, srov. Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1898, s. 195.
7
Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 8.
8
V obou vydáních Negriho sbírky je uvedena tato podoba jména, s úvodní zkratkou Cio.
9
Tato jména v Negriho výčtu 46 nejlepších tanečníků nejsou uvedena.
5
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Druhou část Negriho běžné klientely tvořili (kromě již zmíněných milánských místodržících
a jejich rodin) další urození lidé a přední měšťané, kteří se tanci učili kvůli společenské prestiži a jistě i kvůli svému potěšení. V závěru prvního traktátu své sbírky Negri předkládá jejich
početné seznamy, celkem uvádí 266 pánů a 244 dámy.10
Díky svým stykům s milánskou vládnoucí elitou se Negri příležitostně setkával i s významnými představiteli habsburského rodu a v mimořádných případech poskytoval taneční lekce
i jim. Několik Negriho lekcí absolvovali habsburští princové Rudolf (budoucí císař Rudolf II.)a jeho bratr Arnošt; bylo to roku 1563 při jejich zastavení v Miláně cestou do Španělska.11 V květnu roku 1574 Negri osmidenní výukou tance zpříjemnil Donu Juanovi d’Austria pobyt v paláci
Vigevano po jeho návratu z tuniského tažení.12
Italští taneční mistři ve sbírce Cesara Negriho
Cesare Negri v první části své sbírky připomíná jména 46 významných tanečních mistrů13 a vyjmenovává jejich zásluhy pro taneční umění. Neuvádí jejich životní data, a proto až na výjimky
není možné přesněji určit dobu jejich působení; tu lze jen u některých přibližně odvodit podle životních dat jejich zaměstnavatelů nebo významných současníků. Schází i údaje z osobního
života. Negri se omezuje pouze na informace související s profesí – jejich taneční dovednosti,
významné zaměstnavatele a místa, kde taneční mistři působili, a v neposlední řadě pak i platy
a odměny, které jim byly štědře poskytovány. (O svých vlastních výdělcích nehovoří, zmiňuje
pouze četné dary, které obdržel při mimořádných příležitostech.) Celé Negriho pojednání o tanečních mistrech působí propagačně, což sám přiznává, záměrně představuje tuto profesi jako
významné povolání, které může člověku přinést značnou prestiž a bohatství.
Negriho výčet tanečních mistrů není systematický, dokonce i jejich jména uvádí různými
způsoby: u několika užívá pouze křestní jména s uvedením původu (Stefano, Manzinův syn;
Girolamo z Cremony...), u některých zkracuje křestní jméno Giovanni na Gio., pouze jedinému
z mistrů ponechává toto jméno celé (Giovanni Barella zvaný Visconte). V dalším textu jsou použita jména tanečních mistrů v té podobě, v jaké je zapsal Negri, pouze Stefano, Manzinův syn
z Bologni, je upraven na Stefana z Bologni.
Třicet sedm z uvedených tanečních mistrů Negri jmenuje jednotlivě, výše uvedeného Manzina z Bologni zmiňuje pouze mimochodem v souvislosti se synem Stefanem a žákem Alessandrem Barbettou. Na konci připojuje skupinku osmi mužů, které společně charakterizuje jako
zdatné ve voltiži i v tančení, ačkoliv tyto schopnosti uvedl již dříve u nemála jiných mistrů.
Lze pokládat za jisté, že všichni jmenovaní taneční mistři byli představitelé stejného tanečního stylu, který vyučoval sám Negri a o němž právem hovoří jako o tanečním umění (virtù
del ballare). Je velmi pravděpodobné, že Negri většinu z uvedených tanečních mistrů osobně
znal. Mnozí z těch, které jmenuje, byli Miláňané nebo se v Miláně učit tančili, případně tam
sami vyučovali.
Někteří z uvedených z tanečních mistrů vystřídali během svého života více působišť, a to
i v rámci několika zemí, je však pravděpodobné, že Negri neuvádí všechna místa působení a zaměřuje se jen na ta nejvýznamnější, resp. na ta, o kterých věděl.
Pouze jediný z uvedených tanečních mistrů, Fabritio Caroso, je srovnatelný s Negrim svým
významem, a to jak pedagogickým, tak i tvůrčím a publikačním. Na rozdíl od jiných mistrů
ale Negri vůbec neuvádí místa, kde Caroso působil, ani jeho zaměstnavatele. Je proto pravděpodobné, že Carosa neznal jinak než prostřednictvím jeho knihy,14 která zásadním způsobem
ovlivnila podobu Negriho sbírek.15 Způsob, jakým Negri o Carosovi hovoří, svědčí o tom, že jej
považoval za svůj velký vzor a předchůdce, na jehož práci navazuje a přidává k ní svůj díl.16

Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 16-30.
Tamtéž, s. 7.
12
Tamtéž, s. 8.
13
Do tohoto počtu zahrnuji i Manzina z Bologni, kterého Negri neuvádí přímo, ale zmiňuje ho v souvislosti s jeho synem Stefanem a jeho dalšími žáky.
14
Caroso, Fabritio: Il ballarino, Venezia 1581, dostupné na http://www.pbm.com/~lindahl/caroso/
[rev. 2014-12-15]. Ačkoliv Negri tuto sbírku nejmenuje, považuji za jisté, že jde o toto dílo, protože Negri z něj převzal základní strukturu a celé pasáže pro popisy kroků. Navíc se zmiňuje pouze o jediné Carosově knize a z druhé Carosovy sbírky (Nobiltà di dame, 1600) texty nepřebírá.
15
Caroso neovlivnil jen Negriho, struktury jeho prací se přidržuje ještě Ercole Santucci ve svém ruko
pise Mastro da ballo z roku 1614.
16
Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 2.
10
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Taneční mistr podle Negriho
Titulek byl úmyslně zvolen s jistou nadsázkou: Negri profil tanečního mistra nedefinuje ani
nespecifikuje a nezabývá se ani průměrným představitelem taneční profese. Když v první části své sbírky (Trattato primo) představuje »nejslavnější tanečníky, kteří byli ozdobou autorova
století«,17 činí tak proto, aby jejich jména neupadla v zapomenutí a aby jejich úspěch podnítil
ke studiu tance další zájemce. Je zřejmé, že Negri provádí výběr, úspěšných tanečních profesionálů bylo za jeho života více: vůbec např. není zmíněn Ambrosio Bontempo, který od konce
osmdesátých let 16. století jako taneční mistr učil a vychovával u štýrského dvora děti arcivévodů, budoucí císaře a královny, a roku 1608 byl povýšen do šlechtického stavu.18
Negri tedy nepodává obecnou charakteristiku tanečního mistra a neklade na něj ani striktní požadavky, nesnaží se mentorovat, ale inspirovat: »[...] ten, kdo vyniká hbitostí, obratností,
silou a tou nebo jinou dovedností, získá od přihlížejících nemalou chválu [...].«19 Přestože ve více případech vyjmenovává zvláštní schopnosti tanečníků, jimiž se odlišovali od ostatních, lze
v jeho výpovědi sledovat jisté obecné znaky, týkající se žádoucích vlastností a dovedností těch,
kteří se dobrali skutečného úspěchu ( Obr. 5).
Kromě zcela nezbytné a samozřejmé schopnosti tančit na vysoké úrovni je třeba zdůraznit
vytříbené způsoby chování, při jejichž charakteristice Negri používá termíny gratia a gentilezza.
Oba mají v italštině množství významů a bylo by ochuzující překládat je do češtiny pouze jediným způsobem:

Obr. 5:
Kavalír vyzývá dámu
k tanci, ilustrace
z Negriho sbírky
Nuove inventioni
di balli (1604), s. 42
(© Archiv autorky)
Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 2.
Rottensteiner, Gudrun: Vom »Ballarino« zum »Maitre à danser«. Grazer Tanzmeister des 17. Jahrhunderts, in: Schlottermüller, Uwe – Richter, Maria: Morgenröte des Barock. Tanz im 17. Jahrhundert
(1. Rothenfelser Tanzsymposion vom 9.-13. Juni 2004. Tagungsband), Freiburg 2004, s. 181-188, zde s. 181.
19
Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 2.
17
18
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 gratia (v dnešní italštině grazia) = půvab, ladnost, líbeznost, roztomilost, zdvořilost, šarm,
elegance, slušnost, laskavost, milost, slitování, přízeň, náklonnost, dík;
 gentilezza = laskavost, přátelskost, vznešenost, šlechetnost, ušlechtilost, ohleduplnost, taktnost, jemnocit, ochota, příjemnost, vlídnost, úsluha.
Mnozí taneční mistři působili jako vychovatelé, lze tedy předpokládat, že byli zároveň i učiteli vybraného společenského chování, přinejmenším svým osobním příkladem. Ostatně i Negriho a Carosovy sbírky obsahují četná pravidla o provádění poklon a zdvořilostí v tanci i mimo něj.
Negriho taneční mistr nemusel nutně projevovat mimořádné hudební schopnosti. Negri
u svých kolegů muzikálnost nijak zvlášť nezdůrazňuje, možná však právě proto, že u profesionála byla dovedností samozřejmou. Její důležitosti u tanečníků si vědom byl, jak dokazuje jeho první upozornění (Avvertimento primo) v druhé části sbírky, kde pozorné naslouchání hudbě pokládá za první a nejdůležitější předpoklad správného provedení tance,20 nebo jeho chvála
devítileté dcerky pana Rinalda Tettoneho za »dodržování tempa a porozumění hudbě«.21 Dva ze
jmenovaných tanečních mistrů ale Negri charakterizuje jako »virtuózní v hudbě«: byli to Michel Angelo Varade a Cesare Agosto z Parmy, který vynikal ve hře na loutnu.
Poměrně často tradované22 spojení tance a šermu v jedné škole a v osobě jednoho učitele
není pro reprezentanty z Negriho seznamu typické a sám Negri schopnost zacházet se zbraní
nepovažuje pro tanečníka za nezbytnou:
»Je pravda, že velmi vznešené je i cvičení se zbraní a také v jízdě koňmo, ale ne všichni se
k tomu hodí. A zdá se, abych pravdu řekl, že přísluší spíše Martovi, a ne Venuši, která je
naší patronkou a vládkyní ušlechtilých srdcí.«23
A tak u Negriho najdeme pouze dva taneční mistry, kteří spolu s tancem vyučovali i šerm: byli
to Giovanni Ambrosio Valchiera, který oběma dovednostem učil na savojském dvoře budoucího vévodu Karla Emanuela, a Giovanni Battista Varade zvaný il Cibrè, který měl taneční a šermířskou školu v Miláně a v Římě.
Mnohem více najdeme u Negriho těch,
kteří si k tanci přibrali voltiž (volteggiare di
cavallo,  Obr. 6). Negri jich jmenuje celkem dvanáct: Stefano
z Bologni, Alessandro
Barbetta, Giulio Cesare Lampugnano, Carlo
Beccaria, Pietro Antonio Guascone, Antonio
Aluigi Sovico, Giacomo
Filippo Gravedona, Aurelio Melira, Giovanni
Paulo Porrone, Giovanni Battista Sovico, Giovanni Andrea Mellera
a Annibale Bottinone.
Někteří byli i tvůrci tanců a choreografy komponujícími tehdy módní balletti; především
Fabritio Caroso, který stejně jako Negri své tance zapsal ve svých sbírkách, a Pietro Martire. Další mistři vytvářeli efektní a složité variace gagliardy a canaria, obecně rozšířených tanců, které nemívaly pevně danou choreografii a využívaly osobitých kombinací několika základních typů kroků. Mezi inovátory gagliardy patřili zejména Lucio Compasso, již zmíněný Pietro Martire
a sám Cesare Negri, jako inovátor canaria je jmenován Giovanni Paolo Ernandes. Autorem žertovných tanečních kousků (bizzarie a mattaccino) byl Martino da Asso. Své vlastní tance, blíže
nespecifikované, vytvářel také Giovanni Pietro Fabianino, zvaný Ruffino Lodigiano.

Obr. 6:
Crispin van der Passe II:
ilustrace ke knize
Antoina de Pluvinel
Le maneige royal (1623)
(© Archiv autorky)

Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 31.
Tamtéž, s. 12.
22
Např. Barochová, H.: Taneční mistr a jeho role ( pozn. 5), s. 30; Negri, Cesare: Le gratie d’amore.
Deutsche Erstübersetzung der Ausgabe Mailand 1602 von Brigitte Garski, Hildesheim – Zürich – New
York 2003, s. 288.
23
Negri, C.: Nuove inventioni ( pozn. 3), s. 2.
20
21
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Negriho seznam tanečních profesionálů zahrnuje i několik mužů, které charakterizuje jako
dovedné a obratné tanečníky a u nichž nezmiňuje výukové aktivity. Je proto možné, že si dokázali získat slávu jen jako interpreti, velmi pravděpodobné je to u Lodovica Palvella (tanečník
na dvoře Jindřicha II.), u něhož Negri zdůrazňuje zázračnou hbitost nohou.
Gagliardu, která byla v té době velmi rozšířeným tancem a tvořila i součást mnoha balletti, museli na velmi slušné úrovni ovládat všichni schopní taneční mistři; některé ale Negri
jmenuje jako její obzvláště vynikající provozovatele. Bylo jich celkem sedmnáct: Stefano z Bologni, Lucio Compasso, Giovanni Paolo Ernandes, Alessandro Barbetta, Martino da Asso, Cesare
Appiano, Cesare Agosto z Parmy, Girolamo z Cremony, Giovanni Domenico Martinelli, Pietro
Antonio Guascone, Antonio Aluigi Sovico, Giacomo Filippo Gravedona, Aurelio Melira, Giovanni
Paulo Porrone, Giovanni Battista Sovico, Giovanni Andrea Mellera a Annibale Bottinone. K nim
lze s jistotou přiřadit zmíněného Lodovica Palvella, »jehož hodnotou byla neomezená a zázračná hbitost nohou« – tuto hbitost mohl totiž nejlépe a nejefektněji uplatnit právě v gagliardě.
U dvou tanečních mistrů Negri uvádí schopnost provádět různé druhy skoků ( Obr. 7),
aniž upřesňuje, zda byly využity přímo v tanci, nebo při jiných příležitostech určených pro pobavení diváků. Byli to Alessandro Barbetta a Stefano z Bologni, který kromě jiných prováděl
také salti mortali a mimo to vynikal v chůzi na chůdách.

Obr. 7:
Nácvik skoku s otočkou,
ilustrace z Negriho sbírky
Nuove inventioni di balli
(1604), s. 90
(© Archiv autorky)

Italští taneční mistři v Itálii
K nejdůležitějším italským tanečním centrům patřil zcela jistě M i l á n, jednak kvůli zálibě jeho vládců v tanci a jejich kontaktům s předními evropskými dvory, zejména habsburskými, jednak kvůli mnohaleté tradici tanečního umění. Z milánských tanečních mistrů je kromě
Negriho nutno uvést na prvním místě jeho učitele Pompea Diobona, který Milán opustil kvůli
© Association for Central European Cultural Studies
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skvělému angažmá u královského dvora ve Francii. K dalším milánským tanečním mistrům patřili Diobonovi žáci Martino da Asso, Giovanni Battista Varade zvaný il Cibrè a Pietro Francesco Rombello, dále pak Negriho žáci Cesare Appiano, Giovanni Stefano Faruffino, Giovanni Barella zvaný Visconte, Giovanni Ambrogio Landriano zvaný Mazzacastroni, Francesco Bernardino Crespo, Giovanni Battista Pescorino, Giovanni Domenico Martinelli a Michel Angelo Varade.
V Miláně učil i Giovanni Pietro Fabianino, zvaný Ruffino Lodigiano, který později odešel do Janova, a Giovanni Ambrosio Valchiera, který později získal vynikající službu u knížat Fiammenghi a na savojském dvoře.
Taneční školy byly v i dalších lombardských městech: v C r e m o n ě působil mistr Girolamo, v P a v i i Giovanni Stefano Faruffino, Pietro Francesco Rombello a Orlando Botta z Compiana, v B e r g a m u vedl školu Claudio Pozzo. V univerzitním městě P a d o v ě učili Cremoňan Zaccheria a již zmínění Pietro Francesco Rombello a Orlando Botta. Proslulá byla Manzinova škola v B o l o g n i, z níž vzešli další mistři, mezi nimi i Manzinův syn Stefano. V Bologni vyučovali tanci také Alessandro Barbetta, další Manzinův žák, a Giovanni Stefano Martinello, žák Negriho.
Doložena je výuka tance i v městských republikách: v J a n o v ě se uplatnili mistři Giovanni Maria, zvaný il Coralliero, a Giovanni Pietro Fabianino, zvaný Ruffino Lodigiano, v B e n á t k á c h to byli Giovanni Stefano Martinello, Orlando Botta a Giovanni Battista Pescorino.
V Ř í m ě byli jako taneční mistři známí Giovanni Battista Varade, zvaný il Cibrè, Lucio
Compasso, autor pojednání o gagliardě,24 a Giovanni Paolo Ernandes, oba posledně jmenovaní
měli taneční školu i v N e a p o l i. Z dnešního hlediska lze za nejvýznamnějšího z římských
tanečních mistrů považovat Pietra Martireho, především proto, že je jedním z mála, u nichž lze
alespoň přibližně odhadnout dobu jeho působení: podle Negriho strávil v Římě dlouhou dobu
za časů Pavla III.,25 což s největší pravděpodobností znamená Martirovu aktivní činnost již během čtyřicátých let 16. století, ne-li dříve. To je velmi cenný údaj pro vymezení spodní časové
hranice italského tanečního stylu, jehož počátky byly doposud v literatuře odhadovány k první polovině padesátých let 16. století.
V T u r í n ě na savojském vévodském dvoře působili Bernardino de’Giusti, Giulio Cesare
Lampugnano a Giovanni Ambrosio Valchiera. Školu v tomto městě provozoval Francesco Bernardino Crespo. V U r b i n u setrvával ve službách tamního vévody Giovanni Barella řečený Visconte.
V Itálii byli činní i další mistři, u nichž Negri místa působení nekonkretizuje. Byli to Gasparo di Avanzi, který vedl taneční školu v lombardských městech, a bratři Pompeo a Ruggiero
Faruffinové (synové Giovanniho Stefana Faruffina), kteří jako učitelé tance prošli různými italskými městy.
Je zajímavé, že Negri neuvádí žádného tanečního mistra nebo školu v souvislosti s F l o r e n c i í, která se do dějin tance zapsala významnými slavnostními představeními doplněnými taneční složkou (La Pellegrina, 1589 aj.) a kterou Negri dokonce osobně navštívil. Přitom
dva z Negriho tanečních mistrů dedikovali svá díla členům florentského vládnoucího rodu Medici: Lucio Compasso věnoval své dílo o gagliardě Francescovi de Medici26 a Fabritio Caroso připsal první knihu Francescově druhé manželce Biance Cappello.27
Italští taneční mistři na evropských dvorech
Všichni taneční mistři, u nichž Negri uvádí jejich působení mimo Itálii, byli mimořádně úspěšnými reprezentanty italského tanečního umění, a nikoliv jen běžnými vykonavateli této profese. Proto se s nimi setkáváme pouze na velmi významných dvorech a v souvislosti s vysoce
postavenými osobnostmi a proto u těchto mistrů Negri často zdůrazňuje a někdy i podrobně
vypočítává vysoké odměny, platy a další pocty.
Ve Š p a n ě l s k u uspěl u dvora ( Obr. 8) Miláňan Francesco Legnano, jemuž se dostalo přízně ze strany císaře Karla V. i jeho syna, pozdějšího krále Filipa II.. Další Miláňan a žák Cesara Negriho, Giulio Cesare Lampugnano, se vydal ke dvoru Filipa II. z pověření milánského vévody di Terranova. U dvora vyučoval tanci a voltiži, později odjel do Turína jako člen doprovodu infantky Donny Cateriny, která se provdala za savojského vévodu.28 Po úspěšné kariéře na
24
Compasso, Lutio: Ballo della gagliarda, Firenze 1560, transkripce dostupná na http://www.pbm.
com/~lindahl/compasso/ [rev. 2014-12-15].
25
Pavel III., vlastním jménem Alessandro Farnese (1468-1549), byl papežem v letech 1534-1549.
26
Compasso, L.: Ballo della gagliarda ( pozn. 24).
27
Caroso, F.: Il ballarino ( pozn. 14).
28
Karel Emanuel I. (1562-1630), sňatek se konal roku 1585.
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Obr. 8:
Pierre Peret: savojském dvoře se vrátil do Milána, kde vedl uznávanou školu. Úspěšný u španělského dvora
El Escorial (1587) byl i Virgilio Bracesco, který tam přijel z Francie s Alžbětou z Valois, nevěstou krále Filipa II.29
(© Archiv autorky)
Ve F r a n c i i absolvovalo úspěšnou kariéru více italských tanečních mistrů. Z nich na

prvním místě Negri jmenuje svého učitele Pompea Diobona, který se stal vychovatelem budoucího krále Karla IX. a byl pro své schopnosti velmi vážen a štědře odměňován.
Učitelem u dvora Jindřicha II. byl i již zmíněný Virgilio Bracesco, který později doprovodil
ke dvoru španělského krále Filipa II. Alžbětu z Valois, budoucí španělskou královnu. Jako dovedný tanečník na dvoře Jindřicha II. vystupoval Lodovico Palvello.
Další Negriho žák, Miláňan Giovanni Francesco Giera, sloužil dvacet let Jindřichu III., králi polskému (1573-1574) a francouzskému (1574-1589). Negri výslovně říká, že byl na králově
dvoře přítomen až do jeho smrti. Uvádí i Gierovy příjmy: 300 franků na výdaje pro sebe a svého služebníka, další důchod 800 franků a k tomu ještě dary, které dostal od krále.
Ve Francii byl úspěšný také Říman Giovanni Paolo Ernandes, jehož si oblíbil bratr francouzského krále Jindřicha III. Negri tohoto aristokrata označuje pouze titulem »gran Priore«, podle všeho to byl Henri d’Angoulême,30 který používal titul »Grand Prieur« a byl místodržícím
v Provence. Z Francie pak Ernandes odešel do rodného Říma, kde svou profesi úspěšně provozoval dále.
Z dnešního hlediska lze k Francii přiřadit i Lotrinsko, kde u vévodského dvora31 působil Miláňan Claudio Pozzo, Negriho žák, který později odešel do Bergama.
Taneční mistři na sever od Alp
Dva z Negriho žáků se úspěšně uplatnili i ve F l a n d r e c h. Jedním z nich byl Miláňan Cesare Appiano, který vyučoval v Antverpách, druhým byl Cesare Agosto z Parmy, virtuózní hudebník a hráč na loutnu, který působil ve Flandrech v knížecích službách. Později odešel ke
dvoru markýze di Soragna.
Pobyt v P o l s k u můžeme pokládat za jistý v případě Negriho žáka, Giovanniho Francesca Giery, který sloužil francouzskému princi Jindřichovi, pozdějšímu králi polskému (1573-1574)
a francouzskému (1574-1589) a byl z jeho strany skvěle placen. Vazby k Polsku měl i další NeAlžběta z Valois přicestovala do Španělska v lednu 1560.
Henri d’Angoulême (1551-1586), známý také jako Henri de France nebo d’Henri de Valois, nemanželský syn krále Jindřicha II. a jeho milenky, lady Jany (Janet) Stuartovny, nemanželské dcery skotského krále Jakuba IV.
31
Pravděpodobně za vévody Karla III. Lotrinského (1543-1608).
29
30
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Obr. 9:
Lucas van Valckenborch:
Rudolf II. (cca 1580)
(© Archiv autorky)

griho žák, Miláňan Giovanni Ambrogio Landriano zvaný Mazzacastroni, který byl ve službách
jakéhosi polského velkovévody, jehož jméno blíže Negri neupřesňuje.
Dobré uplatnění nacházeli italští taneční mistři také v N ě m e c k u. Na dvoře bavorského vévody32 působil Alessandro Barbetta, absolvent Manzinovy bolognské školy, který se
později vrátil do Itálie a vedl úspěšnou školu v Bologni. Také kolínský arcibiskup,33 bratr zmíněného bavorského vévody, měl dlouhá léta svého tanečního mistra. Byl jím Giovanni Stefano Martinello z Pesara, Negriho žák, který (snad dříve) provozoval taneční školu také v Bologni a v Benátkách.
K německému prostředí lze přiřadit i dvůr císaře Svaté říše římské národa německého Rudolfa II. ( Obr. 9), k němuž podle Negriho odešel Miláňan Carlo Beccaria, který se kromě výuky
tance věnoval i voltiži. Oběma dovednostem měl podle Negriho vyučovat i šlechtice (baroni)
a dvořany arcivévody Arnošta, Rudolfova mladšího bratra. Z Negriho informací ale není jasné, zda se tak stalo na Rudolfově dvoře, nebo jestli Beccaria pobýval a vyučoval i na některém
z dvorů arcivévody Arnošta. Další prameny Beccariovu přítomnost na Rudolfově dvoře nepotvrzují.34

Pravděpodobně Vilém V. Pobožný (1548-1626), bavorský vévoda v letech 1579-1597.
Pravděpodobně Arnošt Bavorský (1554-1612), arcibiskupem se stal roku 1583.
34
Na dvoře Rudolfa II. ale působil jiný italský taneční mistr, jehož Negri nikde nezmiňuje. Byl jím
Evangelista Papazzone, v účetních knihách uváděný jako taneční mistr pážat (Edlkhnabentanzmaister
apod.), srov. Hausenblasová, Jaroslava: Der Hof Kaiser Rudolfs II., Praha 2002.
32
33
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Závěr
Negri poskytuje o profesi tanečního mistra ojedinělou výpověď současníka a zároveň nanejvýš
fundovaného představitele oboru. Jeho sbírky, které vyšly na počátku 17. století, jsou dokladem toho, že taneční umění, jemuž se Negri věnoval po celý svůj život a k němuž přivedl i řadu jiných, bylo v té době stále živé, atraktivní a mělo dalším zájemcům co nabídnout. Negriho
demonstrace úspěšných kolegů a slavnostních událostí, na nichž se jako taneční mistr podílel,
není nostalgickým vzpomínáním vysloužilého mistra na dávno minulé časy a někdejší slávu,
ale pozvánkou k aktivnímu dění, které je otevřeno dalším účastníkům. Mnohé z tanečních škol,
o nichž Negri hovoří, byly v době vydání jeho sbírek stále činné a prosperující, možná k nim
patřila i Negriho škola, neboť on sám ukončení své pedagogické činnosti nikde nezmiňuje.
Způsob, jímž Negri o jednotlivých tanečních mistrech informuje, není jednotný ani systematický. Negriho charakteristiky jsou v mnoha případech velmi stručné, obsáhlejší bývají v případě jeho žáků nebo Miláňanů, které pravděpodobně dobře znal. U některých zmiňuje pouze místa působení, ta ale naopak v několika případech (jako např. u Fabritia Carosa), neuvádí vůbec. U dalších zdůrazňuje jejich odborné a někdy až kuriózní dovednosti nebo se zaměřuje na zaměstnavatele a mecenáše, přičemž u některých mistrů velmi podrobně vypočítává obdržené platy.
Třebaže jmenované taneční mistry Negri představuje jako specialisty, kteří vynikali v různých dovednostech, lze pokládat za jisté, že všichni byli reprezentanty téhož tanečního stylu,
který šířili a propagovali na území Itálie a v dalších částech Evropy a který Negri nazývá taneční umění (virtù del ballare).
Pokud jde o časové určení aktivního působení jmenovaných tanečních mistrů, lze je pouze
v několika případech odvodit ze životních dat zaměstnavatelů. Velmi cenným údajem je proto
Negriho poznámka týkající se Pietra Martireho, činného v Římě za Pavla III., jehož pontifikát
skončil roku 1549. Umožňuje totiž s jistotou nejen stanovit Martirovu aktivní činnost do čtyřicátých let 16. století, ale také posunout v čase životnost celého tanečního stylu, jehož počátky byly doposud kladeny do první poloviny padesátých let 16. století.
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Příloha: Abecední seznam tanečních mistrů uvedených ve sbírkách Cesara Negriho
Kvůli přehlednosti předkládám abecedně řazený seznam všech 46 Negrim zmíněných tanečních mistrů; v několika případech, kdy Negri příjmení neuvádí, posloužilo jako vodítko křestní jméno. Údaje, jimiž jsou charakterizováni, pocházejí především z Negriho informací uvedených u jejich výčtu v první části sbírky. Některé z mistrů Negri zmiňuje i v jiných částech své sbírky a v dalších souvislostech, např. jako účastníky na představeních pro francouzského krále Jindřicha III. roku 1574; tyto informace jsou rovněž zahrnuty do následujícího přehledu.
Agosto, Cesare
Žák Cesara Negriho. Pocházel z Parmy, působil ve Flandrech a ve službách markýze di Soragna, u nějž pobýval ještě v době vydání Negriho sbírky. Agosto byl výborným tanečníkem gagliardy, virtuózním hudebníkem
a hráčem na loutnu.
Appiano, Cesare
Žák Cesara Negriho. Vyučoval v Miláně a v Antverpách,
byl výborným tanečníkem gagliardy.
da Asso, Martino
Žák Pompea Diobona, Negriho učitele. Provozoval taneční školu v Miláně. Byl obratným tanečníkem gagliardy,
kromě toho vytvářel žertovné taneční kousky, které Negri nazývá bizzarie a mattaccino. 11. srpna 1574 tančil
v Mazentě poblíž Milána pro potěšení Jindřicha III., který se vracel z Polska do Francie. Spolu s ním tančil Giulio Cesare Lampugnano a oba od krále dostali cenné dary.
di Avanzi, Gasparo
Původem Veroňan. Provozoval taneční školu v několika
lombardských městech.
Barbetta, Alessandro
Žák Manzina z Bologni. Vynikal v gagliardě, voltiži (volteggiare al cavallo) a v provádění mnoha druhů skoků.
Byl ve službách bavorského vévody35 a po návratu do
Bologni začal provozovat školu, která si získala velkou
úctu. V době vydání Negriho sbírky byla Barbettova škola stále činná.
Barella, Giovanni, zvaný Visconte
Žák Cesara Negriho. Vedl taneční školu v Miláně a dalších lombardských městech; působil také ve službách urbinského vévody, a to ještě v době vydání Negriho sbírky.
Beccaria, Carlo
Žák Cesara Negriho. Na pražském dvoře císaře Rudolfa II. vyučoval tanec a voltiž (volteggiare al cavallo) podle svých vlastních způsobů. Učil také dvořany Rudolfova bratra arcivévody Arnošta a získal si jejich přízeň svými schopnostmi.
Botta, Orlando
Pocházel z Compiana. Žák Cesara Negriho, měl taneční školu v Benátkách, Pavii a dalších městech, nakonec
v Padově, kde vyučoval ještě v době vydání Negriho sbírky. Byl velmi oblíben pro svou noblesu a vlídnost (gentilezza).

Pravděpodobně Vilém V. Pobožný (1548-1626), bavorský
vévoda v letech 1579-1597.
35
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Bottinone, Annibale
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Bracesco, Virgilio
Absolvoval skvělou zahraniční kariéru. Nejprve vyučoval
ve Francii na dvoře Jindřicha II., pokračoval i za jeho nástupce Františka II., z jehož strany byl velmi štědře placen a obdarováván; získané odměny a posty (piazze) mu
potvrdili i Františkovi následovníci. Roku 1560 odjel do
Španělska spolu s Alžbětou z Valois, která se provdala
za krále Filipa II. (svatba v zastoupení roku 1559). I ve
Španělsku pak tančil u královského dvora. Negri uvádí,
že mu jeho obratnost, půvab a elegance vynesly chválu
a nejvyšší ocenění.
Caroso, Fabritio
Původem ze Sermonety. Negri o něm vyslovuje mimořádnou chválu, představuje ho však pouze jako autora překrásné knihy (bellissimo libro), který pro taneční umění
vytvořil množství obdivuhodných věcí. Nezmiňuje místa Carosova působení, jeho žáky ani zaměstnavatele.
Proto se domnívám, že Negri Carosa osobně neznal a že
měl k dispozici pouze jeho první knihu, jíž si velmi vážil
a která svou formou a částečně i obsahem posloužila jako předloha Negriho sbírek.36
Compasso, Lucio
Říman. Všestranně schopný muž, jednak v tanečním projevu, zejména v gagliardě, jednak jako pedagog. Vedl prosperující školu v Římě a v Neapoli a navíc sepsal sbírku četných variací gagliardy, která vyšla ve Florencii roku 1560.37
Il Coralliero, Giovanni Maria
Janovan. V Janově provozoval taneční školu, která byla činná ještě v době vydání Negriho sbírky. Díky své obratnosti a eleganci (gratia) vyučoval velkou část janovské aristokracie.
Crespo, Francesco Bernardino
Miláňan a žák Cesara Negriho, provozoval taneční školu
v Miláně a dalších městech, nakonec v Turíně. Negri říká,
že ho nadáním v jeho době nikdo nepředčil.
Diobono, Pompeo
Miláňan, učitel Cesara Negriho. Negri mu věnuje nejvíce
pozornosti a říká, že mu náleží koruna mezi mistry tanečního umění. Popisuje ho jako muže obdařeného hbitým,
36
37

Caroso, F.: Il ballarino ( pozn. 14).
Compasso, L.: Ballo della gagliarda ( pozn. 24).
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krásným a souměrným tělem, který na první pohled dává najevo svou profesi postojem, živou chůzí a graciézními pohyby. Kromě Negriho Diobono vyučil i další taneční
mistry. Negri tři z nich jmenuje (Martino da Aso, Pietro
Francesco Rombello, Giovanni Battista Varade, zvaný il
Cibrè). Nejpozději roku 1554 Diobono odešel do Francie
na žádost Monsignora di Brisacco, piemontského vicekrále. Působil na královském dvoře: Jindřich II. Diobona pověřil výchovou svého druhého syna Karla, vévody orleánského, pozdějšího krále Karla IX. Diobono byl ve Francii velmi vážen, skvěle placen (200 franků jako tanečník,
dalších 260 jako valletto di camera, renta 1 000 franků
a 160 franků na ošacení) a štědře obdarováván různými
šlechtici. Hodnosti a pocty, které Diobono získal od Karla IX., potvrdil i nástupce zesnulého krále Jindřich III.,
a to i pro Diobonovy potomky.
Ernandes, Giovanni Paolo
Původem Říman, měl taneční školu v Římě a Neapoli. Pobýval i ve Francii, kde byl jeho mecenášem bratr krále Jindřicha III., podle titulu gran Priore (franc. Grand Prieur)
pravděpodobně Henri d’Angoulême38. Ernandes byl výborným tanečníkem gagliardy a canaria, tance také vytvářel: jednak četné variace canaria, které zmiňuje Negri, jednak balletto Amor mio, dílo, které je zapsáno v první Carosově sbírce.39
Fabianino, Giovanni Pietro, zvaný Ruffino Lodigiano
Nejprve vyučoval v Miláně; Negri výslovně uvádí, že učil
dámy. Disponoval vznešenou elegancí (gratia), díky níž
získal oblibu janovských kavalírů a dam. Odešel tedy do
Janova, kde zůstal a velmi úspěšně učil tamní vznešené dámy balletti. Kromě toho vytvářel i své vlastní tance (balli).
Faruffino, Giovanni Stefano
Žák Cesara Negriho. Léta provozoval školu v Pavii, kde
učil tanečnímu umění mnoho kavalírů a dam. Pak vedl
uznávanou v školu v Miláně, která byla činná ještě v době vydání Negriho sbírky. Měl dva syny, Pompea a Ruggiera, kteří se rovněž věnovali výuce tance. Spolu s Negrim
tančil 11. srpna 1574 v Monze před Jindřichem III, oba
dostali od krále cenné dary.
Faruffino, Pompeo a Ruggiero
Synové Giovanniho Stefana Faruffina. Negri oba společně
charakterizuje jako výtečné mistry taneční profese s velmi dobrými způsoby, kteří (ještě v době vydání Negriho
sbírky) procházeli různými italskými městy a vyučovali
v nich tanečnímu umění. Není však jasné, zda bratři putovali a učili spolu, nebo každý zvlášť.
Faruffino, Ruggiero – viz výše

38
Henri d’Angoulême (1551-1586), známý také jako Henri
de France nebo d’Henri de Valois, nemanželský syn francouzského krále Jindřicha II. a jeho milenky, lady Jany (Janet) Stuartovny, nemanželské dcery skotského krále Jakuba IV.
39
Caroso, F.: Il ballarino ( pozn. 14), s. 106. Caroso jej
nazývá M. Paolo Arnandes.
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Giera, Giovanni Francesco
Miláňan, žák Cesara Negriho. Působil ve službách Jindřicha III., krále polského (1573-1574) a francouzského
(1574-1589), a to po dvacet let, až do královy smrti. Negri uvádí Gierovy příjmy: 300 franků na vlastní výdaje
a sloužícího, k tomu důchod 800 franků, a další dary, které dostal od krále.
Girolamo z Cremony
Pravděpodobně žák Cesara Negriho, neboť vyučoval jeho
variace. Výborný tanečník gagliardy i balletti. Ještě v době vydání Negriho sbírky vedl v Cremoně taneční školu, jeho klientela pocházela většinou z řad aristokracie.
de’Giusti, Bernardino
Turíňan. Velmi schopný taneční mistr, který byl ve stálých službách savojského vévody a v Turíně provozoval
velmi dobrou školu.
Gravedona, Giacomo Filippo
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Guascone, Pietro Antonio
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Lampugnano, Giulio Cesare
Miláňan, žák Cesare Negriho. Z pověření milánského vládce vévody di Terranova odešel ke dvoru španělského krále
Filipa II., kde strávil dlouhý čas a podle svých vlastních
kreací vyučoval dvořany a šlechtice tanci a voltiži. Byl
na španělském dvoře velmi dobře placen. Posléze se vrátil do Itálie: nejprve do Turína, kam doprovázel infantku
Donnu Caterinu, která se provdala za savojského vévodu.40 Po úspěšné kariéře na savojském dvoře v Turíně se
Lampugnano vrátil do Milána, kde vedl velmi uznávanou
školu, která úspěšně fungovala ještě v době vydání Negriho sbírky. 11. srpna 1574 tančil v Mazentě poblíž Milána pro potěšení Jindřicha III., který se vracel z Polska
do Francie. Spolu s ním tančil Martino da Asso, oba dva
nechal král obdarovat cennými dary.
Landriano, Giovanni Ambrogio, zvaný Mazzacastroni
Miláňan, žák Cesara Negriho. Léta pobýval ve službách
polského velkovévody, velmi dobře placen a štědře obdarováván královskými dary. Pak vedl v Miláně velmi dobrou taneční školu, která byla činná i v době vydání Negriho sbírky.
Legnano, Francesco
Miláňan. Díky své skvělosti a eleganci (gratia) se stal oblíbencem císaře Karla V. i jeho syna, pozdějšího krále Filipa II., a dalších knížat. Negri konstatuje, že platy a odměny, jimiž byl obdařen, jsou světu tak dobře známy, že
o nich on sám vyprávět nemusí.

40

Karel Emanuel I. (1562-1630), sňatek se konal roku 1585.
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 29-42

41

A
r
t
i
c
u
l
i

42

A
r
t
i
c
u
l
i

Hana Tillmanová

Manzino z Bologni
Negri jej uvádí pouze v souvislosti s jeho odchovanci
a rovněž tanečními mistry: synem Stefanem a Alessandrem Barbettou. Je však zřejmé, že i Manzino vedl v Bologni úspěšnou školu.
Martinelli, Giovanni Domenico
Žák Cesara Negriho. Vedl v Miláně dobrou taneční školu, a to ještě v době vydání Negriho sbírky. Negri jej
chválí za nadání a vytříbené způsoby v tančení, zejména gagliardy.
Martinello, Giovanni Stefano
Původem z Pesara. Byl žákem Cesara Negriho a učil se
dlouhou dobu v jeho škole. Provozoval taneční školu
v Bologni a v Benátkách, pak strávil mnoho let ve službách kolínského arcibiskupa41 (bratra bavorského vévody), z jehož strany byl skvěle placen a bohatě obdarováván. Negri říká, že Martinella nikdo nepředčil a jen nemnozí se mu mohli rovnat.
Martire, Pietro
Původem Miláňan. Působil v Římě už za pontifikátu Pavla III.,42 kde si získal na dlouhou dobu přízeň vévody Ottavia Farneseho a byl z jeho strany štědře placen. Martire nebyl jen interpret, ale i tvůrce, zejména v gagliardách a balletti.
Melira, Aurelio
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Mellera, Giovanni Andrea
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Palvello, Lodovico
Pravděpodobně především skvělý taneční interpret, Negri
alespoň nezmiňuje žádné jeho vyučovací nebo tvůrčí aktivity a zdůrazňuje jeho neomezenou a zázračnou hbitost
nohou jako jeho největší přednost. Podle Negriho Palvello
vícekrát tančil před francouzským králem Jindřichem II.
a jeho synem Jindřichem (označen jako král polský), pak
se vrátil domů obtížen dary.
Pescorino, Giovanni Battista
Miláňan a žák Cesara Negriho. Vedl vyhlášenou taneční
školu v Miláně i jiných městech, z nichž Negri jmenuje
jen poslední Benátky, kde Pescorino vyučoval ještě v době vydání Negriho sbírky.

ství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Pozzo, Claudio
Miláňan, žák Cesara Negriho. Vyučoval tanec na dvoře
vévody Lotrinského, pak vedl uznávanou taneční školu
v Bergamu, která byla činná ještě v době vydání Negriho sbírky.
Rombello, Pietro Francesco
Žák Pompea Diobona, Negriho učitele. Vedl uznávanou taneční školu v Miláně, Pavii, Padově a dalších městech. Po
návratu do Pavie vyučoval gagliardy a balletti, přičemž
jeho klientelu tvořili studenti a kavalíři; za svou výuku
sklízel velkou chválu.
Sovico, Antonio Aluigi
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Sovico, Giovanni Battista
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrovství ve voltiži (volteggiare al cavallo) a nadání v tančení
gagliardy a dalších tanců (balli).
Stefano z Bologni
Syn Manzina z Bologni. Vynikal elegancí, také ve voltiži,
chůzi na chůdách, v gagliardě, v provádění salti mortali
a dalších skoků. Vychoval hodně žáků, o nichž Negri říká, že dělají čest jeho umění.
Valchiera, Giovanni Ambrosio
Původem Miláňan. Nejprve provozoval školu v Miláně,
pak přešel do služeb knížat Fiammenghi, z jejichž strany
byl velmi štědře placen. Nakonec odešel ke dvoru savojského vévody Emanuela Filiberta, aby se stal se učitelem
vévodova syna Karla Emanuela. Vyučoval ho nejen tanci, ale také šermu; tato služba mu vynesla velkou slávu.
Varade, Giovanni Battista, zvaný il Cibrè
Miláňan, žák Pompea Diobona. V Miláně a v Římě provozoval taneční a šermířskou školu, v obou profesích byl
zdatným mistrem.
Varade, Michel Angelo
Miláňan, žák Cesara Negriho. Negri ho hodnotí jako nadaného tanečníka, který přispěl k věhlasu jeho školy, navíc virtuózního v hudbě.

Porrone, Giovanni Paulo
Uveden ve skupince osmi mužů, kteří projevili mistrov-

Zaccheria z Cremony
Charakterizován jako zkušený a příjemný učitel. Mnoho
let vedl taneční školu v Padově, kde vyučoval tanečnímu
umění různé pány, kavalíry a cizince.43 V době vydání Negriho sbírky byla Zaccheriova škola stále činná.

Pravděpodobně Arnošt Bavorský (1554-1612), arcibiskupem se stal roku 1583.
42
Pavel III., vlastním jménem Alessandro Farnese (14681549), papež v letech 1534-1549.

Pravděpodobně studenty, neboť Padova byla univerzitním městem.

41
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Neznámý autor: Johann Adam Questenberg, portrét z počátku 18. století
(© Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, inv. č. JR05916)
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oubor statí, který se touto formou dostává ke čtenářům v roce české hudby, obsahuje většinu příspěvků přednesených na mezioborovém symposiu Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka. Symposium se uskutečnilo u příležitosti oslav věnovaných 260. výročí úmrtí hraběte dne 11. května
2012 v prostorách zámku v Jaroměřicích. Na uspořádání této akce se podílelo město Jaroměřice nad Rokytnou, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, státní zámek
Jaroměřice nad Rokytnou a jaroměřický chrámový pěvecký sbor.
Bohatý kulturní život na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou v první polovině 18. století patří k jedinečným fenoménům naší historie. Hrabě Questenberg učinil z tohoto místa významné centrum bohaté především na produkce italské vážné opery, což jej bez nadsázky řadí k evropské hudbymilovné aristokratické elitě. Byl však také velkým moravským patriotem
a měl blízký, mnohdy takřka otcovský poměr ke svým poddaným, což dokumentuje množství
archivních pramenů. Odraz moravského zemského patriotismu hraběte najdeme i v architektonické a výtvarné podobě jaroměřického zámeckého areálu a rovněž v některých hudebních
dílech vytvořených přímo na jeho objednávku. Morava, resp. Jaroměřice jako Questenbergovo
útočiště znějící hudbou jsou zpodobeny v holdovací serenatě Nel giorno natalizio, která vznikla u příležitosti narozenin hraběte; hudbu k ní zkomponoval kapelník František Antonín Míča. Nachází se v něm pozoruhodný text, v němž nymfa hraběte velebí za podporování hudby:
»Per lui salito è in pregio
Il canto pria mal regolato e fosco:
Per lui queste campagne
Son delizie di Febo, e delle Muse;
E sì dolce armonia spargono intorno,
Che sembran dei piaceri il bel soggiorno.«

»Díky němu stoupl v ceně
zpěv, dříve neladný a chmurný;
díky němu se tato krajina stala
libosadem Apollóna a jeho Múz,
jež po okolí šíří tak sladké souzvuky,
že se zdá být krásným útočištěm rozkoší.«

Uvedený citát bylo možno vztáhnout i na oslavy výročí narození hraběte v roce 2012. Kromě tří koncertů na jeho počest, na nichž zazněly mj. vybrané části z díla Slavné jméno Adamovo Františka Antonína Míči, se v rámci oslav uskutečnila také vernisáž výstavy s lapidárním
názvem Jan Adam Questenberg, která byla spojena s křtem knihy Jany Perutkové František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích (Praha: KLP, 2011).
Knihu veřejnosti představil jeden z největších odborníků na barokní hudbu u nás prof. Jiří Sehnal. Při této příležitosti zahrál loutnista a muzikolog Miloslav Študent dochované skladby
hraběte. Questenbergovy aktivity na poli umění byly v neposlední řadě představeny v zámecké
sale terreně vědeckými příspěvky muzikologů a teatrologů. Následující soubor statí zahrnuje
texty devíti z nich.
Jiří K. K r o u p a (Praha) se zaměřuje na poněkud opomíjenou etapu Questenbergova života, na jeho univerzitní studia završená vydáním práce Plena pubertas regia seu Octodecim regiae virtutes (Praha 1696).
Jana P e r u t k o v á (Brno) sumarizuje ve svém textu dosavadní stav poznání, které bylo
v posledních letech významně obohaceno. Pozornost přitom upírá zvláště na dříve nepovšimnutá či málo zpracovaná fakta, např. na vazby hraběte Questenberga k vídeňskému divadlu
U Korutanské brány, jeho styky s německým, francouzským a anglickým uměleckým prostředím
a s mnoha soudobými umělci. Zmíněna je rovněž identifikace více než čtyřiceti partitur z Que
stenbergova majetku, které představují zásadní posun v bádání o jaroměřické hudební kultuře.
Miloslav Š t u d e n t (Praha/Sv. Jan pod Skalou) představuje Questenberga jako ikonu loutnového umění přelomu 17. a 18. století v barokních Čechách a na Moravě, přičemž pozornost
cílí především na jeho portrét namalovaný slavným barokním malířem Janem Kupeckým. Vedle toho hledá rovněž odpověď na otázku, do jaké míry je tento obraz v souladu s historickými doklady o jeho hráčském umění, a přináší edici dochovaných Questenbergových skladeb.
Vladimír M a ň a s (Brno) věnuje svou obsáhlou studii jaroměřickým duchovním správcům
v éře hraběte Questenberga a proměnám náboženského života v jaroměřické farnosti v 18. století. Nastiňuje detailní pohled do života jaroměřické farnosti především z perspektivy jejích duchovních správců, skrze jejich vztahy k hraběti jakožto patronu, který si své faráře a děkany
přísně vybíral a kladl na ně i poměrně vysoké nároky a další úkoly.
Jana S p á č i l o v á (Olomouc) analyzuje dochovaná libreta jaroměřických operních představení z let 1726-1743 ze scénografického hlediska, mj. s přihlédnutím k nově objeveným 15 scénickým návrhům ve vídeňském Theatermuseum.
Následující dva příspěvky jsou potěšujícím dokladem zájmu mladých muzikologů-doktorandů
z Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity o jaroměřickou problematiku
© Association for Central European Cultural Studies
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a o italskou operu na Moravě. Petr S l o u k a představuje operu Amalasunta Antonia Caldary,
jejíž premiéra se uskutečnila v roce 1726 na scéně jaroměřického zámeckého divadla a byla tak
prvním výrazným plodem kontaktů hraběte Questenberga s císařským dvorním vicekapelníkem. Pozornost přitom upírá na hudební i textovou stránku opery včetně Caldarových úprav
pro jaroměřické provozovací podmínky, scénografickou problematiku a rovněž na postavení díla v kontextu jaroměřické operní produkce; zdůrazňuje přitom její význam pro hudební dějiny Moravy. Zuzana Č e r n á (roz. Veverková) se věnuje osobnosti skladatele a impresária Antonia Bioniho a na některé vazby mezi Prahou, Vratislaví, Jaroměřicemi a Vídní v oblasti italské vážné opery. Zmiňuje také operu Issipile, jejíž unikátně doložená partitura pochází z questenberské sbírky hudebnin.
Německý muzikolog Michael M a u l rozvíjí ve své stati, jejíž český překlad byl zařazen do
tohoto souboru sekundárně, zajímavou hypotézu o vztazích Johanna Sebastiana Bacha k českému a především moravsko-rakouskému prostředí.
Stanislav B o h a d l o (Hradec Králové/Kuks) prezentuje na základě nově nalezeného kompletního ročníku kalendářových záznamů Sporckova hofmistra Tobiase Antona Seemanna z roku 1727 podrobnosti o setkáních obou hrabat ve Vídni i o kontrastním společenském postavení jejich kapelníků.
Václav K a p s a (Praha) ve svém obecněji zaměřeném textu předkládá pohled na šlechtické
kapely v českých zemích doby baroka, jejichž zkoumání má v české hudební historiografii silnou
tradici. Uvažuje o perspektivách dalšího výzkumu, k nimž patří další shromažďování pramenných informací o českých šlechtických kapelách, evidence zpráv o hudbě a hudebnících ve šlechtických službách i propojování historických kontextů s dochovanými hudebními prameny, které bylo i jedním z předpokladů úspěšného obnovení výzkumu hudební kultury v Jaroměřicích.
Ad informandum připojujeme původní program symposia:
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou
Chrámový pěvecký sbor Jaroměřice nad Rokytnou

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor
hudebního dění na Moravě v době baroka
Symposium konané u příležitosti 260. výročí úmrtí hraběte,
sobota 12. 5. 2012, zámek Jaroměřice nad Rokytnou

I. Horizonty hraběte Questenberga
Chairman: Jiří Sehnal
10:00 Jana Perutková (Brno): Hudební život v Jaroměřicích za hraběte Johanna Adama
Questenberga – současný stav poznání
10:40 Miloslav Študent (Praha/Sv. Jan pod Skalou): Johann Adam Questenberg – loutnista
a skladatel
11:00 Jiří K. Kroupa (Praha): Johanna Adama Questenberga léta studentská a učednická
11:20 Vladimír Maňas (Brno): Jaroměřičtí duchovní správci v éře hraběte Questenberga
a proměny náboženského života v jaroměřické farnosti v 18. století
11:40	P. Oldřich Máša (Vranov nad Dyjí/Opava): Několik poznámek k životopisu P. Ignatiho
II. Opera v Jaroměřicích a její kontexty
Chairman: Jana Perutková
14:00 Stanislav Bohadlo (Hradec Králové/Kuks): Franz Antoni Graf von Sporck: »Jak mohl
ten komorník [Mitscha] odejít bez dovolení od stolu?«
14:20	Petr Slouka (Brno): Opera Amalasunta Antonia Caldary a její premiéra v Jaroměřicích
14:40 Zuzana Veverková (Brno): A. Bioni – »operista« mezi Prahou, Vratislaví, Jaroměřicemi a Vídní
15:00 Václav Kapsa (Praha): Šlechtické kapely v českých zemích doby baroka – staré a nové
otázky jejich zkoumání
15:20 Jana Spáčilová (Brno/Praha): Jaroměřická libreta jako doklad scénografie zdejšího
zámeckého divadla
15:40 Jiří Bláha (Český Krumlov): Zámecká divadla v českých zemích: současný stav poznání a perspektivy dalšího výzkumu
Jana Perutková – Jiří K. Kroupa
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 43-44
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1
Srov. Plichta, Alois: Historické základy jaroměřického baroka, in: týž (ed.): O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky
1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou: Osvětová beseda – Brno:
Musejní spolek, 1974, s. 37-40. Na nejkřiklavější Plichtovy omyly a dezinterpretace bude upozorňováno průběžně.

Johann Adam Count of Questenberg’s
Apprenticeship: A Disputation Treatise
Plena pubertas regia (Prague 1696)
While further research of archival sources will hopefully
shed more light on the details of Johann Adam Questenberg’s presumed studies at the University of Vienna,
where he likely read the first two years of philosophical
studies (physics and logic) in 1692-1694, the two years
of his education in the law/the two-year spell at the
Faculty of Law at the Charles-Ferdinand University in
Prague in 1694-1696 – and particularly the preparation
and the developments of his defence (concluding disputation?) – are relatively well-documented in the hitherto neglected materials held in the Charles University
Archives in Prague and the Moravian Provincial Archives
in Brno. The author of the disputation treatise (not
dissertation!) titled Plena pubertas regia seu Octodecim
regiae virtutes, per leges, historias et politias adumbratae,
Amoris et Timoris vinculum componentes [The Full Royal
Maturity or Eighteen Royal Virtues Adumbrated through
Laws, Historical and Political Events and Composing a
Vinculum of Love and Fear] (Prague: Georgius Laboun Sr.,
1696), which Questenberg ordered to publish in whopping 1,300 copies for the occasion of his disputation
on 7 September 1696 (not 5 September, as indicated
on the title page), was Johann Wolvert de Neffe (ca.
1656-1710), the Codex professor and simultaneously the
Dean of the Faculty of Law. This work was intended as
a well-thought-out tribute to the royal Habsburg family, namely the heir Joseph I. who belonged to the same
generation as Questenberg. Wolvert used the fact that
the two reached their majority (plena pubertas) in 1696
as to produce an ingeniously conceived and elaborate
piece of a literary Gesamtkunstwerk in whose symbolical
eighteen chapters of juristic commentaries, he drew the
connection between the same number of royal virtues,
the age of the defendant and the patron, and Joseph I’s
personal emblematic motto Amore et Timore [Through
Love and Fear]. Moreover, the very same formula was
used as a visual and formal device when composing the
work (see the opening words of individual chapters and
the printed initials derived from these in Tab. 3). Finally,
© Association for Central European Cultural Studies

Jiří K . Kroupa

Johanna Adama Questenberga
léta studentská: disputační
spis Plena pubertas regia
(Praha 1696)

Wolvert concluded with a political assault against the
Turks, designating Joseph I. in an anthroponymical pun
as the “second saviour of Egypt” (after the biblical patriarch Joseph). To illustrate Wolvert’s approach, Appendix
V includes an excerpt from the Chapter 18 where the
author seeks to embed music and festivities among other
human activities from the legal-historical point of view.
The surviving documents provide an interesting
starting point for bibliographical analyses (the cost of
the so-called ‘priority publication’ of 300 copies on a
higher-quality paper; the intentional use of four different types of bookbinding as a distinguishing feature in
terms of prominence; and the proportion of the overall
price allotted to typesetting, printing, binding and paper)
and, to a certain extent, enabled the concluding phase
of Questenberg’s studies in 1696 to be reconstructed
(concrete expenses for – both private and regular – lectures and revision classes, a honorarium for Wolvert for
drawing-up the theses and presiding at the disputation;
the expenses for the so-called merenda, Majal recreation
(a traditional rag event in May, majáles), a name-day gift
for a professor; and the expenses for paper, books and
newspapers, postage fees etc.), including ‘formal’ preparations for the disputation (a new seal, luxury peruke and
clothes, trumpeters, bedels), as well as the subsequent
tractament (expenses for food, beer and wine).
Key words: Questenberg, Johann Adam Count of; University of Vienna; Sodalitas Maior Beatae Mariae Virginis
gloriose in Coelos Assumptae; Flamma divini amoris
corda humana coelesti igne accedens (1705); Prague;
Charles-Ferdinand University; Faculty of Law; 17th-century university studies; disputation pro coronide; Johann
Wolvert de Neffe; Plena pubertas regia (1696); Joseph I;
history of law; Corpus juris civilis; canon law; history of
book printing; literary history; history of music
Number of characters / words: 115 680 / 17 092
Number of images: 11
Number of tables: 5
Number of supplements: 5
Secondary language(s): Latin, German, Ancient Greek
Tato studie byla dokončena s podporou Grantové agentury Univerzity Karlovy (projekt č. 663612). – Za cenné připomínky
a trpělivost jsem hluboce zavázán Petru Voitovi a Janě Perutkové.
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M

ládí a zvláště studentská léta Johanna Adama
hraběte z Questenbergu ( Obr. 1), tedy období,
v němž se nepochybně velmi výrazně formovala osobnost tohoto hudbymilovného kulturního mecenáše, zůstávají stále zahalena tajemstvím. V dosavadní odborné literatuře jim věnoval pozornost pouze regionální historik Alois Plichta, a to navíc způsobem, kdy z náhodně, účelově, nebo přiměřeně vlastním schopnostem
»vypáraných« pramenných údajů »seštrykoval« na první pohled slušivý pláštík kryjící rachitickou sestavu zavádějících a pokřivených tvrzení, jejíž pomyslné »hnáty«
se bohužel již svými drápky zahákly v řadě jinak fundovaných odborných prací.1 Cílem následující studie je tedy
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Obr. 1:
Neznámý autor: Johann Adam Questenberg,
1698? (© Státní zámek
Jaroměřice nad Rokytnou,
inv. č. JR06100)

na základě dosud opomíjených archivních pramenů a – jak doufám – korektní interpretace
Questenbergova disputačního spisu Plena pubertas regia z r. 1696 vnést do tohoto úseku jeho
života aspoň něco málo světla. K tomu nechť mi dopomáhá Kleió...
Filozofická studia ve Vídni (1692?-1694)
O univerzitních studiích Johanna Adama Questenberga ve Vídni odborná literatura mlčí –
s paradoxní výjimkou již zmíněného Aloise Plichty, který se podivuje, proč mladého aristokrata neposlali studovat právě tam.2 Sed errare humanum est... Matrika vídeňské univerzity dokládá, že Questenberg absolvoval část tříletého filozofického kursu (1. rok: logica, 2. rok: physica, 3. rok: metaphysica) v jejích posluchárnách – bez jakýchkoliv pochybností je zde doložen
ve školním roce 1693/94, na jehož začátku se nechal imatrikulovat jako »physicus« (30. November 1693, sub nro. 16):
[fol. 41r]
»Deo Optimo Maximo auspice Reipublicae literariae primas secundo tenuit magnificus dominus Joannes Ferdinandus Nolthaeius Canonicorum Regularium Ordinis S. Augustini collegiatae ecclaesiae ad S. Dorotheam canonicus et decanus anno qVo post praestIta praestanDa matrICVLae VnIVersItatIs VIennensIs InsertI sVnt seqVentes [= 1694]:
[...]
[fol. 42v] Nomina nobilium:
2
Srov. Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 37: »Klademe si otázku, proč ho neposlali studovat
do Vídně. Tam měla rodina dům, tam žila v klášteře jeho teta a tam bydlívala i rodina Lamberků. Nezdá
se, že bychom na tuto otázku nalezli odpověď.«
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Z tohoto záznamu lze hypoteticky vyvodit, že Johann Adam Questenberg zahájil svá filozofická studia ve Vídni zřejmě o rok dříve, na podzim 1692, a to ve shodě s dobovými zvyklostmi
jako čtrnáctiletý mladík (pokřtěn byl 24. února 1678). Ve školním roce 1692/93 by absolvoval
tzv. logiku, na niž v roce 1693/94 navázal jako tzv. physicus. Jelikož se na podzim 1694 nechal
imatrikulovat jako student právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze (viz níže),
je zřejmé, že ve Vídni neabsolvoval kompletní filozofický kurs, ale pouze jeho první dva roky,
potřebné k tomu, aby mohl nastoupit na práva.4 Průběh jeho filozofických a uvažovaných gymnaziálních studií včetně otázky univerzitního depozitu a případného magisteriátu snad ještě
osvětlí další bádání v moravských a vídeňských archivech.
Důležitou stopou ilustrující Questenbergova studia ve Vídni a jeho zapojení do tamějších
studentských spolkových aktivit je tisk Flamma divini amoris corda humana coelesti igne accedens seu Methodus confitendi et communicandi pro animabus saluti suae intentis,5 který mu
v r. 1705 věnovala Větší kongregace Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie při vídeňské jezuit
ské akademické koleji (Sodalitas Maior Beatae Mariae Virginis gloriose in Coelos Assumptae):
»Ilustrissimo domino domino Joanni Adamo Sacri Romanorum Imperii comiti de et in Questenberg, domino civitatis et dominiorum Petschau, Gabhorn, Pürtten, Mies, libero baroni
in Iaromeritz, Pauschiz, Iacobau, Dan, Roppolten et Sighartzkirchen, Sacrae Caesareae Maiestatis actuali consilii imperialis aulici consiliario etc. etc.«6
V textu dedikace je pak výslovně připomenut Questenberg jako člen sodality, který před několika lety (»aliquot abhinc annis«) byl její ozdobou a příkladem pro ostatní sodály:
»[...] nullatenus namque nostra et nec Tua fortasse, nisi ingenita Tibi verecundia oblivionem induxerit, memoria excidit Te, dum aliquot abhinc annis gratiosissima Tua Marianos
condecorares coetus nosque universos sub Assumptae Virginis labaris congregatos suavissime afficeres praesentia, raro Tuo exemplo atque ad omnem virtutis normam composito

3
Wien: Archiv der Universität Wien, Cod. M 8, fol. 41r-42v, citováno dle: Mühlberger, Kurt – Schuster, Walter: Die Matrikel der Universität Wien. Im Auftrag des Akademischen Senats herausgegeben vom

Archiv der Universität Wien, VI. Band: 1689/90-1714/15 [= Publikationen des Instituts für Österreichische
Geschichtsforschung, VI. Reihe: Quellen zur Geschichte der Universität Wien, 1. Abteilung: Die Matrikel
der Universität Wien), Wien – Köln – Weimar: Böhlau, 1993, s. 20. – Pro přehlednost a pro budoucí bádání, v němž mohou nabýt na významu Questenbergovy kontakty z doby jeho vídeňských studií, uvádíme
podle téhož pramene jména jeho imatrikulovaných šlechtických spolužáků: Dominicus Josephus comes
in Öttingen, Georgius Oliv Franciscus liber baro de Wallis et Carchmain, Ludovicus Otto Ignatius comes
a Sinzendorff, Michael Antonius Coroninus de Cronberg, Sigefridus Ferdinandus Christophorus comes
a Collonitsch, Sigismundus Rudolphus Leopoldus comes de Reinstein et Tattenbach, Sigismundus comes
Szecseny Hung. (= Sac. caes. mai. ephoebi), Antonius Jacobus a Dietrichstein Austr. synt., Ernestus Augustinus comes de Falckenstein princ., Franciscus liber baro ab Himmelburg Carynthus Clagenfurtensis synt.,
[J. A. QUESTENBERG], Antonius de Gudenus eques, Martinus Albertus liber baro de Antlau Austr. princ.,
Marinus Raymundus liber baro de Antlau Austr. princeps, Wenceslaus a Schaffenberg comes Moravus
log., Josephus Ludovicus a Wertenburg provincialis Vienn. Austr. parv., Franciscus Widerhold a Waidenhofen eques Vienn. gramm., Martinus Kappler phil. et iur. utr. dr. ac advocatus Vienn., Joannes Josephus
Brüll Paderbornensis ... rectoris cognatus, Joannes Josephus liber baro ab Himelberg Carinthus (ephoebus).
4
Schnabel, Georg Norbert: Geschichte der juridischen Fakultät an der vereinigten Carl-Ferdinandeischen
Hochschule zu Prag; nebst einer vorausgeschickten Einleitung über den Zustand des juridischen Studiums an
der alten Carolinischen Universität, I, Prag: A. Straschiripka, 1827, s. 119, tvrdí, že k přijetí na pražskou
právnickou fakultu bylo zapotřebí osvědčení o absolvování logiky a magisterském titulu: »Um übrigens
zum Eintritte in das Rechtsstudium fähig zu seyn, mußte der Studierende wenigstens unam partem
studii philosophici, namentlich Logicam absolvirt, und daraus das Magisterium erhalten haben, so wie
es überhaupt für die höheren Fakultätsstudien vorgeschrieben war.«
5
Plný titul: Flamma divini amoris corda humana coelesti igne accendens seu Methodus confitendi et
communicandi pro animabus saluti suae intentis, excerpta e manuscriptis S. Francisci De Sales, prius Gallice conscripta, nunc vero hoc primum anno in Latinum conversa ac in lucem edita in gratiam Sodalitatis
Majoris B. M. V. gloriose in Coelos Assumptae e quatuor academicis facultatibus congregatae in Caesareo
et Academico Soc. Jesu Collegio. Anno M.DCC.V. Viennae, typis Leopoldi Voigt, univ. typ. – Impressum: Wien:
Leopold Voigt, 1705; rozsah: [3] ff. + 242 čísl. pp. + [1] f.; exemplář: Wien: Österreichische Nationalbiblio
thek, sign. Alt Mag 31073-A, http://data.onb.ac.at/rec/AC08166732.
6
Tamtéž, dedikace, fol. [2r]-[3v], zde fol. [2r].
© Association for Central European Cultural Studies
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[...]
Illustrissimus dom. Joannes Adamus sacri Romani imperii comes a Questenberg Austr.
physicus.«3
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vivendi tenore divini amoris flammas, quibus || nostra omnium corda quodammodo incineraveras, sparsisse.«7
Tedy:
»[...] a nikterak se z paměti naší a snad ani Tvé, pokud ji neuvedla v zapomnění Tobě vrozená skromnost, nevytratilo, že Tys, když jsi před několika lety zdobil mariánské sešlosti svou nejmilejší přítomností a velmi libě jsi jí naplňoval nás všechny shromážděné pod
prapory Nanebevzaté Panny Marie, šířil svým vzácným příkladem a ke každému pravidlu
ctnosti nastrojeným způsobem života plameny božské lásky, jimiž jsi tak nějak spaloval
srdce nás všech.«
Do zmíněné jezuitské mariánské kongregace musel Johann Adam Questenberg vstoupit před
r. 1694, než odešel z Vídně do Prahy, a snad nebudeme daleko od pravdy, vyslovíme-li předpoklad, že účast na sodálních aktivitách, napojených na každodenní liturgický a akademický provoz, podobně jako blízkost císařského dvora a pobyt ve studentském prostředí, zcela jistě ovlivnily osobnostní zrání, povahové rysy a budoucí – nejen estetické – záliby mladého aristokrata.8 Nemenší vliv pak mělo mít i na svou dobu nepříliš obvyklé rozhodnutí získat univerzitní
právnické vzdělání, za nímž můžeme spatřovat nejen Questenbergovy inteligenční a povahové předpoklady pro další studium, nýbrž (a možná především) i vůli jeho tehdejšího poručníka Leopolda Josefa hraběte z Lambergu.9
Právnická studia v Praze (1694-1696)
Na rozdíl od Questenbergových filozofických studií ve Vídni existuje o jeho pobytu na pražské univerzitě již od dob Helfertových v odborné literatuře určité povědomí, i když především
v souvislosti s dílem Plena pubertas regia z r. 1696, které je tradičně, ale chybně označováno
za jeho »disertaci«.10
K začátku studií Johanna Adama Questenberga na pražské právnické fakultě máme v tuto
chvíli k dispozici pouze jediný doklad – záznam z původní matriky, který se dochoval v pozdějším abecedně uspořádaném soupisu imatrikulovaných studentů práv z r. 1823, kde je Questenberg uveden pod písmenem Q jako druhý (v chronologickém pořadí) k r. 1694:
»1694

a Questenberg S. R. I. comes Ioh. Adamus.«11

Ze sumárních přehledů připojených k tomuto soupisu si lze učinit alespoň rámcovou představu, v jak početné studentské komunitě se Questenberg ocitl – v r. 1694 bylo na pražské práv7
Flamma divini amoris corda humana coelesti igne accendens, dedikace, fol. [3r-v]. Originální text tištěn kurzívou; v citaci je kurzíva využita reverzibilně ke zdůraznění oslovení (Tua, Te, ...), akcentovaných
v originálu nekurzívním tiskem.
8
K sodalitám a jejich významu ve středoevropském, zvláště moravském prostředí viz především práce Vladimíra Maňase a Zdeňka Orlity.
9
Lamberg se stal Questenbergovým poručníkem po smrti obou jeho rodičů v r. 1686. Jako dlouholetý diplomat v císařských službách si uvědomoval důležitost právnického vzdělání pro předpokládanou
kariéru svého svěřence u habsburského dvora.
10
Poprvé na ni, pokud je mi známo, upozornil v r. 1916 Vladimír Helfert ve své průkopnické práci Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku († 1752), Praha:
Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916, s. 38-40. Na konci padesátých
let 20. století uvedl Questenbergovo jméno mezi absolventy pražských práv Jiří Klabouch, avšak s mylným vročením 1695, neodůvodnitelným ani sebekritickým zdůrazněním neúplnosti a namátkovitosti
uvedených jmen studentů-aristokratů, srov. Klabouch, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích, Praha: ČSAV, 1958, s. 57, pozn. 56: »[...] r. 1695 [disputoval] hr. z Questenberka«. Na tuto jeho chybu upozornil Martin Bakeš ve své bakalářské práci Aristokratičtí studenti na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze v letech 1650-1750, Filozofická fakulta Univerzity Pardubice, Pardubice 2012, https://dk.upce.cz/handle/10195/45910, s. 51, pozn. 127, avšak ani on se při několika zmínkách o Questenbergovi (s. 49, 52,
54-55, 65, 74) nevyvaroval některých omylů, na které bude upozorněno níže, stejně jako na problematickou interpretaci celé »disertace« u Aloise Plichty, Historické základy ( pozn. 1), s. 37-40, resp. pasáže věnované hudbě u Jany Perutkové, František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha: KLP, 2011, s. 16. – K terminologii viz též níže pasáž na s. 66-67.
11
Praha: Archiv Univerzity Karlovy (dále jen AUK), fond Matriky, sign. M 12 (Matricula renovata continens nomina dominorum iurisstudiosorum ab anno 1638. usque 1762. secundum ordinem alphabeticum,
confecta ab Ignatio Wohlrab I. U. D. et decano facultatis iuridicae anno 1823.), fol. 68v. Srov. též Bakeš, Aristokratičtí studenti ( pozn. 10), tab. č. 10: Seznam hraběcích studentů imatrikulovaných na Právnické fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity mezi lety 1638-1762, s. 70-76, zde s. 74.
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12
Praha: AUK, fond Matriky, sign. M 12 ( pozn. 11), fol. 99r: »Summarium dominorum iurisstudiosorum quolibet anno imatriculatorum. [...] [Anno] 1694. [universim] 216.« Tyto přehledy přetiskl Schnabel,
Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 128-129.
13
Srov. tamtéž, s. 64-67, 82-89.
14
Brno: Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond F 460. Informace ke Questenbergovým studiím je třeba hledat především v dílčích fondech »Ústřední správa a účtárna Questenberků« a »Ústřední účtárna, oddělení Questenberků«, zvláště v účtech poručnické správy Lambergů, spotřebních účtech
questenberského dvora, účtech jednotlivých questenberských panství a ve zlomkovitě dochované hospodářské korespondenci. Účetní doklady z tohoto fondu datované do jara 1695 (inv. č. 9718) např. potvrzují tehdejší Questenbergův pobyt v Praze. Podobně detailně by bylo zapotřebí projít fond G 436 (Rodinný
archiv Kouniců), zvláště jeho část »Rodinné písemnosti Questenbergů«.
15
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 1r-49r. Ve strojopisné archivní pomůcce k tomuto fondu
(s. 415) je chybně uvedeno, že archiválie zahrnuje »Spotřební účty Jana Adama hr. Questenberka z jeho
cest po západní Evropě a Itálii« z období od července 1696 do ledna 1701; předmětná čtvrtletní vyúčtování z r. 1696 vztahující se k jeho pobytu na studiích v Praze jsou opomenuta.
16
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 43r, viz edici v Příloze I. K veřejným přednáškám viz Informatio ratione Collegiorum publicorum in Facultate Juridica de anno 1691., které jako Anhang Nro. 7 otiskl
Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 158-160. Soukromá výuka byla po lhůtě
dvou týdnů povolena jen tomu, kdo se nechal řádně imatrikulovat a zavázal se k docházce na veřejné
přednášky, srov. tamtéž, s. 159: »[...] statutum, ut nemo ultra quatuordecim dies ad Collegium quodcunque privatum admittatur, nisi sit immatriculatus, et se Collegia publica frequentaturum promittat [...].«
17
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 34r: »Den selbigen 13ten May deß Herrn Doctoris Schambogen [...] Erben vor die Zeit, so der Herr Graff undt desßen Page Collegia gehört, zalt ... 9 [fl.] 27 [kr.].« – Johann Christoph Schambogen (1636-1696) – od r. 1668 profesor práv na Karlo-Ferdinandově univerzitě,
v l. 1687-1689 a 1692-1693 její rektor, v l. 1681-1684, 1686-1687, 1689-1691 a 1694-1696 děkan právnické fakulty, nejvýznamnější český jurista druhé poloviny 17. století. Pro zjednodušení odkazujeme na jeho průběžně aktualizovaný medailónek, https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Christoph_Schambogen.
18
K Wolvertovi viz níže pozn. 73.
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nické fakultě imatrikulováno údajně 216 studentů, o rok dříve jen 86, v r. 1695 pak 195 a v roce 1696 zase jen 83 studentů.12
Juristická studia na tehdejší Karlo-Ferdinandově univerzitě trvala obvykle tři roky a byla
rozdělena mezi čtyři profesorské stolice, z nichž tři byly zaměřeny na civilní římské právo (Codex, Digesta a Institutiones) a čtvrtá na právo kanonické (Canones). Pozornost byla věnována
zvláště Digestům jako východisku právnického vzdělání, vzorem bylo staré římské právo (Justiniánův Corpus iuris civilis) a z něho vzešlé právní myšlení. Vyučující na zbývajících dvou »civilních« stolicích se zabývali dalšími částmi Justiniánovy kodifikace: souborem císařských nařízení a zákonů (Codex) a stručnou rukovětí římského práva (Institutiones), které však zdaleka nemají kvalitu a úroveň právních myšlenek Digest.13 V questenbergovských účetních záznamech
se objevuje navíc plurál Lauda (od latinského neutra laudum = rozsudek, výnos soudu), šlo tedy zřejmě o jakousi praktickou přípravu pro výkon soudcovské a rozhodčí funkce.
K dalšímu průběhu Questenbergových pražských studií od imatrikulace, kterou můžeme
datovat do podzimu 1694, až do konce března 1696 nám scházejí relevantní archivní materiály – případné zájemce o tuto problematiku rádi odkazujeme na fond Ústřední správa a ústřední účtárna Kouniců v Moravském zemském archivu v Brně.14 Snad se nenechají odradit celkovým rozsahem tohoto fondu: 2443 kartónů a 917 knih...
Závěrečnou fázi Questenbergových studií (od dubna do září 1696) můžeme rekonstruovat
na základě kvartálních účetních knih, které vedl jeho tehdejší hofmistr J. Waldtbillig a jež se
šťastnou shodou okolností dochovaly jako součást vyúčtování Questenbergovy kavalírské cesty do západní Evropy.15 Účetní záznamy týkající se studia jsou jednak roztroušeny v jednotlivých oddílech čtvrtletních knih dobově členěných podle věcného typu výdajů, jednak je jim výjimečně – v souvislosti s Questenbergovou slavnostní závěrečnou disputací – věnován samostatný oddíl: Außgab’ Gelt auff deß Herrn Graffen Disputation ex universo iure von 7ten Septembris 1696 in Prag (fol. 42r-43r).
V něm nacházíme ojedinělou zmínku o Questenbergově účasti na řádných veřejných přednáškách (»ordinari Collegia«), kam docházel v doprovodu pážete.16 Důležitější a nepochybně
nákladnější však byly soukromé hodiny (collegia, lectiones) a následná opakování (repetitio
nes, correpetitiones), které Questenbergovi dávali (z prestižních a zřejmě i finančních důvodů) nejvýznamnější představitelé pražské právnické fakulty. Před svou náhlou smrtí († 5. 3.
1696) se mu takto věnoval její děkan Johann Christoph Schambogen,17 k závěrečné disputaci jej přivedl další děkan Johann Wolvert de Neffe,18 jmenovitě je zmíněn ještě Johann Adam
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Besnecker;19 další záznamy mají obecný charakter.20 Náplní těchto soukromých seminářů byly
tehdy obvyklé součásti univerzitní juristické výuky: Digesta, Canones a Lauda, takže se dá předpokládat, že Questenberg byl v osobním kontaktu i s Johannem Heinrichem Turbou, který podle
Klabouchova přehledu profesorů tehdy vyučoval Kodex a kanonické právo.21 Z účetních záznamů vyplývá, že v období intenzivních příprav na závěrečnou disputaci (květen – srpen 1696)
absolvoval Questenberg měsíčně dva až tři takové specializované semináře; za každý z nich, ať
už byl výkladový (collegium), nebo opakovací (correpetitio), platil obvykle 9 zlatých, a to vždy
sumárně mezi 8. až 13. dnem následujícího měsíce.
Bohužel nejsme přesně informováni o charakteru disputace, kterou Questenberg absolvoval
8. dubna 1696 – víme o ní jen díky zaznamenaným výdajům na následné »občerstvení« pro přizvané oponenty a přátele (včetně dvou lahví lepšího, cizozemského vína pro profesora) v oddíle Ausgabgelt auff Wein undt Bier:
»Den 8ten April hatte der Herr Graff seine Disputation, nach welcher dem gebrauch
nach die Herren Oppugnanten undt andere gute freundt mit einer merenda recreirt undt
gieng, samb 2 flaschen, so dem Professore geschickt worden, an außlander Wein auff,
wie bezalt ... 5 [fl.] 30 [kr.].«22
S největší pravděpodobností se jednalo o ústní zkoušku, jakousi obdobu k zavedenému a přísnějšímu tentamenu, kterou musel Questenberg složit, aby byl připuštěn k absolventské disputaci.23
Vedle plnění studijních povinností se mladý Questenberg zapojoval do běžného studentského života: 14. května 1696 se zúčastnil tradiční májové slavnosti (majáles),24 23. června finančně přispěl na dárek ke svátku svého profesora,25 průběžně jsou v účtech zaznamenány výdaje
na karty, případně jiné hry (Spilgelt), na návštěvu míčovny (Ballhauß), na učitele šermu (Fechtmaister), na lodičky a kočáry, na psy a samozřejmě na pivo a víno. Odhlédneme-li od standardních nákladů spojených s Questenbergovým pobytem v městském prostředí (ubytování, strava, ošacení, obuv, sloužící, doprava atd.), pak se dají k jeho právnickým studiím zprostředkovaně vztáhnout ještě účty za papír na psaní (např. 14 kr. 6. dubna a 36 kr. 20. června 1696), za
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 38v: »Den 8ten [Iulii] dem Doctori Bösenecker pro repetitione
deß vergagenen [!] monaths zalt die ff. [= Digesta] et Canones zalt ... 18 [fl.]«; fol. 39r: »Den 12ten [Septembris] [...] dem Doctori Bösenecker pro Correpetitione zwey lectionen geben . . . 18 [fl.].« – Johann Adam
Besnecker (?-1721) – absolvent práv na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě (1691), 30. srpna 1696 instalován jako »professor Institutionum imperialium«, v l. 1712-1713, 1715, 1717 a 1721 děkan právnické fakulty, v l. 1719-1720 rektor pražské univerzity.
20
Tamtéž, fol. 34r: »Den 8ten [Iunii] dem Correpetitori geben ... 18 [fl.]«; fol. 38v: »Den 8ten Augusti vor 3 Collegia als Digesta, Canones et Lauda mit den Herrn Graffen zu repetiren das vorige monath zalt per ... 26 [fl.].«
21
Klabouch, Osvícenské právní nauky ( pozn. 10), Příloha I: Profesoři pražské právnické fakulty v letech 1654-1754, s. 341. Podle tohoto přehledu bylo rozdělení profesur v době Questenbergových studií
(1694-1696) následující: Institutiones – W. J. Kriegelstein (1692-95); Digesta – J. Wolvert (1692-95), W. J.
Kriegelstein (1696-1703); Codex – J. H. Turba (1692-1693 [zřejmě ale až do 1695, pozn. JKK]), J. Wolvert
(1696-1703); Canones – J. Ch. Schambogen (1686-1695), J. H. Turba (1696-1703). K dílu a významu těchto profesorů viz tamtéž, s. 45, k Turbovi viz Urfus, Valentin: Rektor pražské univerzity Jan Jindřich Turba a jeho rodina. K postavení inteligence a úřednické šlechty v pobělohorských Čechách, in: Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 24 (1984), fasc. 2, s. 41-53. Blíže neurčený
pán »von Turba« navštívil Questenberga v Jaroměřicích začátkem prosince 1737, táž osoba se objevuje
ve třicátých letech 18. století v jeho korespondenci s hofmistrem Georgem Adamem Hoffmannem, zřejmě šlo o některého z potomků zmíněného Johanna Heinricha Turby († 1704), srov. Perutková, Jana: »Der
glorreiche Nahmen Adami«. Johann Adam Graf von Questenberg (1678-1752) als Förderer der italienischen
Oper in Mähren, Wien: Hollitzer Wissenschaftsverlag, 2015, v tisku. Za laskavé upozornění děkuji autorce.
22
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 35v.
23
Srov. k tomu Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 123-124: »In der ersten
jener Prüfungen, welche Tentamen hieß, wurde der Candidat aus allen Theilen des Juris civilis (den Institutionen, den Pandekten, und dem Codex, dann des canonischen und Feudal-Rechtes, unter dem Vorsitze
des Dekans von allen Professoren strenge de plano geprüft. [...] || [...] Nach dem Tentamen und Examen
hatte der Candidat jedesmal eine Mahlzeit (merenda) für die Fakultät geben.«
24
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 35v (Ausgab Gelt in die Kuchl): »Den 14ten Maÿ aber gieng
der Herr Graff in geselschafft anderer jungen Herren auff aine Majal recreation in [...]terren hinauß undt
verzehrte mit seinen leüthen selbigs mahl ... 4 [fl.] 27 [kr.].«
25
Tamtéž, fol. 34r: »Den 23ten [Iunii] zu daß Professoris Nahmens tag contribuirt der Herr Graff zu einem praesent ... 7 [fl.] 5 [kr.]« Obdarovaným profesorem byl Johann Wolvert, jenž slavil jmeniny 24. června na sv. Jana Křtitele.
19
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Absolventská disputace (7. září 1696)
...ale uskutečnila se až o dva dny později, v pátek 7. září v obvyklých odpoledních hodinách.
Co způsobilo tento odklad, už se asi nedozvíme.34 Jisté je jen to, že původní, a tedy zavádějící datum (»mense Septembri, die 5.«) bylo v souladu s dodanými podklady vytištěno na titulní straně spisu Plena pubertas regia, který je tradičně v literatuře uváděn jako Questenbergova »disertace«. Ve skutečnosti však jde o doprovodné dílo k jeho slavnostní absolventské disputaci, které pro něj »na objednávku« sepsal jeho »školitel« Johann Wolvert de Neffe a k jehož
hlavním 18 »thesím« bylo na závěr připojeno ještě dalších 24 problémových okruhů (parerga,
quaestiones), k nimž se měl Questenberg při veřejné obhajobě kvalifikovaně právnicky vyjádřit.
	O průběhu tohoto slavnostního sezení zanechal autentické svědectví výše zmíněný Johann
Wolvert de Neffe, který jako čerstvě zvolený děkan pražské právnické fakulty vedl od července
1696 její protokolární knihu ( Obr. 2):
»1696. [...] 7.ma Septembris disputationem publicam pro coronide sustinuit illustrissimus dominus Ioannes Adamus Sacri Romanorum Imperii comes a Questemberg Austriacus
Viennensis35 sub augustis auspiciis augusti regis Romanorum Iosephi I. Delegatus a Sua
26
Tamtéž, fol. 37r: »Den 20ten [Iunii] [...] vor brieff aber, so von anfang Aprilis biß ultimi huius kommen undt abgangen, auff der post zalt ... 6 [fl.] 43 [kr.].«
27
Tamtéž, fol. 41v: »Den 12ten [Septembris] [...] vor die gedruckte undt geschribene prager reichs
und wiener Zeitung ... 6 [fl.].«
28
Tamtéž, fol. 38v: »Den 1ten [Iulii] vor den Herrn Graffen ein buch La vie de Teodose le grand zalt per
... 1 [fl.].« Zřejmě se jedná o některé z těchto vydání díla Fléchier, Valentin-Esprit: Histoire de Théodose le
Grand, Paris: Sebastien Mabre-Cramoisy, 1679, 1681; Lyon: Jean Bruyset, 1692.
29
Tamtéž, fol. 34r: »Den 31ten [Maii] [...] dann dem Geografo ... 6 [fl.]«; »Den 30ten [Iunii] [...] dem
Geografo ... 6 [fl.].« Bylo by velice zajímavé zjistit, kdo se na konci 17. století živil v Praze výukou geografie, nebo aspoň z jakých kruhů se rekrutoval; bohužel k určení jeho identity chybějí jakékoliv indicie.
30
Dochovaný koncept viz Brno: MZA, fond G 436, inv. č. 6374, fol. 1r-v, zde fol. 1r: »[...] auch diese
Zeit her mit denen einiger massen verdriesslichen Studenten Weesen gäntzlich engagirt gewesen [...].«
31
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 38v: »Den 18ten [Iulii] vor deto [= den Herrn Graffen] eine knüpffte parucke zalt per ... 25 [fl.].«
32
Tamtéž, fol. 38v: »Den 28ten [Iulii] vor deto [= den Herrn Graffen] ein petschaff zu stechen geben
... 3 [fl.].«
33
Tamtéž, fol. 38v-39r. Tuto poměrně obsáhlou pasáž s detailním popisem zakoupených látek rád postupuji k přepisu a interpretaci četným českým connoiseurům/connoiseurkám dějin textilu a módy. Účetní položka za ušití jednoho slavnostního a dvou dalších plášťů (»mantlklaidt«) následuje na fol. 39r.
34
Ještě 29. srpna 1696 psal Questenberg do Vídně [?], že disputace se bude konat příští středu, tj. 5. září. Viz Brno: MZA, fond G 436, inv. č. 6374 ( pozn. 30), fol. 1r: »Ich hab gedachtes Studium mir also diese
Jahr angelegen seÿn lassen, das ich nuhn solches dermahl schliessen darff. Gleichwie dannach nach vorhabenter meiner Disputation, so bis künfftigen mittwoch, wann kein andere Verhindernus mit einlieff [...].«
35
»Austriacus Viennensis« vepsáno později (zřejmě touž rukou) do vynechaného místa, koncovka
»-sis« se nevešla, proto nadepsána.
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odeslanou a přijatou poštu26 a za tištěné i psané pražské a vídeňské noviny.27 Poněkud překvapivě figuruje v účtech pouze jediná [!] zakoupená kniha: francouzsky psaný život římského císaře Theodosia I.28
	Až do konce června 1696 si Questenberg platil soukromé hodiny zeměpisu,29 zřejmě kvůli
blížící se kavalírské cestě do západní Evropy, ale mohlo jít i o jeho individuální zálibu; tou ale
v té době rozhodně nebyla hudba – v dochovaných účtech nenajdeme žádný výdaj, který by
bylo možno spojit s její výukou, návštěvou hudebních produkcí nebo nákupem hudebních nástrojů, knih či not.
Můžeme-li věřit Questenbergovu vyjádření z dopisu z 29. srpna 1696, jehož adresátem byla
nejmenovaná hraběnka, snad manželka jeho poručníka Katharina Eleonora von Lamberg (roz.
von Sprinzenstein, 1661-1704), pak na studentský život nahlížel jako na něco poněkud nepříjemného, mrzutého:30 nic překvapivého z pohledu vysoce postaveného aristokrata...
V červenci a srpnu 1696 se začal Johann Adam Questenberg připravovat na závěrečnou veřejnou disputaci, která měla na začátku září korunovat jeho studijní snažení: 18. července si
koupil módní paruku,31 28. července si dal zhotovit nové pečetidlo32 a 1. září utratil za luxusní
látky na reprezentativní plášť a za další součásti slavnostního oblečení (krajky, rukavičky, černé punčochy atd.) stěží uvěřitelnou sumu 344 zlatých 52 krejcarů.33 Měl nejvyšší čas: disputace měla proběhnout ve středu 5. září 1696...
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Maiestate commisarius illustrissimus et excellentissimus praeses appellationum Ignatius Sacri
Romanorum Imperii comes a Sternberg, oppugnantes fuerunt 1us illustrissimus dominus comes
Colowrat, 2dus perillustris dominus Franciscus Ferdinandus a Waffenberg, 3tius perillustris dominus Ioannes Georgius eques ab Ullersdorff. Cum summa laude defendit, mature, clare et
apte respondendo et resolvendo. Maximus erat concursus illustrissimorum, perillustrium
et aliorum dominorum et studiosorum, ut difficilis esset transitus pro distribuendis thesibus. Praesedit praenobilis et clarissimus dominus Ioannes Wolvert, iuris utriusque doctor et pro
tunc spectabilis decanus.«36
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Obr. 2:
Zápis o Questenbergově
disputaci v protokolární
knize pražské právnické
fakulty (Praha:
© Archiv Univerzity
Karlovy, fond Matriky,
sign. M 7, fol. 108v)

Tedy:
»7. září 1696 podstoupil veřejnou disputaci pro coronide nejjasnější pan Jan Adam, Svaté říše římské hrabě z Questenbergu, Rakušan z Vídně, pod císařským dohledem císařského Veličenstva krále římského Josefa I. Komisařem pověřeným Jeho Výsostí byl nejjasnější
a nejvyšší předseda apelací Ignác, Svaté říše římské hrabě ze Šternberku, prvním oponentem nejjasnější pan hrabě Kolovrat, druhým vysoce jasný pan Franz Ferdinand z Waffenbergu, třetím vysoce jasný pan Johann Georg rytíř z Ullersdorffu. Obhájil s nejvyšší pochvalou, když odpovídal a reagoval zrale, jasně a náležitě. Účast nejjasnějších, vysoce jasných a dalších pánů a studentů byla největší, takže projít za účelem rozdání thesí bylo obtížné. Předsedal vysoce urozený a nejosvícenější pan Johann Wolvert, doktor obojího práva a tehdy Jeho Slovutnost děkan.«
S Questenbergovým jménem se v téže knize setkáme ještě v sekundárně připojeném výběrovém
personálním rejstříku,37 ale především v seznamu Nomina dominorum auditorum iuris, qui habuerunt disputationem exercitii gratia (fol. 30r-32v). Tento odkaz, zapsaný opět Wolvertovou rukou,38 osvětluje typ veřejné disputace, kterou Johann Adam Questenberg podstoupil: nejednalo
se o disputaci pro gradu (disputatio inauguralis), určenou k dosažení licenciátu nebo doktorátu z obojího práva, nýbrž o hierarchicky nižší disputaci pro coronide, pro kterou – kvůli její
odlišnosti – zavádíme český termín »absolventská«.39 Právě z faktu, že disputace pro coronide
byly až do r. 1702 zapisovány do seznamu disputací exercitii gratia (přeneseně »cvičných, jako
Praha: AUK, fond Matriky, sign. M 7 (Protocollum Facultatis Iuridicae Universitatis Pragensis. Tomus I. Ab anno 1681.), fol. 108v. Profesor Johann Wolvert převzal vedení této protokolární knihy od svého předchůdce (a shodou okolností i nástupce) v děkanské funkci Johanna Heinricha Turby, který v daném období (19. 6. 1696 – 31. 8. 1697) povýšil na rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity. První Wolvertův zápis je datován k 9. 7. 1696 (fol. 107v), poslední k 31. 8. 1697 (fol. 111v). Písařská ruka byla identifikována srovnáním s jeho vlastnoručně sepsanou kvitancí z 12. 9. 1696 (Brno: MZA, fond G 436, inv. č.
6374, fol. 2r, edici viz v Příloze II, srov. níže pozn. 69).
37
Praha: AUK, fond Matriky, sign. M 7, fol. 173v: »Questemberg. Comes. f. 109.« (odkaz na původní foliaci).
38
Tamtéž, fol. 32v: »1696 Illustrissimus dominus Ioannes Adamus S. R. I. comes a Questemberg. Vide
f. 109. p. 2.« (opět odkaz na původní foliaci).
39
A také kvůli přesnějšímu vyjádření jejího charakteru (spojení »pro coronide« je odvozeno z latinského okřídleného úsloví »Coronidem operi imponere«, přeneseně »korunovat dílo«). Již Schnabel, Geschichte
36
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der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 123-125, chybně nerozlišoval mezi disputacemi inaugurálními
a pro coronide (pro laurea).
40
V pozůstatcích questenberského rodinného archivu v MZA v Brně se dosud žádný doklad vystavený jménem pražské právnické fakulty nepodařilo objevit; zřejmě se ani nedochoval. Schnabel, tamtéž,
s. 126, připomíná i další typy dokladů, za které studenti platili poplatky, např. potvrzení o imatrikulaci,
o oboru právního studia, o složených zkouškách apod.
41
Z bohaté literatury k problematice univerzitních disputací a promocí vybíráme inspirativní recenzi
Rasche, Ulrich: (rec.) Wollgast, Siegfried: Zur Geschichte des Promotionswesens in Deutschland. BergischGladbach 2001, in: H-Soz-Kult, 05.03.2002, http://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-776,
z anglosaské oblasti pak přehledové pasáže s odkazy na literaturu v práci Stanglin, Keith D.: The Missing
Public Disputations of Jacobus Arminius. Introduction, Text, and Notes, Leiden: Brill, 2010 [= Brill’s Series
in Church History and Religious Culture, 47], s. 10-19. K filozofickým disputacím viz Sousedík, Stanislav:
Technika filosofické disputace v 17. století, in: Filosofický časopis 15 (1967), s. 132-152.
42
Leopold I. mu listinou z 28. 1. 1696 potvrdil dědičný hraběcí titul a predikát »Hoch und Wohlgeboren«, srov. Perutková, F. A. Míča ( pozn. 10), s. 16 a barevná reprodukce č. I za s. 484.
43
»Ioannes Georgius ab Ullersdorf, eques Glacensis«, figuroval jako oponent i při obhajobě Leopolda
a Viléma Krakovských z Kolovrat (viz níže), sám zakončil studium disputací pro coronide 27. 6. 1697 a ještě 11. 7. 1697 držel slavnostní řeč na počest sv. Iva při shromáždění právnické fakulty v Týnském chrámu. Srov. Praha: AUK, fond Matriky, sign. M 7, fol. 110v. – Bez křestního jména se nedá určit, zda prvním
oponentem byl Leopold Vilém (1676-1729), nebo jeho mladší bratr Vilém František Albrecht Krakovský
z Kolovrat (1678-1738); oba zakončili studium disputací pro coronide 14. 5. 1697, srov. tamtéž, fol. 110v. –
»Franciscus Ferdinandus a Waffenberg Viennensis« (1674-1735), imatrikulován 1695, 27. 6. 1697 asistoval jako oponent při disputaci Johanna Georga von Ullersdorf (srov. tamtéž, fol. 110v), v r. 1702 získal titul »Freiherr von Mödling und Liechtenstein«.
44
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 43r: »Den 7ten [Septembris] denen tragern, so die Theses
ins Carolin getragen, geben ... 1 [fl.] 45 [kr.].« Trojnásobek částky, za kterou byl disputační spis přinesen
z knihvazačské dílny do Questenbergova domu (34 kr.), by se snad dal vysvětlit různými vzdálenostmi
mezi předmětnými lokalitami; bohužel nevíme, kde tehdy Questenberg v Praze bydlel. Je také možné, že
domů si vzal jen menší část nákladu a zbytek nechal přenést do Karolina přímo z vazárny.
45
Tamtéž: »Den 10ten [Septembris] denen pedellen ihre iura zalt per ... 6 [fl.] | denen trumpetern ...
18 [fl.].«
46
Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 122: »[...] den Trompetern für den
einfachen Chor ... 6 [fl.] | [für] den doppelten [Chor] ... 12 [fl.].« Na s. 125 při popisu disputace pro coronide uvádí jen poplatek za »jednoduchý kůr«.
© Association for Central European Cultural Studies
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cvičení«, »Disputierübung«, »practice disputation«), můžeme soudit, že jejich průběh byl v pražském prostředí prakticky totožný: defendent před shromážděným auditoriem a za předsednictví
univerzitního profesora (a často i hodnostáře, v Questenbergově případě děkana právnické fakulty) ústně obhajoval před oponenty z řad studentů these, které byly v tištěné podobě k dispozici pro každého zúčastněného. Výsledkem úspěšné absolventské disputace ale bylo pouze děkanem vystavené potvrzení,40 na rozdíl od disputace inaugurální (licenciátské, nebo doktorské),
která zakládala nárok na udělení akademického gradu a na slavnostní promoci.41
S Questenbergovým aristokratickým původem, na začátku r. 1696 stvrzeným císařem,42
souvisel nejen zvolený typ disputace (většina studentů z řad šlechty rezignovala na dosažení
právnických akademických titulů a spokojila se s absolventskou disputací pro coronide), nýbrž
i snaha zajistit si pro ni co nejprestižnější záštitu. Dlouhodobě připravovanými a promyšlenými kroky, které se, jak ještě ukážeme níže, promítly i do koncepce a obsahové náplně disputačního spisu Plena pubertas regia, získal Johann Adam Questenberg jeden z nejvyšších možných
»světských« patronátů – nad jeho disputací převzal symbolický dohled následník na habsburském trůnu, nejstarší syn císaře Leopolda I. Josef, v té době již korunovaný král římský (1690)
a uherský (1687). Ten se pochopitelně pražské disputace nezúčastnil, ale delegoval za sebe hraběte Ignáce Karla Šternberka (1661-1700), čerstvě jmenovaného prezidenta apelačního soudu
(od 1. 6. 1696). Jako oponenti (oppugnantes) se podle dobové praxe do Questenburgovy obhajoby zapojili jeho urození vrstevníci z právnických studií, kteří se imatrikulovali stejně jako on
v r. 1694 (rytíř Johann Georg von Ullersdorf), nebo o rok později (jeden ze dvou bratrů hrabat
Krakovských z Kolovrat a Franz Ferdinand von Waffenberg).43
V sále Karolina se podle Wolverta tlačilo tolik přihlížejících, že se nedaly ani pořádně rozdávat these (vlastně disputační spis), které tam nechal přinést Questenberg v den disputace ze svého domu.44 Hrabě musel také uhradit obvyklý poplatek univerzitním pedelům a trubačům,45 kteří přispěli k slavnostnímu průběhu pátečního odpoledne hudebním doprovodem.
Částka 18 zl. podtrhuje reprezentativní charakter celé akce: Schnabel uvádí, že obvykle se trubačům při disputaci za »jednoduchý kůr« platilo 6 zl., za »dvojitý« 12 zl.46
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	A k jakým juristickým problémům se Johann Adam Questenberg natolik »zrale, jasně
a náležitě« vyjadřoval, že se mu dostalo hodnocení »summa cum laude«? Mohlo jít o otázky
(quaestiones) navázané na osmnáct královských ctností (»octodecim regiae virtutes«, viz níže Tab. 3), ale zcela jistě musel zareagovat na dvaadvacet »vedlejších« okruhů (parerga) a dvě
otázky (quaestiones), které jsou připojeny na závěr disputačního spisu Plena pubertas regia
(v chybné paginaci s. 200-202).47 Vzhledem k celkové koncepci díla se nabízí nikoliv nepravděpodobná možnost, že právě tento pandán (viz Příloha III) obsahuje témata, která byla jádrem Questenbergovy absolventské disputace. Pokrývaly totiž předpokládané (a požadované)
znalosti absolventa juristických studií z oblasti práva veřejného (3 parerga »ex iure publico«),
soukromo-občanského (11 parerg »ex iure privato-civili«), kanonického (5 parerg »ex iure canonico), lenního (3 parerga »ex iure feudali«) a z oblasti právně-politické (2 otázky politické,
»quaestiones duae politicae«).
Plena pubertas regia (1696) z hlediska knihovědného
Trvalou (a takto i zamýšlenou) připomínkou Questenbergovy absolventské disputace se
v duchu dobového úzu stal disputační spis ( Obr. 3)
Plena pubertas regia seu Octodecim regiae virtutes, per leges, historias et politias adumbratae, Amoris et Timoris vinculum componentes, quas sub clementissimis auspiciis augusti Iosephi I., electi Hungarorum et haereditarii Ungariae regis, archi-ducis Austriae etc. etc., in
alma caesarea regiaque Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi sub rectoratu praenobilis,
clarissimi et consultissimi viri domini Ioannis Henrici Turba, iuris utriusque doctoris, sacrae caesareae regiaeque Maiestatis consiliarii, in praefata Universitate sacrosanctorum Canonum professoris regii, publici ac ordinarii, inclytae facultatis iuridicae senioris, venerabilis archi-episcopalis
consistorii Pragensis assesoris, in Regno Bohemiae advocati iurati, regii fisci adiuncti, Sacri
Militaris Ordinis prioratus Bohemici cancellarii, Carolo-Ferdinandeae universitatis pleno titulo
rectoris magnifici, praeside praenobili, clarissimo et consultissimo viro domino Joanne Wolvert
de Neffe, iuris utriusque doctoris et in praefata Universitate Codicis professore regio, publico ac
ordinario nec non inclytae facultatis iuridicae pleno titulo spectabili decano, pro coronide publice dilucidandas proposuit illustrissimus dominus dominus Joannes Adamus Sacri Romanorum
Imperii comes a Questenberg, anno Christi M.DC.XCVI., mense Septembri, die 5. horis post
meridiem consuetis. In eadem Magna Aula Carolina, typis Georgii Labaun.48
V českém překladu:
Plná královská dospělost aneb Osmnáct královských ctností, nastíněných prostřednictvím
zákonů, historických a politických událostí a tvořících svazek Přízně a Bázně, které pod nej
milostivějším dohledem císařského Veličenstva Josefa I., zvoleného a dědičného uherského krále,
arcivévody rakouského atd. atd., na dobrotivé císařské a královské pražské Karlo-Ferdinandově
univerzitě za rektorátu vysoce urozeného, nejosvícenějšího a nejznalejšího muže, pana Jana Jindřicha Turby, doktora obojího práva, rady svaté císařské a královské Výsosti, královského, veřejného a řádného profesora svatosvatých Kanonů na výše řečené univerzitě, seniora slovutné
Vytištěny na archu Ll (fol. Ll1r-Ll2r), tedy v korektní paginaci (započaté od archu A) na s. 133-135,
viz též Tab. 3. Chybná čísla stránek by mohla svádět k domněnce, že tuto část převzal tiskař pro usnadnění práce z jiného tisku, přičemž omylem ponechal původní paginaci, avšak podle všeho jde o dodnes
používanou sazečskou praxi, kdy se paralelně zpracovávaná část, která má přijít na konec knihy, opaginuje čísly jasně signalizujícími její zařazení (např. počínaje od další stovky podle předpokládaného rozsahu předchozího textu) a čísla stránek se opraví podle skutečnosti až v závěrečné fázi výroby. V kvapně připravovaném tisku Plena pubertas regia byla tato korektura opomenuta.
48
Vybrané exempláře: Brno: MZK, sign. ST3-0610.073; Brno: MZK, sign. ZK-0000.349; Brno: MZK, sign.
ST4-0923.520 adl. 3; Dresden: SLUB, sign. Op. jurid. 97, misc. 2; München: BStB, sign. 2 Decis. 192 n-1/2,
http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10797687_00001.html; København: KB,
sign. Sfv.:1, 1201; München: UB LMU, sign. 0001/2 Jus 956; Olomouc: VK, sign. II 3.121; Praha: Kapucínská provinční knihovna, evid. č. 37309; Praha: NK, sign. 47 A  7 (provenience: »Residentiae Societatis Iesu Grupnae catalogo inscriptus 1697. 13. Decembris«), https://books.google.cz/books?vid=NKP:1002295620&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false; Praha: KNM, sign. 14 A 5; Praha: KNM, sign.
14 A 44; Praha: SK, sign. BF V 45/c [vidi]; Praha: SK, sign. CO V 14/b; Toronto: UL (Thomas Fisher Rare
Book Library), sign. E-10 06662 (»With the bookplate of I. K. Count Chorinsky«); Wien: ÖNB, sign.
37.N.12, http://digital.onb.ac.at/OnbViewer/viewer.faces?doc=ABO_%2BZ183505908. – Bakeš, Aristokratičtí studenti ( pozn. 10), s. 54 (pozn. 137) a 65, chybně odkazuje na exemplář v Archivu Univerzity
Karlovy (Sbírka tezí a disertací, sign. 47 A 7); podle signatury jde o výtisk uložený v Národní knihovně
v Praze, viz výše.
47
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právnické fakulty, přísedícího ctihodné arcibiskupské pražské konzistoře, v Království českém
přísežného advokáta, adjunkta královského fisku, kancléře českého převorství Svatého řádu
maltézských rytířů, plným titulem Jeho Magnificence rektora Karlo-Ferdinandovy univerzity, za
předsednictví vysoce urozeného, nejosvícenějšího a nejznalejšího muže, pana Johanna Wolverta
de Neffe, doktora obojího práva a na výše řečené univerzitě královského, veřejného a řádného
profesora Kodexu a zároveň plným titulem Jeho Slovutnosti děkana proslulé právnické fakulty, předložil k veřejnému vyjasnění za účelem zakončení studií nejjasnější pán, pan Jan Adam,
Svaté říše římské hrabě z Questenbergu, léta Páně 1696, 5. dne měsíce září, v obvyklých odpoledních hodinách. V témže Velkém dvoře Karolina, tiskem Jiřího Labouna.
Dříve, než přikročíme k obsahové analýze tohoto starého tisku, popišme si jeho přípravu a okolnosti vzniku, a to především na základě unikátně dochovaných účtů, jež tvoří jeden
© Association for Central European Cultural Studies
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Obr. 3:
Plena pubertas regia,
Praha 1696, titulní
strana (Wien:
© Österreichische
Nationalbibliothek,
sign. 37.N.12)
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z nejzajímavějších oddílů celkového vyúčtování za třetí kvartál roku 1696 (Außgab’ Gelt auff
deß Herrn Graffen Disputation ex universo iure von 7ten Septembris 1696 in Prag, edici viz v Příloze I).49
Tisk svého disputačního spisu začal Johann Adam Questenberg připravovat teprve v druhé polovině července 1696, když se od profesora Wolverta de Neffe dozvěděl, jaký je rozsah jeho rukopisu, a podle toho si nechal spočítat, kolik papíru bude zapotřebí na výrobu knihy. Poté, 23. července, si u nejmenovaného pražského papírníka objednal a zaplatil 6 balíků »normálního« (»ordinari«) a 18 rysů lepšího, tzv. středního (»median«) papíru, celkem za 180 zl. Následných tiskařských prací se podujal, jak víme z impressa, Jiří Laboun – za vytištění 1 300 [!]
exemplářů o 35 arších dostal 11. září 1696 celkem 210 zl. (za sazbu a následný tisk jednoho
archu v nákladu 1 300 kusů si účtoval 6 zl.). Předem nasmlouvané množství papíru ale nestačilo, takže Questenberg si u něj musel dokoupit ještě 1 balík normálního a 3 rysy lepšího papíru, a to za stejnou jednotkovou cenu jako u papírníka.50
Jiří Laboun st. († 1710) zahájil tiskařskou činnost v pronajatých prostorách pražského Karolina (»in Magna Aula Carolina«) v r. 1686, rok poté, co obdržel staroměstské měšťanství, a až
do zisku privilegia na tisk českých a německých kalendářů v r. 1702 a 1708 tvořily disputační spisy a these k univerzitním disputacím komerční jádro jeho nakladatelské činnosti.51 Tento
produkt byl pro něj vysoce výhodný, protože už dopředu měl pokryty výrobní náklady a nemusel se zabývat jeho distribucí ani prodejem.
	Uvedená spotřeba papíru odpovídá rozsahu knihy: na celý náklad 1 300 kusů o 35 arších,
vlastně bifoliích,52 bylo zapotřebí celkem 1 300 × 35 = 45 500 archů, tj. 9,1 balíku po 5 000 arších, přičemž Questenberg koupil 7 balíků normálního (»ordinari«) a 21 rysů (= 2,1 balíku) lepšího, tzv. středního (»median«) papíru. Z tohoto poměru lze také propočítat, že z celkového nákladu 1 300 výtisků bylo 300 tištěno na onom dražším, »středním« papíru (tzv. přednostní vydání).
Jak vyplývá z těchto účetně-chronologických údajů, výroba disputačního spisu probíhala
v kvapu, což se odrazilo ve velkém množství tiskařských chyb. Některé byly zachyceny ve více
než půlstránkových, petitem tištěných erratech (Menda sic emenda, s. [136]), jiné nikoliv, což
se týká i chybné paginace s celkem osmi tiskařskými omyly.53 U práce směřující do univerzitního prostředí, jejímž zadavatelem byl říšský hrabě a patronem (»sub auspiciis«) člen habsburské dynastie a následník trůnu, je to poměrně překvapivý fakt, nicméně dobře ilustrující její
časově napjatou sazbu i tisk.
	Po vytištění, které lze klást do prvních týdnů srpna 1696, musel být disputační spis vyvázán do knižní podoby. Již 16. srpna nakoupil Questenberg u nejmenovaného pražského židovského obchodníka s látkami 68 loktů červeného sametu (»Carmosin Sammet«), 2 lokty žlutého, stříbrem protkávaného drap d’argent, 14 loktů běžného a 10 loktů dvojnásobně širokého
atlasu a 36,75 lokte kvalitního taftu (»Tobinot taffet«) za 416 zl. Jen tento textilní materiál
na pokryv desek stál bezmála tolik jako papír a tisk dohromady! Vedle tohoto nejreprezentativnějšího typu vazby nechal Questenberg potáhnout svůj disputační spis dalšími třemi různými způsoby, jak vyplývá z komentáře k platbě nejmenovanému pražskému knihvazači 11. září 1696:54 více než polovině nákladu (700 výtiskům) se dostalo nejlevnější vazby v podobě tzv.
mramorovaného (tureckého) papíru (15 kr. za kus), dalších 300 kusů bylo opatřeno polokoženou vazbou (»klain leder«, 17 kr. za kus) a zbytek byl svázán do kvalitní kůže čili pergamenu
(»groß leder oder pargamen«, 30 kr. za kus) a do výše zmíněného sametu nebo taftu (»samet
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 42r-43r, edici viz v Příloze I.
Tamtéž, fol. 42r-v, edici viz v Příloze I. – Nezvykle vysoký náklad se v českém prostředí vymyká nejen dobové »univerzitní« produkci (disputační spisy, samostatné these), nýbrž i komerčně zaměřeným titulům, srov. Voit, Petr: Encyklopedie knihy. Starší knihtisk a obory příbuzné mezi polovinou 15. a počátkem
19. století, Praha: Libri, 2006, s. 614-615. Počet 1 300 výtisků evidentně souvisel s reprezentativní funkcí Questenbergova disputačního spisu, srov. níže.
51
Viz tamtéž, s. 509.
52
Složky *2 (4 nečíslované strany, tj. titulní list a dedikace) + A2-Z2Aa2-KkLl2 (135 číslovaných + 1 nečíslovaná strana, tj. vlastní text, parerga a errata).
53
Průběh reálně natištěné paginace ilustruje následující vzorec, kde je lomítkem naznačena chyba v číselné řadě: pp. 1-25/25-36/24/38-55/51-61/63-93/84/96-100/102-129/200-202. Poslední tiskařský
omyl svedl Bakeše, Aristokratičtí studenti ( pozn. 10), pozn. 137 na s. 54, k zavádějícímu tvrzení, že
Questenbergův »disertační spis je na svoji dobu poměrně rozsáhlý. Obsahuje celkem 203 stran [...].« Podle
pozn. 118 na s. 49, kde tvrdí, že na jeho titulní straně najdeme podobiznu Leopolda I. [!], lze soudit, že
jej vůbec neměl fyzicky v ruce. Smutné svědectví o heuristických postupech mladého nadějného historika a ještě tristnější o způsobu vedení jeho práce... K paginaci a složkám viz též Tab. 3.
54
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 42v, edici viz v Příloze I.
49
50
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Tab. 1: Účetní náklady na výrobu disputačního spisu Plena pubertas regia (podle Außgab’ Gelt auff
deß Herrn Graffen Disputation ex universo iure von 7ten Septembris 1696 in Prag, Brno: MZA, fond
F 460, inv. č. 9720, fol. 42r-v)

Typ výdajů
Materiál
pro tisk
(papír)

Datum
platby
(1696)
23/VII
11/IX
23/VII
11/IX

Knihtiskařské
11/IX
práce

Konkrétní položka
Běžný papír
»Střední« papír

1 balík
18 rysů
3 rysy

15 zl.
5 zl.

35 archů v nákladu 1300 kusů

6 zl.

Samet

68 loktů

4 zl.

Drap d’argent

2 lokty

Celková cena
90 zl.
90 zl.

210 zl.

16,99

210 zl.

16,99

415 zl. 416 zl.
37 kr.

33,72

105 zl.

15 zl.

272 zl.

2 zl. 15 kr. 4 zl. 30 kr.
2 zl.

28 zl.

10 loktů

3 zl. 42 kr.

37 zl.

Taft

36,75 lokte

2 zl.

73 zl. 30 kr.

Pásek/stuha

2,5 lokte

48,5 kr.

Mramorovaný papír

700 kusů

15 kr.

175 zl.

Polokožená vazba

300 kusů

17 kr.

85 zl.

Samet/taft

150 kusů

24 kr.

60 zl.

Kožená/
pergamenová vazba

150 kusů

30 kr.

75 zl.

23/VII

Papírník

-

-

34 kr.

11/IX

Knihtiskař

-

-

1 zl. 25 kr.

11/IX

Knihvazač

-

-

1 zl. 25 kr.

11/IX

Nosiči

-

-

Knihvazačské
11/IX
práce

%

105 zl.

15 zl.

14 loktů

11/IX

Doprava

6 balíků

Jednotková
cena

Sazba a tisk

Atlas
Knihvazačský 16/VIII
materiál
Atlas dvojnásobné šíře

Spropitné

Množství

1 zl. 37 kr.

Celkem

395 zl.

31,97

3 zl.
24 kr.

0,28

34 kr.

0,05

1235 zl. 35 kr. 100,00

55
Dochovaným exemplářům nebyla z hlediska použitého papíru, resp. typu vazby dosud věnována
pozornost.
56
Stříbrný kroužek mohl sloužit jako jakési očko, které usnadňovalo stažení a zavázání balíčku s knihami. Méně pravděpodobnou možností je, že z pásky byly zhotoveny párové ozdobné vázací tkanice, kterými byly opatřeny exempláře s textilní vazbou, jak to naznačují průstřihy v pokryvu desek u výtisku
uloženého ve vídeňské Österreichische Nationalbibliothek, sign. 37.N.12. Za pomoc s věcným určením této položky srdečně děkuji Petru Voitovi.
57
Za pozornost stojí fakt, že židovskému obchodníkovi nebylo – na rozdíl od ostatních – vyplaceno
žádné spropitné...
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oder taffet«, 24 kr. za kus). Bohužel v účtech není uvedeno a ani se z nich nedá kvůli dnes neznámé předchozí platbě vypočítat, jak bylo oněch zbylých 300 výtisků mezi posledně jmenované materiály rozděleno; v dalším budeme vycházet z hypotetického předpokladu, že se tak stalo rovným dílem, tj. po 150 kusech.55 K těmto položkám je přičleněna částka 1 zl. 37 kr., kterou Questenberg zaplatil knihvazači za dva a půl (pražského) lokte pásky (stuhy) se stříbrným
kroužkem, snad určené k přenášení knih (»mit silber Ringe tragenes bandt«) – z jejího množství (cca 1,5 m) a charakteristiky lze soudit, že byla nejspíš použita na ozdobné převázání balíčků s výtisky při jejich donášce do Karolina, nebo na slavnostní přebal jednotlivých exemplářů, jimiž Questenberg při disputaci obdaroval některé její zvlášť důležité účastníky (Ignác Karel Šternberk, praeses, oponenti...).56
Do výrobních nákladů je započítáno i obvyklé spropitné (»Trunckgelt«), odstupňované podle
náročnosti práce a společenského postavení řemeslníka (papírníkovi 34 kr., tiskaři a knihvazači po 1 zl. 25 kr.),57 a transport knih z vazárny do Questenbergova domu (34 kr.).
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	Odhlédneme-li od položek za spropitné a dopravu, které nedosahují ani 0,4 % z celkové sumy, pak můžeme konstatovat, že u reprezentativního typu disputačního spisu (v nákladu 1 300
výtisků), u kterého byl kladen zásadní důraz na vnější vzhled, pohltily materiálově variantní typy vazby téměř dvě třetiny celkových nákladů; o zbytek se rovným dílem podělily výdaje za tiskový papír a knihtiskařské práce (sazba a vlastní tisk). Jen zdánlivě překvapivá je razantní investice do luxusní textilní vazby u poměrně značného množství výtisků (do zakoupených cca 78 metrů potahového materiálu se skutečně dalo bez problémů vyvázat oněch hypotetických 150 exemplářů). Každopádně to obrací naši pozornost k dosud opomíjenému fenoménu, kdy reprezentativní knižní dary mohly hrát důležitou roli při formování společenských
kontaktů mezi příslušníky středoevropské aristokracie, a tudíž i ovlivňovat – i když jen okrajově a v oblasti, kterou bychom dnes nazvali sběratelskou či bibliofilskou – bohemikální knižní produkci. Questenbergův nákup okázalých potahových materiálů, který podstatným způsobem navýšil výslednou cenu (s prací o více než třetinu), pak dokazuje, že už v této fázi si byl
mladý hrabě vědom, že jeho disputační spis bude podle toho, komu jej věnuje a v jaké podobě,
plnit nejen standardní funkci informačního média, nýbrž i reprezentativního artefaktu, který
má na první pohled signalizovat donátorovo společenské postavení a bohatství. Škoda, že nevíme, kdo a jakými exempláři (v jaké textilní vazbě) byl obdarován...
Vyjdeme-li z dochovaných účtů, pak pro účely cenové komparace můžeme připojit alternativní kalkulaci na podobný typ knihy (při stejném počtu 1 300 výtisků) v nejlevnější variantě,
tj. tištěné na běžném a vázané v mramorovaném (tureckém) papíru.
Tab. 2: Kalkulace nákladů na výrobu publikace Plena pubertas regia v nejlevnější variantě
Typ výdajů

Konkrétní
položka

Množství

Jednotková
cena

Celková cena

Papír

Běžný papír

9,1 balíku

15 zl.

136 zl. 30 kr.

20,33

Knihtiskařské
práce

Sazba a tisk

35 archů v nákladu 1300 kusů

6 zl.

210 zl.

31,27

Knihvazačské
práce

Turecký papír

1300 kusů

15 kr.

325 zl.

48,40

Celkem

671 zl. 30 kr.

%

100,00

I když se v případě Questenbergova disputačního spisu jedná o specifickou tiskařskou zakázku (výše nákladu ani provedení vazby se neodvíjely od prodejnosti na trhu, rentabilita pro tiskaře i knihvazače byla dána přímou platbou objednavatele), poměry jednotlivých nákladových
položek se shodují s cenovými zobecněními Petra Voita jen zčásti:58 zatímco výdaje na papír skutečně dosahují více než 20 %, sazba zdaleka netvoří nejdražší položku – tou jsou knihvazačské
práce (včetně materiálu) s téměř polovičním podílem na celkových výrobních nákladech.
Plena pubertas regia (1696) z hlediska autorského
Jako klíčová se jeví – a to nejen v tomto konkrétním případě – otázka autorství disputačních
spisů. Pro osvětlení tohoto problému je zapotřebí krátkého kulturněhistorického exkursu.
Ústní disputace – pochopitelně v latině – byla již od středověku vedle klasické přednášky
hlavní formou univerzitní výuky. Sloužila nejen k potvrzení toho, že student zvládl látku, ale
především ho učila řečnickému umění veřejně obhajovat (»publice defendere«) autoritativní názory. Slavnostní disputace za účasti profesorů a univerzitních hodnostářů se pak stala jakýmsi
formálním završením studia. V souvislosti s rozmachem tisku a stále intenzivnější symbiózou
měšťanského a univerzitního prostředí v 16. století začaly být v jeho poslední čtvrtině stále
častěji předkládány veřejnosti sumarizované tištěné teze, resp. disputované problémy (theses,
quaestiones, conclusiones, positiones, problemata, propositiones, theoremata, assertiones apod.),
které právě svou tiskem fixovanou náplní ještě více formalizovaly disputační akt, svíraly obhajobu do pevnějšího, předem daného rámce a zároveň se stávaly prostředkem pro společenskou (re)prezentaci disputujícího. Ten pod vedením předsedajícího (praeses) nastínil problematiku obsaženou v konkrétních otázkách a obhajoval – obecně přijaté – názory proti oponentům.
Doprovodné texty k disputaci měly zprvu charakter jednoduchého seznamu otázek a byly jako
58
Srov. Voit, Encyklopedie knihy ( pozn. 50), s. v. »Cena knihy«, s. 153; jím udávaná cena za 1 rys neklíženého knihtiskového papíru v Praze v r. 1678 (1,5 zl.) se shoduje s tím, co platil Questenberg za »ordinari papir« v r. 1696 (15 zl. za 1 balík).
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Bez komentáře ponecháváme názor Plichtův, který bezmyšlenkovitě, nebudeme-li za myšlenku považovat účelovost, přisoudil autorství tisku Plena pubertas regia jen a pouze Johannu Adamu Questenbergovi, srov. Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 37-39.
60
Klabouch, Osvícenské právní nauky ( pozn. 10), s. 71: »Nejsou to [tj. disertace] ovšem práce studentů a nemají nic společného s jejich elaboráty od písemných zkoušek (examina). Jejich skutečným autorem není promovendus, jehož jménem je disertace vydána, ale profesor, který byl předsedou inaugurální disputace.« V pozn. 5 na s. 89 pak upozorňuje na nejednotnosti při autorských atribucích v dosavadní české literatuře i v knihovnické katalogizační praxi.
61
Srov. Voit, Encyklopedie knihy ( pozn. 50), s. v. »Disertace«, s. 213: »Východiskem disertace se mohlo stát i knižně vydané latinské vědecké pojednání příslušného praesida (předsedy zkušební komise a učitele v jedné osobě), jež obsahem rezonovalo s vyhlášenými tezemi a k němuž tyto teze, určené vždy celé skupině defendentů (obhájců), byly začasté připojeny.«
62
Amedick, Sigrid: Juristische Dissertationen des 16. bis 18. Jahrhunderts. Erschließung und Digitalisierung von Schlüsselseiten, in: Thaller, Manfred (ed.): Digitale Bausteine für die geisteswissenschaftliche
Forschung, Göttingen: Duehrkohp & Radicke, 2003, s. 89-101, http://www.kulturerbe-digital.de/dateien/
amedick1202830127.pdf. Z hlediska informativního zůstává stále nepřekonána práce Eichler, Ferdinand:
Die Autorschaft der akademischen Disputationen. I. Theil, in: Dziatzko, Karl (ed.): Beiträge zur Kenntnis
des Schrift-, Buch- und Bibliothekswesens, III, Leipzig: M. Spirgatis, 1896 (reprint Nendeln/Liechtenstein –
Wiesbaden 1968), s. 24-37, https://archive.org/details/warumcaxtonbuch00dzigoog; IL Teil, in: Dziatzko,
Karl (ed.): Beiträge zur Kenntnis des Schrift-, Buch- und Bibliothekswesens, IV, Leipzig: M. Spirgatis, 1898
(reprint Nendeln/Liechtenstein – Wiesbaden 1968), s. 1-40, https://archive.org/details/sammlungbiblioth11berluoft.
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tištěné jednolisty vyvěšovány na veřejných místech, kde plnily i oznamovací funkci. Vedle těchto intimačních tezí, které se v 17. a 18. století postupně proměnily ve vysoce reprezentativní,
sofistikované, graficky náročné plakáty – samozřejmě v závislosti na původu a bohatství defendenta –, se původní jednolist rozvinul i do podoby několikasložkové brožury, která vedle již
zmíněného seznamu stručných otázek přinášela v závislosti na době svého vzniku oslavnou latinskou poezii, dřevořezy a mědirytiny s portréty disputujících a konečně od začátku 17. století i monografická pojednání k jednotlivým věcným problémům, které obecně přesahovaly
disputované otázky, avšak způsobem podání (nastínění problematiky, exemplum z historie,
potvrzení starověkými a církevními autoritami, jednoznačné řešení) jakoby předznamenávaly
průběh ústní disputace. Tyto doprovodné texty se již při vlastní obhajobě nepřednášely a z hlediska recepčně-komunikativního paradoxně nabývaly na daleko větší váze než ústní akt – svým
způsobem připravovaly podmínky k přechodu od mluvené disputace k psané autorské disertaci, tak jak se v 19. století prosadila v univerzitní výuce. Formou doprovodných textů tak byly
po celé 17. a 18. století zveřejňovány (nejen právnické) spisy, které se komerčně nemohly vyplatit, tzn., že výnos z jejich prodeje nemohl kvůli nízké poptávce pokrýt výrobní náklady.
Tisk Plena pubertas regia spadá do tohoto – sit venia verbis – »predisertačního« období: vedle
výše zmíněných 24 thesí určených pro vlastní disputaci je jeho jádrem 18 kapitol věnovaných
jednotlivým »královským ctnostem«. Jejich základem jsou polytematické výkladové texty (tzv.
proposita), provázané s dílčími juristickými problémy pomocí záhlavních odkazů na autoritativní právní texty (Digesta, Codex, Decretales, Libri Feudorum, viz Tab. 3). Ke každému výkladu přiléhá na závěr stručné exemplum (zde sofistikovaně nazvané Pertinens impertinens, snad
k vyjádření jeho poněkud volnějšího vztahu k předcházejícímu textu), z něhož je odvozena konkrétní otázka (quaestio) s bezprostředně připojenou jasnou a stručnou odpovědí (responsio).
	Autorská atribuce těchto doprovodných textů (ale fakticky celého tisku) se dá v zásadě řešit dvěma způsoby: buď je možné v duchu převažující tendence v mezinárodním i českém bádání standardně přiřknout autorství předsedajícímu (praeses), nebo volit opatrnější postup a zvážit, zda některé indicie nenaznačují, že (spolu)autorem by mohl být předkladatel thesí (defendent).59 K stoupencům prvně jmenovaného přístupu, podporovaného zejména bibliografickými
trendy upínajícími se k snadnému a zjednodušenému řešení, u nás patřil např. právní historik Jiří Klabouch,60 v poslední době jej sumarizujícím způsobem shrnul ve své Encyklopedii knihy Petr Voit.61 V zahraničí, zejména v německém historickoprávním bádání, se však v poslední době ozývají hlasy stoupenců druhého přístupu, odmítající neodůvodněná zobecnění a volající v otázce autorské atribuce po individuálním vyhodnocení jednotlivých disputačních spisů (resp. jejich částí) separátně. Např. historička Sigrid Amedicková sice uznává, že převažují
texty, jejichž autorem je praeses, avšak zdůrazňuje, že otázku autorství je zapotřebí posuzovat
případ od případu a vycházet z konkrétních dokladů (formulace v titulu, dedikaci, předmluvě, poznámkách apod.). Upozorňuje přitom, že zejména v právních textech může jít o jakési
spoluautorství, kdy od profesora pocházejí hlavní myšlenky, tedy jakási osnova práce, kterou
defendent naplňuje konkrétními příklady a odkazy, takže vlastně formuluje doprovodný text.62
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	Avšak ani při tomto obezřetnějším přístupu se nemusíme vyhnout úskalím Charybdy. Na
závěr své dedikace římskému králi Josefu I.,63 v níž oslavuje vladařské ctnosti habsburské dynastie pomocí biblického příměru o ovoci dobrého stromu vyrůstajícího ze zdravých kořenů
(konkrétně od Rudolfa I.),64 totiž Johann Adam Questenberg jmenuje výslovně sám sebe jako
autora celého pojednání Plena pubertas regia:
»Tuae itaque sunt virtutes, ex quibus Amoris et Timoris symbolum divina tibi composuit
sapientia et quas ego per leges, historias et politias adumbravi (has enim depingere nemo
potest), tuae sunt, inquam, AUGUSTE REX, adeoque patiaris clementissime, ut iuxta illud:
Redde caesari, quae sunt caesaris, has tibi demisissime dare, dicere et dedicare et ad pedes
tuos me provolvere audeam.«65
Tedy:
»Tvé jsou tedy ctnosti, z nichž ti poskládala devízu Přízně a Bázně božská moudrost a jež
jsem já prostřednictvím zákonů, historických a politických událostí nastínil (přesně vykreslit je totiž nemůže nikdo), pravím, jsou tvé, VELIČENSTVO KRÁLI, a proto mi co nejlaskavěji dovol, abych ti je směl podle onoho Dej císaři, co je císařovo, co nejponíženěji podat, povědět a podarovat a vrhnout se k tvým nohám.«
Naštěstí můžeme tento výrok konfrontovat s neúprosnou řečí účtů. A v jejich světle se rozplyne Questenbergovo autorství jako fata morgána. K 11. září 1696 si totiž hofmistr Waldtbillig mezi výdaje za Questenbergovu disputaci zaznamenal 550 zl. pro profesora Wolverta za
these, soukromou i řádnou výuku a za předsednictví při disputaci (»pro Thesibus et privata lectione zu einer recompens fur die ordinari Collegia alß Digesta, Canonen undt Lauda vor ihn
indt seinen page wie auch vor das p[r]aesidium«).66 Původně přislíbený honorář 300 zl. přitom
Questenberg navýšil o dalších 250 zl., nepochybně jako výraz spokojenosti s průběhem a rezultátem své disputace. Příznačný je též způsob výplaty: zálohu ve výši 150 zl. (tedy polovinu původně dohodnuté částky) dostal Johann Wolvert již dříve, aby byl patřičně hmotně zainteresován na výsledku Questenbergových studií,67 a zbytek mu v sumě 200 říšských tolarů
(= 400 zl.)68 Waldtbillig doplatil až pět dní po disputaci, 12. září 1696, jak o tom svědčí Wolvertova vlastnoruční kvitance s dochovanou osobní pečetí (viz Příloha II).69 Ten v ní potvrdil své
autorství ještě pregnantněji: »fur die Composition der Thesium«, tedy »za sestavení thesí«, tj.
za sepsání celého díla Plena pubertas regia.
	Při jeho přípravě měl Wolvert k ruce »písaře«, zřejmě některého méně majetného studenta,
který připravoval čistopis pojednání pro tisk a mohl mít na starosti i provedení korektur v tiskovém obtahu, resp. sestavení tištěných errat. Účet za jeho práci ve výši 1 zl. 5 kr. je připojen
bezprostředně za záznamem o 550 zl. pro profesora Wolverta.70
Bohužel ani z jednoho účetního dokladu nelze vyčíst přesnou výši odměny za vytvoření
Questenbergova disputačního spisu. I když počty Wolvertových soukromých lekcí (collegia privata iurium), opakování (correpetitiones) a běžných seminářů (ordinari collegia) zahrnutých do
závěrečné platby lze jen stěží odhadnout a ani Schnabelův údaj o částce 18 zl. za předsednictví při disputaci pro coronide nemusí zcela odpovídat skutečnosti,71 přesto můžeme hypoteticky uvažovat o autorském honoráři ve výši nejméně 200 zl. při původně sjednané celkové odměně 300 zl., resp. více než 400 zl. při reálně vyplacených 550 zl.
Každopádně se jednalo o částku na tehdejší poměry dosti značnou, takže lze vyslovit předpoklad, že Wolvert napsal za mladého hraběte i ono věnování, které by jinak bylo v duchu tradičních úvah paušálně akcentujících dedikantovo jméno autorsky přisouzeno Questenbergovi.
Výše citovaný hold Josefu I. je pak třeba chápat jako určitou licenci, odrážející Wolvertovu sečtělost a literární zběhlost, tedy schopnosti, které se jen stěží dají očekávat u osmnáctiletého,
Plena pubertas regia, fol. *2r-v.
Toto podobenství z Matoušova evangelia (Mt 7,17-18) je ilustrováno paralelismy z Horatia (»Fortes
creantur fortibus et bonis / nec imbellem generant aquilae columbam«, srov. Carm. 4.4.29-32) a z Digest
(»[...] et qualis radix, tale est omne, quod ex illa provenit«, srov. Dig. 31.76.2).
65
Plena pubertas regia, fol. *2v (podtrhl JKK).
66
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 43r (podtrhl JKK), viz též edici v Příloze I.
67
Podobnost s postupy exponentů v nedávné kauze kolem plzeňských práv se zdá být čistě náhodná...
68
1 říšský tolar (Reichsthaler) měl tehdy hodnotu 2 zlatých.
69
Brno: MZA, fond G 436, inv. č. 6374, fol. 2r.
70
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 43r, viz též edici v Příloze I.
71
Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 125.
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Plena pubertas regia (1696) z hlediska literárně- a kulturněhistorického
Pro zhruba čtyřicetiletého Wolverta, úspěšného univerzitního pedagoga i hodnostáře takřka na vrcholu sil, byla dobře placená práce na Questenbergově disputačním spisu vítanou
příležitostí, jak propojit svou právnickou erudici s literárními schopnostmi. Avšak zatímco
z historickoprávního hlediska zůstal jeho text na úrovni učené kompilace, komentující formou
sofistikovaně seřazených citací z autorit od bible přes starověké i středověké učence až po soudobé právníky vybrané juristické problémy, po stránce literární se mu podařilo sestavit dílko, které je i dnes pozoruhodné svou promyšlenou koncepcí a nápaditými kulturněhistorickými konotacemi a přesahy.
Východiskem se mu stala věková hranice osmnácti let, které ve stejnou dobu, tj. v r. 1696,
dosáhl jak jeho svěřenec Johann Adam Questenberg, tak předpokládaný následník na císařském trůnu Josef I.,74 pod jehož záštitou Questenbergova disputace proběhla a jemuž byl dedikován i doprovodný spis. Tento věk je u mužů v římském právu spojen s termínem »plena pubertas« (»plná dospělost«),75 jejž nikoliv náhodně Wolvert zakomponoval do titulu, přičemž jej
v konotaci na tehdy již korunovaného římského a uherského krále Josefa I. doplnil adjektivem
»regia«, tj. »královská«. K plné dospělosti se pak vztahuje v souladu s dosaženým věkem osmnáct královských ctností v podtitulu (»octodecim regiae virtutes«), v němž z nich Wolvert učinil symbolická vlákna, která dohromady vytvářejí pevný svazek personifikované Přízně a Bázně (»Amoris et Timoris vinculum«) – ve zjevné narážce na latinskou devízu Josefa I. »Amore et Timore« (»Přízní a Bázní«).76 Na rozdíl od dobově oblíbených, avšak neúměrně dlouhých
72
Podobně mohly být konzultovány i další dílčí záležitosti, např. »angažmá« Josefa I. jako adresáta
dedikace bylo nepochybně předjednáno questenbergovskou stranou, jakýmsi schvalovacím řízením mohla
projít i Wolvertova celková koncepce disputačního spisu, to ale nemění nic na jeho prokázaném autorství.
73
Johann Wolvert de Neffe (cca 1656?, Bastogne – 1710, Praha) se nechal imatrikulovat na pražské právnické fakultě v r. 1674 (Praha: AUK, fond Matriky, sign. M 12,  pozn. 9, fol. 92r: »Wilvert de
Nefra [!] Ioh. Bastonensis ex ducatu Luxemburg.«), 3. 2. 1684 zde dosáhl licenciátu (tentamen 18. 6.,
examen 21. 6. a disputace 5. 7. 1683) a 11. 7. 1686 doktorátu, 11. 3. 1686 jmenován mimořádným profesorem, 24. 11. 1689 instalován jako řádný profesor Institucí, 19. 6. 1696 po Turbově rezignaci zvolen
poprvé děkanem právnické fakulty, tuto funkci zastával do 31. 8. 1697, pak opakovaně děkan právnické fakulty v l. 1700-1702, 1704, 1707, 1709-1710, 24. 11. 1704 zvolen a 3. 1. 1705 instalován jako rektor
Karlo-Ferdinandovy univerzity, v r. 1704 povýšen do šlechtického stavu. Srov. Praha: AUK, fond Matriky,
sign. M 7, passim; Schnabel, Geschichte der juridischen Fakultät ( pozn. 4), I, s. 57, 80-81, 96-97, 104, 114.
74
Narozen 26. července 1678 ve Vídni, byl tedy o necelý půlrok mladší než Johann Adam Questenberg.
75
Srov. Digesta 1.7.40.1: »Non tantum cum quis adoptat, sed et cum adrogat, maior esse debet eo,
quem sibi per adrogationem vel per adoptionem filium facit, et utique plenae pubertatis: id est decem
et octo annis eum praecedere debet.« Podobně viz Institutiones 1.11.4. »Plena pubertas« se v obou případech týká adopcí (De adoptionibus), takže můžeme spekulovat o určité souvislosti s Questenbergovou
osobní situací (od svého osiření v r. 1686 byl ve svěřenecké péči hraběte Lamberga); celková koncepce díla by pak mohla směřovat k vyjádření díků císařské rodině za potvrzení dědičného hraběcího titulu po
dosažení Questenbergovy plnoletosti (viz listinu z 28. 1. 1696, srov. výše pozn. 42).
76
Upřednostňujeme rýmovaný překlad, respektující zvukovou podobu latinského znění, u vědomí
drobného významového posunu oproti tradičnímu, avšak jinak zabarvenému »Láskou a Strachem«.
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byť univerzitně vzdělaného mladíka – srov. např. zvukomalebnou hříčku s d(e), asociující akt
oddání se ve výše uvedené citaci: »Redde ... demisissime dare, dicere et dedicare et ad pedes ...«.
Tato licence pochopitelně souvisela s dobovými zvyklostmi (dedikace byla vždy podepsána defendentem), koncepcí celého díla a stavovskou hierarchií.
Samozřejmě, že všem zasvěceným (a nejen v univerzitním prostředí) bylo jasné, kdo je skutečným autorem spisu Plena pubertas regia. Johann Adam Questenberg, jenž jej svým jménem
předkládal k absolventské disputaci, k němu měl (vedle toho, že financoval jeho sepsání a vytištění) pouze ten vztah, že obhajoval pod dohledem jeho skutečného autora, jímž byl přítomný praeses Johann Wolvert, před oponenty přesně specifikované juristické problémy (parerga)
a odpovědi na otázky (quaestiones). Ty si mohli zúčastnění snadno dohledat na obvyklých místech v knižních exemplářích, jež jim byly při této příležitosti 7. září 1696 v Karolinu rozdány.
Pouze u těchto disputovaných okruhů můžeme s určitou mírou nadsázky mluvit o Questenbergově autorském přínosu, a to jen z hlediska jejich výběru, vyjdeme-li z velmi pravděpodobného předpokladu, že se na nich Wolvert se svým žákem předem domluvil.72 Celkovou koncepci disputačního spisu, jeho rozvržení a všechny texty v něm obsažené (včetně dedikace) je tedy nutno autorsky přisoudit doktoru obojího práva Johannu Wolvertovi de Neffe, tehdejšímu
profesorovi Kodexu a děkanovi právnické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze.73
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a nepřehledných titulů mu tak k vyjádření myšlenkového konceptu díla stačilo několik slovních spojení – Plena pubertas regia seu Octodecim regiae virtutes, per leges, historias et politias
adumbratae, Amoris et Timoris vinculum componentes (Plná královská dospělost aneb Osmnáct
královských ctností, nastíněných prostřednictvím zákonů, historických a politických událostí a tvořících svazek Přízně a Bázně) –, za nimiž pak už následuje jen obvyklé názvové schéma s titulaturami zúčastněných osob (patron, rektor, praeses a defendent) a impressem.
Questenbergův disputační spis se tak stává zhmotněním proklamovaného emblematického svazku Přízně a Bázně v Josefově devíze – tvoří jej přesně osmnáct kapitol (Vinculi pars
I.-XVIII.),77 z nichž každá je věnována jedné královské ctnosti, více či méně šťastně skryté za
odborný juristický problém, k němuž je tradiční kompilační metodou sneseno několik stránek
citací z nejrůznějších autorit. S trochou nadsázky můžeme v tomto případě dokonce mluvit
o mysticky trojjediné dokonalosti – jako je naplněn osmnácti kapitolami Questenbergův disputační spis (a fakticky jsou jimi završena jeho právnická studia), tak je v nich popsanými osmnácti královskými ctnostmi dovedena k panovnické dokonalosti osobnost Josefa I., přičemž je
oba spojuje dosažená »plena pubertas« (»plná dospělost«), tedy věk osmnácti let.78

Obr. 4a-d:
Iniciály použité v tisku
Plena pubertas regia
(zvětšeno při zachování
poměrů velikosti):
a) větší A (1×),
b) standardní A (9×),
c) větší T (1×),
d) standardní T (8×),
(Wien: © Österreichische
Nationalbibliothek,
sign. 37.N.12)

Tento metaforický záměr je výslovně naznačen pouze u první kapitoly, viz Plena pubertas regia,
s. 1: »Vinculi pars prima.«
78
Srov. Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 37: »Název »Plena pubertas regia, seu octodecim regiae virtutes, per leges, historias, et politias adumbratae, amoris et timoris vinculum componentes...«
nevystihuje vlastní obsah práce, nýbrž toliko její předmluvu a závěr.«
77
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Tab. 3: Obsahová a formální skladba disputačního spisu Plena pubertas regia79
Paginace

Virtus / Ctnost

Incipit

– [titulní strana]

[*1 ]

–

–

– [vacat]

v

[*1 ]

–

–

– [dedikace]

[*2 ]

–

7

Kap. Název

Odkaz

r

r-v

Thesaurizare

I.

Ad Titulum De summa Trinitate et
fide catholica &c. Libro I. Cod.

Cod.
1.1

1-5
[A1r-B1r]

Religio catholica /
Katolické náboženství

II.

Ad Titulum De haereticis
x. Lib. V. Tit. 7.

Decr.
5.7

5-8
[B1r-B2v]

Fides catholica /
Katolická víra

III.

Ad Titulum De iustitia et iure
ff. Lib. I. Titul. I.

Dig.
1.1

8-12
[B2v-C2v]

Iustitia commutativa /
Zarovnávací spravedlnost

IV.

Ad Librum 28. [!] Titul. 19.
ff. De poenis

Dig.
48.19

12-17
[C2v-E1r]

Iustitia distributiva /
Rozdělovací spravedlnost

Absque
6
timore

V.

Ad Librum 39. Titulum quintum
ff. De donationibus

Dig.
39.5

17-21
[E1r-F1r]

Liberalitas /
Šlechetnost

Auro
6
conciliatur
amor

VI.

Ad Librum 48. Titulum quartum
Ad l. Iuliam maiestatis

Dig.
48.4

21-25
[F1r-G1r]

Maiestas /
Vznešenost

VII.

Ad Librum 48. Titulum 23.
ff. De sententiam passis & restitutis

Dig.
48.23

25-27
[G1r-G2v =
25-28]

Clementia /
Mírnost

VIII.

Ad Librum 4. Titulum 3.
ff. De dolo malo

Dig.
4.3

27-31
[G2v-H2v =
28-32]

Fides in contractibus et pactis /
Spolehlivost

IX.

Ad Librum 22. Titulum 6.
ff. De iuris et facti ignorantia

Dig.
22.6

31-36
[H2v-K1r =
32-37]

Prudentia /
Prozíravost

X.

Ad Librum 49. Titulum 16.
De re militari

Dig.
49.16

36-42
[K1r-L2r =
37-43]

Fortitudo /
Udatnost

XI.

Ad legem nequidquam, §. observare
ff. De officio proconsulis & legati

Cf.
Dig.
1.16

42-47
[L2r-M2v =
43-48]

Affabilitas /
Vlídnost

Amoris

9

Timeant

6

Amorem

6

Time

6

Amor

6

Timete

6

Amorem

6

Timeat

6

Amorem

6

Cod. = Codex, Decr. = Decretales, Dig. = Digesta, Feud. = Libri Feudorum. V názvech kapitol byly ponechány zkratky a nejednotnosti v užití kurzívy (s výjimkou kurzívního »L«, které tiskař neměl k dispozici), kvůli přehlednosti byla upravena interpunkce a psaní velkých písmen. Ve sloupci Paginace jsou pod
reálně vytištěnými (a od s. 25 chybnými) čísly stránek uvedeny odkazy na složky a následně po rovnítku korektní paginace. Incipit odkazuje na použitou ozdobnou iniciálu (tučně), přičemž její relativní výšku vůči řádkům následujícího textu udává číslo v dolním indexu.
79
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Wolvert se však neomezil pouze na důmyslný obsahový koncept – ústřední téma devízy Josefa I. akcentoval i po formální stránce, když šestnáct z osmnácti kapitol zahájil na přeskáčku
buď přímo slovy »Amor« a »Timor«, nebo výrazy z nich odvozenými; u 4. a 5. kapitoly pak nalezneme tato slova na druhém, resp. třetím místě (viz Tab. 3). Tato hříčka je záměrně zdůrazněna i graficky – tiskař vysázel jejich počáteční písmena ozdobnými figurálně-ornamentálními
iniciálkami, takže začátky kapitol jsou vedle standardně tištěných nadpisů vizuálně odlišeny
i pravidelně se střídajícími iniciálami »A« a »T« ve výši šesti řádků (pouze u 1. kapitoly je typologicky jiné, větší »A« o výšce 9 řádků a u 4. kapitoly nesystémově přichází »A« místo očekávaného »T«, což může souviset s chybnou volbou počátečního slova při spěšné přípravě rukopisu pro tisk). Většímu »A« pak velikostí odpovídá »T« použité v duchu zásady »Pertinens impertinens« u dedikace, protože ji jednak s následujícími kapitolami propojuje, ale zároveň ji od
nich – jako počáteční hláska »nesystémového« výrazu »Thesaurizare« – odděluje ( Obr. 4a-d,
viz též Tab. 3):
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Ad Librum 48. Titulum 10.
XII. ff. Ad l. Corneliam de falsis & de s. c.
Liboniano

Dig.
48.10

47-53
[M2v-O1v =
48-54]

Sinceritas /
Upřímnost

Ad Titulum tertium
XIII. ff. De legibus s. ctisque & longa
consuetudine

Dig.
1.3

53-79
[O1v-X2v =
54-84]

Iurisprudentia /
Znalost práva

XIV.

Ad Librum 48. ff. Titulum 5.
Ad l. Iuliam de adult. coërcendis

Dig.
48.5

80-90
[Y1r-Aa2r =
85-95]

Temperantia /
Zdrženlivost

XV.

Ad Librum 48. Titulum 12.
De lege Iulia de annona

Dig.
48.12

90-98
[Aa2r-Cc1v =
95-102]

Charitas /
Dobrotivost

XVI.

Ad Librum V. Titulum 38.
x. De poenitentiis et remissionibus

Decr.
5.38

98-109
[Cc1v-Ee2v =
102-112]

Secreti reticendi ars /
Mlčenlivost

XVII.

Ad Librum secundum. Titulum XII.
ff. De feriis & dilationibus

Dig.
2.12

109-116
[Ee2v-Gg2r =
112-119]

Temporis distribuendi scientia /
Plánovitost

Ad Librum 2. Feudorum. Titulum 10.
XVIII. Quis dicatur dux, marchio, comes,
capitaneus, valvasor

Feud.
2.10

117-129
Auctoritas /
[Gg2v-Kk2v =
Autorita
120-132]

– Parerga et quaestiones [= these]

–

200-202
[Ll1r-Ll2r =
133-135]

–

–

– Menda sic emenda [= errata]

–

[Ll2v = 136] –

–

Timebant

6

Amoris

6

Timere

6

Amoris

6

Timorem

6

Amorem

6

Timoris

6

	Ačkoliv se čtenář s výčtem traktovaných královských ctností setká již na začátku knihy v dedikaci,80 skutečný klíč k pochopení svého ideového záměru mu Wolvert poskytne verbis expressis až v samém závěru, v jakémsi přílepku k poslední, 18. kapitole (viz edici a překlad v Příloze
IV). Hold vládnoucí habsburské dynastii v osobě následníka trůnu Josefa I. zde vrcholí v paralele
mezi ním a biblickým Josefem Egyptským, kdy je očekávaný císař představen – ve zřejmé aktuální politické protiturecké narážce – jako »budoucí druhý Spasitel Egypta«, tj. vítěz nad Osmanskou říší. A neméně sofistikovaným podobenstvím o stále vzrůstající Josefově moci (»Accrescens
Iosephus Primus«, srov. Gn 49,22), etymologicky založeným na analogii mezi výhonkem stromu živého a genealogického, se pomyslně vracíme k již zmíněnému biblickém příměru o ovoci dobrého stromu v úvodní dedikaci, jemuž předchází hold dědičným ctnostem habsburského
rodu: »transeunt etenim et transfunduntur virtutes per sangvinis communicationem a patre
ad filium, ab avo ad nepotem, ad pronepotem a proavo et a majoribus ad descendentes«, tedy
»vždyť opravdu ctnosti přecházejí a přelévají se sdílenou krví od otce k synovi, od děda k vnukovi, k pravnukovi od praděda a od předků k potomkům«.81 Kruh se uzavřel...
Malý terminologický dovětek: Nejen z důvodů obsahových, ale i kvůli osobě autora, jímž
obecně nebyl čerstvý absolvent univerzitního studia, je třeba odmítnout ahistorický a zavádějící termín »disertace«, který se zhusta v českém prostředí pro tento typ raně novověké knižní

Plena pubertas regia, fol. *2v: »[...] unde Religionis [→ I.] Fideique [→ II.] orthodoxae, Aequitatis
[→ III.], Iustitiaeque [→ IV.] cultor et amator suum recreet sensum et satiet terminetque appetitum; decerpere potest princeps quilibet et quiscunque monarcha Liberalitatis [→ V.], Maiestatis [→ VI.], Clementiae [→ VII.], Sinceritatis [→ XII.], Prudentiae [→ IX.], Fortitudinis [→ X.], Affabilitatis [→ XI.], Veritatis, Iurisprudentiae [→ XIII.], Temperantiae [→ XIV.] amans studiosusque: decerpere potest, inquam,
quod aut imitetur, aut miretur discatque temporis rectam distributionem [→ XVII.]: tacendi [→ XVI.] et
Auctoritate [→ XVIII.] augusta regnandi regendique Artem concipiat.« Římské číslice v hranatých závorkách odkazují k příslušné kapitole, viz Tab. 3. Přítomnost dvou panovnických ctností (Veritas = Pravdivost, regnandi regendique Ars = Umění panovat a řídit), které musely později při sepisování příslušných
kapitol ustoupit dvěma jiným (Fides in contractibus et factis = Spolehlivost [→ VIII.], Charitas = Dobrotivost [→ XV.]), signalizuje nejen původní koncept, ale především spěch, v jakém Wolvert Questenbergův
disputační spis skládal dohromady – na aktualizaci dedikace mu už nejspíše nezbyl čas.
81
Tamtéž, fol. *2r.
80
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Plena pubertas regia (1696) z hlediska hudebněhistorického
Tato minikapitolka je svým způsobem contradictio in subiecto. Disputační spis Plena pubertas
regia nemůže tradiční muzikologické bádání soustředěné k osobě Johanna Adama Questenberga v zásadě ničím obohatit (snad kromě tohoto negativního konstatování), a to nejen kvůli
svému specifickému juristickému obsahu, nýbrž i kvůli prakticky nulovému autorskému Que
stenbergovu podílu na jejich vzniku, takže o jeho vztahu k hudbě nevypovídá zhola nic. Především je však třeba rázně a jednou provždy odmítnout nesmysly a dezinterpretace, z nichž »sešil« pasáž o Questenbergových právnických studiích a jeho »disertaci« ve své stati o tzv. jaroměřickém baroku Alois Plichta.83 Nemá cenu ji dále rozebírat, předcházející text snad v dostatečné míře koriguje bludy v ní obsažené... Budiž však i do budoucna odstrašujícím příkladem
práce, v níž došlo k zoufalému coitu (»sejití«) neznalostí jazykových i odborných, odbyté heuristiky a historické pataakribie se zaslepeným nadšenectvím.
V této souvislosti ale pořádný kus popela padá i na mou hlavu. Při překladu krátkého úseku ze 17. kapitoly disputačního spisu Plena pubertas regia pro monografii Jany Perutkové jsem
nevěnoval náležitou pozornost kontextu, takže jsem ji nejen neupozornil, že se nemůže jednat
o Questenbergovu myšlenku a přeneseně celoživotní krédo, ale ani jsem tuto větu přesně nepřeložil.84
Zmíněný výrok je součástí Wolvertova výkladu ke královské ctnosti, jak efektivně nakládat
s časem (plánovitost), odvozeného z Digest 2.12 (De feriis et dilationibus et diversis temporibus). V úvodní části kapitoly se věnuje v duchu biblického výroku »Všechno má svůj čas« (srov.
Eccl 3,1-9) různým druhům činností vhodných pro panovníka a ilustruje je příklady z historie
mytické i skutečné, až se dostane k problematice, jak se po práci zotavit a nabrat síly duševní
i tělesné. Po různých cvičeních, hrách a lovu přijde řeč i na hudbu a slavnosti a o stránku dál
i na činnosti povolené o nedělích a svátcích, mezi nimiž je zmíněno i provozování hudby. Kritická edice této pasáže s paralelním českým překladem je připojena v Příloze V, a to z několika důvodů. Jednak téma postavení hudby mezi dalšími lidskými činnostmi z hlediska juristického patří v českém hudebněhistorickém bádání k nejvíce opomíjeným, dále tato pasáž dobře
ilustruje (díky určeným zdrojům) Wolvertovu kompilační metodu, kterou používal při sepisování svého díla, a v neposlední řadě je zde korigován latinský text a jeho tzv. »volný překlad«
v Plichtově podání.85
Epilog aneb Vinum coronat opus
Hned po své úspěšné disputaci uspořádal Johann Adam Questenberg nákladnou oslavu (»Tractament«), která se (soudě dle denní intenzity nákupů) protáhla až do neděle 9. září včetně – účty
za hostinu pak vyrovnal 12. září 1696. A na jídle a pití rozhodně nešetřil: zatímco od 1. července do 7. září činily výdaje za hraběcí kuchyni (Ausgab gelt in die Kuchl) 193 zl. 18 kr., pak za
pouhých pět dní, od 8. do 12. září, utratil za jídlo (»Verrechnung zu deß Herrn Graffen Tractament nach der gehabten Disputation in Prag«) 190 zl. 5 kr., přičemž do této sumy není zahrnut
účet od »lahůdkáře« (»Gewürtzkramer«) za nákup nejrůznějších, do značné míry exotických
pochutin ve výši 147 zl. 7 kr., jejž Questenberg uhradil rovněž 12. září, a další drobné výdaje (48 zl. 2 kr.).86

82
Další možností je návrat k dobově zaužívanému označení »these« (v původní ortografické podobě
kvůli odlišení od dnešních »tezí«), srov. např. účetní záznamy Questenbergova hofmistra Waldtbilliga,
nebo Wolvertovu kvitanci, viz výše text u pozn. 66 a 69; pak ovšem hrozí konfuze thesí ve významu disputačního spisu s jednotlivými thesemi (tezemi), jež byly na programu disputace...
83
Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 37-40. Např. na s. 37: »Z ní [tj. „disertace“, pozn. JKK] můžeme bezpečně [!] seznat, že mladý hrabě nebyl vzdělán jen humanisticky, filosoficky a právnicky, ale že
ve svých osmnácti letech byl dobře vzdělán i hudebně [!]. Když si tuto dosti obšírnou latinsky psanou
a tištěnou práci pročteme, zjistíme s překvapením, že je v ní Jan Adam Questenberk, jak ho ještě poznáme, už zcela obsažen. Hlavní rysy jeho osobnosti už se zde totiž plně projevily [!].« Nebo na s. 39: »Hrabě vložil do své písemné práce své mladistvé zaujetí pro kulturu, zejméno [!] ovšem pro hudbu a divadlo. [...] Neznáme vnější okolnosti, které mladého šlechtice vedly k takovému zaujetí pro všechno ušlechtilé a krásné, zejména pro hudbu a umění.«
84
Srov. Perutková, F. A. Míča ( pozn. 10), s. 16.
85
Viz Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 38-39.
86
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 40v. Detailní seznam věcí zakoupených od »lahůdkáře« mezi
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produkce používá, a zavést podle německého vzoru termín »disputační spis« (»Disputations
schrift«).82
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Čerstvý absolvent práv však měl po náročné disputaci především sucho v hrdle – se svými
hosty spotřeboval do 12. září pivo za 18 zl., ale konec jeho studentského života »korunovaly«
především proudy vypitého vína – domácího, českého za 14 zl. 3 kr. a k tomu 1,5 vědra (= cca
93 litrů) kvalitnějšího rýnského za 53 zl. 39 kr.87
Do 12. září 1696, kdy odjel z Prahy poštovním kočárem do Jaroměřic,88 nechal Questenberg uhradit veškeré výdaje spojené se svým studiem a disputací. Těsně před odjezdem ještě přikázal poslat do Vídně k vyvázání 4 exempláře svého disputačního spisu (snad včetně některé z drahocenných textilií na pokryv desek, jež zakoupil 16. srpna), aby je měl připraveny
pro audienci u císařského dvora,89 kam se vydal v doprovodu služebnictva z Jaroměřic 20. září
1696.90 Léta studentská skončila...
Shrnutí
Zatímco průběh předpokládaných studií Johanna Adama Questenberga na vídeňské univerzitě, kde zřejmě v l. 1692-1694 absolvoval dva ročníky filozofického kursu (fyziku a logiku), snad
osvětlí další bádání v archivních fondech, jeho dvouleté studium práv na Karlo-Ferdinandově
univerzitě v Praze v l. 1694-1696 a především příprava a průběh jeho absolventské disputace
jsou poměrně dobře dokumentovány dosud opomíjenými materiály uloženými v Archivu Univerzity Karlovy v Praze a v Moravském zemském archivu v Brně.
	Autorem disputačního spisu (nikoliv disertace!) Plena pubertas regia seu Octodecim regiae
virtutes, per leges, historias et politias adumbratae, Amoris et Timoris vinculum componentes (Plná královská dospělost aneb Osmnáct královských ctností, nastíněných prostřednictvím zákonů,
historických a politických událostí a tvořících svazek Přízně a Bázně, Praha: Jiří Laboun st., 1696),
který nechal Questenberg ve vysokém nákladu 1 300 exemplářů vytisknout ke své disputaci 7.
září 1696 (nikoliv 5., jak je uvedeno na jeho titulní straně), je tehdejší děkan pražské právnické fakulty a zároveň profesor Kodexu tamtéž Johann Wolvert de Neffe (cca 1656-1710). Své dílo koncipoval jako promyšlený hold vládnoucímu habsburskému rodu, konkrétně následníku
trůnu Josefu I., jenž byl generačním souputníkem Johanna Adama Questenberga. Faktu, že oba
dosáhli v r. 1696 věku osmnácti let, a tedy plnoletosti (»plena pubertas«), využil Wolvert k důmyslně koncipovanému a propracovanému dílu, v němž propojil v symbolických osmnácti kapitolách juristických výkladů stejný počet královských ctností se zmíněnou plnoletostí defendenta i patrona a s osobní emblematickou devízou Josefa I. »Amore et Timore« (»Přízní a Bázní«), kterou využil rovněž při formální a vizuální výstavbě díla (viz počáteční slova jednotlivých kapitol a z nich odvozené tištěné iniciálky v Tab. 3 a dále edici v Příloze IV). Na závěr připojil i aktuální politický protiturecký výpad, když v antroponymické hříčce označil Josefa I. za
»druhého spasitele Egypta« (po biblickém Josefu Egyptském). Jako ukázku přinášíme v Příloze V část 17. kapitoly, kde se Wolvert věnuje právněhistorickému zakotvení hudby a slavností
mezi ostatními lidskými činnostmi.
Dochované účty poskytly zajímavá východiska ke knihovědným analýzám (náklady na tzv.
přednostní vydání disputačního spisu v počtu 300 exemplářů na kvalitnějším papíru; jeho účelové rozlišení čtyřmi typy různě reprezentativní knižní vazby; podíl papíru, sazečských/tiskařských a vazačských prací na celkové ceně) a do jisté míry umožnily zrekonstruovat závěrečnou fázi Questenbergových studií v r. 1696 (adresné výdaje za – soukromé i řádné – výkladové
a opakovací lekce, autorský honorář Wolvertovi za sepsání disputačního spisu a za předsednic6. a 12. zářím 1696 viz tamtéž, fol. 2r-v. Tento materiál, zajímavý nejen z kulinářského hlediska, bych rád
zpřístupnil v samostatné edici.
87
Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 40v-41r: »Den 8ten Septembris zu dem Tractament 1½ Eimer Rein Wein kaufft per ... 53 [fl.] 39 [kr.] | Vor böhmische Wein aber zalt ... 14 [fl.] 3 [kr.] | Dann vor
bier von 1ten Septembris bis 12ten dito mit dem zum Tractament zalt ... 18 [fl.].«
88
Tamtéž, fol. 43r.
89
Tamtéž, fol. 43r, viz edici v Příloze I. Questenberg hodlal předat svůj disputační spis přímo Josefu I.,
jak sděluje do Vídně v dopise z 29. 8. 1696, viz Brno: MZA, fond G 436, inv. č. 6374 ( pozn. 30), fol. 1r-v:
»Gleichwie dannach nach vorhabenter meiner Disputation, so bis künfftigen mittwoch, wann kein andere Verhindernus mit einlieff, fast gestellet ist, mich nach Wienn begeben werde, umb nicht allein die
Theses Ihr Mayestät dem Römischen König zu übergeben; || sondern auch vor meiner weitern rais [tj. kavalírskou cestou do západní Evropy] allerorthen mich gehorsambst zubeurlauben.« Jeden z exemplářů
odeslaných do Vídně se v luxusním látkovém potahu s předsádkami z mramorovaného papíru dochoval
ve vídeňské Österreichische Nationalbibliothek (viz výše pozn. 48), kam přešel jako součást habsburské
dvorní knihovny. – Plichta, Historické základy ( pozn. 1), s. 40, mylně uvádí tři výtisky a fabuluje nejen
o jejich konkrétní vazbě do sametu, nýbrž i o jejich předání »císaři ve zvláštní audienci«...
90
Tamtéž, fol. 43v.
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Tab. 4: Doložené výdaje bezprostředně související s Questenbergovou disputací 7. září 169691
Datum
[1696]
23/7
16/8
7/9
10/9
10/9
11/9
11/9
11/9
11/9
11/9

Nákladová položka
Papír na tisk disputačního spisu
Textilie na vazbu disputačního spisu
Donáška disputačního spisu do Karolina
Pedelové
Trubači
Papír na tisk, sazba a tisk disputačního spisu
Knihvazačské práce včetně materiálu, donáška domů
Honorář J. Wolvertovi
Písař
Zaslání disputačního spisu do Vídně

Celkem

Suma
zl.
180
415
1
6
18
241
398
550
1
3
1 815

kr.
34
–
45
–
–
25
36
–
5
17
42

Tab. 5: Doložené výdaje volně související s Questenbergovou disputací 7. září 1696
Datum
[1696]

Nákladová položka

Suma
zl.

kr.

25

–

3

–

18/7

Nová paruka

28/7

Nové pečetidlo

1/9

Slavnostní oblečení

344

52

12/9

Jídlo na slavnostní hostině

337

12

12/9

Pivo a víno na slavnostní hostině

85

42

12/9

Vedlejší výdaje za slavnostní hostinu

48

2

843

48

Celkem

Nejdůležitější materiály jsou kriticky vydány a výběrově přeloženy do češtiny v připojených
Přílohách I-V.92

91
Jako »bezprostředně související« byly převzaty výdaje takto určené v dobových hofmistrových
účtech, srov. pozn. 49 a edici v Příloze I. Celková suma byla rekalkulována: Waldtbilligem udávané náklady (1696 zl. 42 kr.) jsou nižší, protože odečetl již dříve vyplacenou zálohu knihvazači (»Auszügl«).
92
Přílohy, stejně jako citace v předcházejícím výkladu, byly editovány podle následujících zásad: v latinských i německých textech byla kvůli snadnějšímu porozumění podle současného českého úzu upravena interpunkce, zkratky byly rozvedeny menším fontem v modré barvě (s výjimkou těch nejběžnějších v německém kurentu), v pasážích převzatých z tištěných zdrojů byla ponechána původní distribuce kurzívy a verzálek, větší tiskařské písmo bylo nahrazeno tučně. V textech latinských bylo sjednoceno psaní J/j před vokály na I/i, a to včetně vlastních jmen (Josephus → Iosephus apod.), v německých
bylo z praktických důvodů (přehláska) zaměněno původní »V« na začátku slov za »u/U«. Psaní velkých
počátečních písmen bylo v latině upraveno podle dnešního úzu, v němčině až na výjimky (redundantní
»V« a »Z«) dodržujeme jejich původní rukopisnou podobu. V případě potřeby je připojen textověkritický
aparát. – Faksimile editovaných pasáží jsou reprodukovány s laskavým souhlasem © Moravského zemského archivu v Brně.
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tví při disputaci, náklady na tzv. merendu, majáles, dárek profesorovi k jmeninám, nákup papíru, knih a novin, poštovné apod.) včetně »reprezentativních« příprav na disputaci (nové pečetidlo, luxusní paruka a ošacení, trubači, pedelové) i následného »tractamentu« (náklady na
pohoštění, pivo a víno).
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PŘÍLOHA I:
Účetní výdaje na absolventskou disputaci Johanna Adama Questenberga dne 7. 9. 1696
(Brno: MZA, fond F 460, inv. č. 9720, fol. 42r-43r)
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[fol. 42r]
[...]
Außgab’ Gelt auff deß Herrn Graffen
Disputation ex Universo iure
von 7ten Septembris 1696 in Prag

fl. | kr. | pf.

1696

den 23ten Iulii in Prag dem papirmacher zu deß Herrn Graffen Theses
vor 6 ballen ordinari, iedes a 15 fl.,
dann vor 18 riesß median papir,
iedes per 5 fl., zu samen zalt . . . . . . . . . . 180 | - - | -latus 180 | - - | -[fol. 42v]

fl. | kr. | pf.
Ausgab Gelt
latus heruber 180 | - - | -dann denen papirmacher geselten
trungkgelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - | 34 | -Den 16ten Augusti vor 68 Ehlen
Carmosin Sammet, a 4 fl. iede,
zu samen dem Iuden zalt . . . . . . . . . . . . .
vor 2 Ehlen gelb Drap d’argent . . . . . . . .
vor Atlaß 14 Ehlen, a 2 fl. iede, zalt . . . . .
dann vor 10 Ehlen dito von duppelter
braite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mehr vor Tobinot taffet 36 ¾ Ehlen,
a 2 fl. iede, zu samen zalt . . . . . . . . . . . .

272 | - - | -4 | 30 | -28 | - - | -37 | - - | -73 | 30 | --

Den 11. Septembris dem buchdrucker
vor 1300 Exemplaria zu drucken,
iedeß a 35 bögen, den bogen zu 6 fl.,
zu samen zahlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 | - - | -dann vor 3 rieß median a 5 fl. undt
ain ballen ordinari papir a 15 fl., so der
bruchdrucker [!] noch beygelegt, zalt . . . 30 | - - | -denen geselten trunckgelt . . . . . . . . . . . . 1 | 25 | -Den selbig dito dem buchbinder vor
solche ainzubinden alß vor eins in samet
oder taffet geben 24 kr., in groß leder
oder pargamen 30 kr., dero mit denen
von materi 300 waren, vor eins in klain
leder (auch 300 stuck) a 17 kr., vor eines
in türckisch papir aber (deren 700 waren)
15 kr., zu samen, aber nebst einem außzügl von andern buchern, so der Herr
Graff einbinden lasßen, bezahlt . . . . . . . . 276 | - - | -Dann vor 2½ Ehlen mit silber Ringe
tragenes bandt zalt . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 | 37 | -denen geselten Trünckgelt geben . . . . . . . 1 | 25 | -denen Menschen, so die Theses
nach Hauß bracht . . . . . . . . . . . . . . . . . .
| 34 | -latus 1 116 | 35 | -Clavibus unitis 3 (2014), pp. 47-76
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[fol. 43r]
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fl. | kr. | pf.
Ausgab Gelt
latus heruber 1 116 | 35 | -den 7ten denen tragern, so die Theses
ins Carolin getragen, geben . . . . . . . . . . . 1 | 45 | -den 10ten denen pedellen ihre iura zalt per 6 | - - | -denen Trumpetern . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 | - - | -Den 11ten aber vereheret der Herr Graff
dem Professori, Domino Wolverth über
die vorhin Ihme accordirte 300 fl. pro
Thesibus et privata lectione zu einer
recompens fur die ordinari Collegia alß
Digesta, Canonen undt Lauda vor ihn indt
seinen page wie auch vor das p[r]aesidium
noch 250 fl. zu samen, aber in Specie
Reichsthaler liß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 | - - | -dem schreiber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 | -5 | -Alß dan seint zu Wienn 4 Theses eingebunden worden, so nach Hoff kommen,
der Fuhr bezalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 | 17 | -Da ausgab auff deß Herrn Graffen
Disputation

1 696 | 42 | --
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PŘÍLOHA II:
Kvitance Johanna Wolverta z 12. 9. 1696 na 200 říšských tolarů
(Brno: MZA, fond G 436, inv. č. 6374, fol. 2r)
Quittung
Per zweye hundtert Reichsthaler in specie, welche der Herr Waldtbillig Hoffmeister, fur die
Composition der Thesium, undt Correpetition, wie auch fur die Collegia priuata Jurium, undt
pro praesidio bey der Disputation deß hoch undt wohlgebohren Herrn Herrn Johann Adam
deß Heyligen Romischen Reichs Graffen von Questemberg (titul) mihr (über die zu vor auch
dessentwegen anticipirten undt quittirten hundert undt fünffzig gulden) bezahlet hat, undt
ich in eigene Händte zu recht empfangen habe. Zu dessen Urkundt meine eigen Handt Unterschrifft, undt beygedrucktes Pettschafft, so geschehen Praag, den 12ten Septembris Anno 1696.
Johann Woluert Beeder
Rechten Doctor undt Professor
manu propria
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[p. 200, recte 133]

PARERGA
EX IURE PUBLICO
I.
Legatus delinquens graviter in loco legationis suae hoc ipso cessat esse legatus et sortitur illic forum ratione delicti, ita ut condigna poena puniri possit.
II.
Haereditarium imperium praevalet electivo.
III.
Princeps recte sibi reservavit ius venandi.
EX IURE PRIVATO-CIVILI
I.
Pupillus sine authoritate tutoris contrahens, non locupletior inde factus, non obligatur vere naturaliter.
II.
Actio Serviana competit tantum locatori praedii rustici,
expresse paciscenti, ut illata et invecta sint oppignorata.
III.
Filius de iure civili non potest detrahere duplicem quartam, sicut de iure canonico, ex cap. Raynut. et Raynald.
IV.
Mulier praefertur omnibus creditoribus anteriorem etiam
expressamque hypothecam habentibus.
V.
Iuri offerendi debiti seu luendi pignoris praescribi nequit.
VI.
Frater fratrem alere non tenetur.
[p. 201, recte 134]
VII.
Bonae fidei possessor ita fructus tam naturales quam industriales perceptos et consumptos facit suos, ut, nisi locupletior factus exinde, domino non teneatur.
VIII.
Solennitates testamentariae sunt de eius forma substantiali.
IX.
Iurans solvere potest compensare.
X.
Obligatio civilis tantum non datur.
XI.
Usurae iure Cod. non sunt prohibitae.
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EX IURE CANONICO
I.
Leges tributorum et vectigalium impositae a dominis territoriorum obligant in conscientia.
II.
Ignorans delicto alicui propositam esse excommunicationem, delinquens tamen eam incurrit.
III.
Emptio annui census, sive personalis, sive realis, non est
usuraria.
IV.
Electio summi pontificis, licet simoniace facta, nequit irritari.
V.
Mandans occidi Petrum, si occidatur Paulus, fit irregularis.
[p. 202, recte 135] EX IURE FEUDALI
I.
Non simpliciter omnes causae exhaered. repud. et revocand. donat. dignae sunt sufficientes ad privationem
feudi; sed solum in dominum commissae.
II.
Vasalla habens rem cum filio, fratre etc. directi domini potest privari feudo.
III.
Faemina semel non admissa non est perpetuo exclusa.
QUAESTIONES DUAE POLITICAE
I.
Utrum minister diligens, sed interessatus, praestet inerti,
licet fideli. R/. cum Fredro, pag. 130. n. 104. affirmat (qui
ait se hoc asserere ab experientia).
II.
Quot sint genera politicorum et quodnam praestet. R/. ad
primum. Esse tria: catholico-politicorum, stoico-politicorum et sophisto-politicorum. Ad secundum R/. Primum genus omnium esse praestantius.
A. M. D. G.
[= Ad maiorem Dei gloriam]
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PŘÍLOHA III:
Okruhy probírané při Questenbergově absolventské disputaci 7. září 1696
(Plena pubertas regia, pp. 200-202, recte 133-135)
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Příloha IV:
Argumentum disputačního spisu Plena pubertas regia (1696)
(tamtéž, p. 128, recte 132)
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Ad utrumque, id est ad pacem et bellum, opportunissima
dedit IOSEPHO I. Romanorum regi suppeditavitque media
DEUS et natura mediante sapientissima educatione; nimirum sequentia: RELIGIONIS (de qua est Vinculi Pars I.) et
FIDEI catholicae (de qua Pars II.) cultum zelumqueA. IUSTITIAE, tam commutativae, quam distributivae (quam memorat Pars III. et IV.), curam studium ingeneravit. LIBERALITAS vero (quam exprimit Pars V.) sanguini generosissimo regioque est unita. MAIESTAS autem nec non CLEMENTIA (de quibus Pars VI. etB VII.) augustissimae domui Austriacae domesticae sunt et haereditariae virtutes. FIDES in
contractibus et pactis inviolabiter servandis (quam manifestat Pars VIII.) foedere aeterno est cum eadem augustissima domo coniuncta. PRUDENTIAE et FORTITUDINIS dotes
(quas Pars IX. etB X. depingitC) spectabiles relucent in omnibus eius serenissimi regis IOSEPHI gestibus et actionibus, non absque admirabili AFFABILITATIS et SINCERITATIS
mixtura, salva tamen et illaesa maiestate (illam Pars XI.,
hancD XII. exponit). IURISPRUDENTIAM legumque scien
tiam (quam deducit Pars XIII.) studio prosequitur et amore complectitur. TEMPERANTIA AUGUSTISSIMIS suis MAIORIBUS communis et innata, quid mirum, si in AUGUSTO REGE sit singularis (de illa est Pars XIV.). CHARITATEM
erga subditos, maxime in procuranda annona (cuius utilitatem exponit Pars XV.) populis suis promittere videtur
plusquam paternam. SECRETI reticendi artem (cuius encomium refert Pars XVI.) quemadmodum quoque TEMPORIS DISTRIBUENDI scientiam, quae maxima est oeconomia
(ut indicat Pars XVII.), sapientissime ostentat. Et tandem
AUCTORITATE (de qua est Pars XVIII.) regio profecto vultu condecorata augustus incedit aliisque praeterea virtutibus, quae praememoratis aut accedunt, aut iis necessario sociae sunt, a coelesti naturalique et augustissimi Genitoris sui providentia, beneficentia sapientiaque est donatus et ornatus. QuibusE omnibus Amorem et Timorem subditorum constantemque et ad omnes nutus suos promptissimam vasallorum fidem adamantina quasi virtute attrahet et concatenatis illorum animis viribusque quoscunque hostes conteret et quaecumque loca, arces, urbes expugnabit augebitque fines Imperii semper augustus, semper Iosephus, id est: Accrescens IOSEPHUS PRIMUS: Aegypti (ita omnes mecum ominantur et vovent) futurus
SALVATOR SECUNDUS.
A
Zelumq´e // B & per errorem cursiva impressum // C depingit
per errorem cursiva impressum // D hanc per errorem cursiva impressum // E quibus
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K obojímu, to jest k míru i válce, dal a poskytl římskému
králi JOSEFU I. nejpříhodnější prostředky BŮH a přirozený
zákon prostřednictvím nejmoudřejší výchovy; totiž tyto
následující: úctu a horlivost ve věci NÁBOŽENSTVÍ (o tom
je I. část svazku) a katolické VÍRY (o tom II. část). Vštípil
mu horlivou péči o SPRAVEDLNOST jak zarovnávací, tak
rozdělovací93 (kterou připomíná část III. a IV.). Nejurozenější a královské krvi je pak vlastní ŠLECHETNOST (kterou líčí
V. část). VZNEŠENOST stejně jako MÍRNOST (o nich část VI.
a VII.) jsou domácí a dědičné ctnosti nejcísařštějšího rakouského domu. S tímž nejcísařštějším domem je spojena
věčným svazkem SPOLEHLIVOST v ujednáních a v nedotknutelném dodržování smluv (kterou ukazuje část VIII.).
Slovutné dary PROZÍRAVOSTI a UDATNOSTI (které vykresluje část IX. a X.) se zračí ve všech gestech a činech nejjasnějšího krále JOSEFA, ne bez podivuhodného prolnutí
s VLÍDNOSTÍ a UPŘÍMNOSTÍ, přece však zachovávajíce i neposkvrněnou vznešenost (první vykládá část XI., druhou
XII.). ZNALOSTI PRÁVA a zákonů (kterou uvádí XIII. část)
se věnuje s horlivostí a ujímá se jí s láskou. ZDRŽENLIVOST je společná a vrozená jeho NEJCÍSAŘŠTĚJŠÍM PŘEDKŮM; není divu, že je jedinečná u CÍSAŘSKÉHO VELIČENSTVA KRÁLE (o ní je XIV. část). Je vidět, jak svým národům
přislibuje více než otcovskou DOBROTIVOST vůči poddaným, zvláště při zaopatřování obživy (její užitečnost vykládá XV. část). Nejmoudřeji projevuje umění mlčet o TAJEMSTVÍ (jež chvalořečí XVI. část), stejně jako schopnost
ROZDĚLIT SI ČAS, která je nejdůležitější z hlediska hospodárnosti (jak naznačuje XVII. část). A konečně kráčí císařské Veličenstvo s AUTORITOU (o níž je XVIII. část) ozdobenou vskutku královským vzezřením a kromě toho dalšími
ctnostmi, které k výše vzpomenutým buď přistupují, nebo jsou nutně jejich družkami, obdařeno a ozdobeno prozřetelností, milostí a moudrostí nebeskou, přirozenou a od
svého nejcísařštějšího otce. Těmi všemi přitáhne jako démantovou ctností Přízeň a Bázeň poddaných i pevnou a ke
všem svým příkazům nejpohotovější věrnost vazalů a zastraší jejich pevně spojenými silami duševními i tělesnými jakékoliv nepřátele a dobude jakákoliv místa, pevnosti,
města a rozšíří hranice Říše provždy císařské Veličenstvo,
provždy Josef, to jest: stálerostoucí JOSEF94 PRVNÍ: budoucí DRUHÝ SPASITEL Egypta (tak to se mnou všichni předpovídají a žádají v modlitbách).

Juristické pojmy vycházející z Aristotela a římského práva: tzv. spravedlnost zarovnávací, směnná (commutativa) nepřihlíží k vlastnostem subjektů, zatímco rozdělovací, podílná (distributiva) bere v úvahu rozdíly mezi nimi (např. v pohlaví, rase, sociálním statutu, stáří). V daném kontextu je panovníkovi
prostřednictvím distributivní spravedlnosti přisouzen závazek
spravedlivě rozdělovat břemena i výhody podle schopností a zásluh členů obce, zatímco jako nositel komutativní spravedlnosti má udržovat rovnováhu mezi jejími členy, zejména dohledem
nad dodržováním smluv.
94
Srov. Gn 49,22: »Filius accrescens Ioseph, filius accrescens
et decorus aspectu.«
93
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[p. 111, recte 114] [...] Nonnulli etiam ab occupationibus
animum revocabant ad alias recreationes et honesta exercitia. Dionysius Tyrannus, item Alexander Magnus pila et
folliculo sum[p. 112, recte 115]mopere delectabantur, ita
refert Alexander ab Alexandro libro 3. capite 20. Cytharam
tamen etiam laxamenti causa nonnumquam sumebat Alexander, ad exemplum Achillis, qui fervidam animi iracundiam, qua saepe inflammabatur, harmonia solum compescebat et ab armis fatigatus ac cytharam frequenter redibat, ut videre est apud Homerum. Et recte plurimum potest
musica ad delectationem et animi curas affectionesque pellendas vel redimendas, et ideo dicitur, Ecclesiastico 40., vinum, musica laetificant cor et super utraque dilectio sapientiae; dicitque Isiodorus [!] in 3. libro Etymologiarum capite
14. tam turpe esse musicam nescire quam litteras aitque
Ludovicus Vivaldus in suo Opere regali in tractatione de persecutionibus ecclesiae in 10. Christum fuisse summum musicum: et quod plus est, quod fere totum corpus Sacrae
Scripturae non solum versetur circa musicam, sed etiam
universos ad cantandum in musicis hortatur. Unde ait David Psalmo 32.: Confitemini Domino in cithara, in psalterio
decem chordarum psallite ei, et Psalmis 24. 98. 150. Deum
in musica, in cymbalis, in tubis et voce in chordis et organo laudare et confiteri urget. Tyberius vero caesar, cum
recreandi animi causa secederet, socios secum assumebat:
Cocceium Nerviam iuris consultum et alios liberalibus studiis praeditos, quorum sermonibus levaretur, ita Tacitus

[p. 111, recte 114] [...] A někteří povolávali mysl od práce zpět k jiným osvěžením a váženým činnostem. Tyran
Dionýsios a rovněž Alexandr Veliký se velice bavili hrou
s míčem a s balónkem [p. 112, recte 115], jak říká Alexander ab Alexandro v 20. kapitole 3. knihy.95 Alexandr se
však také občas, aby se uvolnil, chopil kithary, podle vzoru Achillea, který prudkou vnitřní prchlivost, jíž byl často zachvácen, krotil pouze harmonií a unaven boji se opětovně vracel ke kithaře, jak je vidět u Homéra.96 A skutečně hudba zmůže hodně k potěše a při zahánění nebo napravování duševních strastí a hnutí, a proto je řečeno v Sírachovci 40: »Víno, hudba obveselují srdce, ale nad to obojí
je láska k moudrosti.«97 A Isidor říká ve 3. knize Etymologií v kap. 14, že je stejně tak hanebné neznat hudbu jako
být negramotný.98 A Ludovicus Vivaldus ve svém Opus regale v 10. traktátu o pronásledování církve praví, že největším hudebníkem byl Kristus: a navíc nejenže se téměř celý
korpus Písma svatého točí kolem hudby, ale také všechny
vybízí ke zpěvu za hudebního doprovodu.99 Proto říká David v Žalmu 32.: »Hospodinu vzdejte chválu při citaře, zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách«,100 a v Žalmech
24.,101 98.,102 150.103 naléhá, aby byl Bůh vyznáván a chválen hudbou, cimbály, trubkami a zpěvem při hře na strunné nástroje a varhany. Císař Tiberius si pak, když odcházel
do ústraní, aby se duševně zotavil, brával s sebou druhy:
práv znalého Cocceia Nervu a jiné vzdělance ve svobodných uměních, jejichž hovory se povznášel; tak Tacitus ve

Srov. Alexander ab Alexandro, Genialium dierum libri sex, Paris: Ioannes Macé, 1565, lib. III, cap. 21, fol. 161v: »Fuit quoque
apud veteres ludus pilae et folliculi praecipuae commendationis et magni studii, quo et Iulius Caesar et Octavius et alii clari viri illustresque exercendi corporis et animi vegetandi causa studiosissime lusere. [...] Quod de Dionysio tyranno traditur, ut pila et folliculo assidue luderet.«
96
Srov. Homér, Ílias, IX.186.
97
Srov. Eccli 40,20.
98
Isidorus Hispalensis, Etymologiae, lib. III, 16.6-8: »Post quos paulatim directa est praecipue haec disciplina et aucta multis modis eratque tam turpe musicam nescire quam litteras.« – Srov. Joannes Ludovicus Vivaldus, Opus regale, Lyon: Johannes de Vingle,
1508, De duodecim persecutionibus ecclesiae Dei valde delectabilis, De decima persecutione, fol. CCXVIIIv: »Scias ergo quam tanta veneratione apud antiquos erat musica, ut teste Isidoro tam turpe esset musicam nescire quam litteras.«
99
Ibidem, fol. CCXVIIIv [in marg.]: »Christus est summus omnium musicantium.« – Fol. CCXIXr: »Et sic liquet ad purum, quod
Christus est musicus perfectissimus. Ut autem ad nostra redeamus, dico, quod fere totus corpus Scripture Sacre non solum versatur circa musicalia, sed etiam universos ad cantandum in musicis hortatur. Unde David, qui teste Hieronymo Christum lira personat et in decacordo psalterio ab inferis excitat resurgentem, in psal. xxxii. ait: Confitemini Domino in cithara in psalterio decem cordarum psalite illi. Cantate ei canticum novum, bene psalite ei in vociferatione. Et in psal. xlii.: Confitebor tibi in cithara Deus, Deus meus. quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Et in psal. xcvii.: Psalite Domino in cithara, in cithara et voce psalmi
in tubis ductilibus et voce tube cornee. Et in psal. cl.: Laudate eum in sono tube laudate eum in psalterio et cithara. Laudate eum
in timpano et choro: laudate in cordis et organo. Et laudate eum in cimbalis bene sonantibus.«
100
Srov. Ps 32 (33),2: recte »... illi«. Viz též předchozí pozn.
101
Recte Ps 42 (43),4: »Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus.« – »[...] a hrou na citaru ti budu vzdávat chválu, Bože, můj
Bože!« Viz též pozn. 99.
102
Srov. Ps 97 (98),5-6: »Psallite Deo in cithara; / in cithara et voce psalmi; / in tubis ductilibus et voce tubae corneae. / Iubilate
in conspectu regis Domini.« – »[...] pějte Hospodinu žalmy při citaře, / při citaře nechť zazvučí žalmy; / s doprovodem trub a polnic / hlaholte před Hospodinem Králem!« Viz též pozn. 99.
103
Srov. Ps 150,3-5: »Laudate eum in sono tubae; / laudate eum in psalterio et cithara. / Laudate eum in tympano et choro; /
laudate eum in chordis et organo. / Laudate eum in cymbalis benesonantibus; / laudate eum in cymbalis iubilationis.« – »Chvalte ho zvukem polnice, / chvalte ho harfou a citarou, / chvalte ho bubnem a tancem, / chvalte ho strunami a flétnou, / chvalte ho
zvučnými cymbály, / chvalte ho cymbály dunivými!« Viz též pozn. 99.
95
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Příloha V:
Pasáž o hudbě a slavnostech z disputačního spisu Plena pubertas regia (1696)
(tamtéž, Pars XVII. Ad Librum secundum. Titulum XII. ff. De feriis et dilationibus, pp. 111-114, recte 114-117)
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libro 4. Annalium; quippe quaedam est virtutis exercitatio:
cum bonis viris conversari, ut ait Theognis apud Aristotelem. Certum enim est, quod tales facetiis mentem demulceant et ad praeclara facinora acuant. Quantum, proh Deum immortalem, amabilis apud proceres; quantum dilectus apud populum et subditos omnes fuerit princeps ille!,
qui post curas circa administrationem reipublicae tractatas
ferias recte ordinare et maiestati convenientes ludos instituere et illis, populo suo spectante, mirante et quasi participante, ita uti convenerit, ut dulcedo otii, qua omnes
pellexit Augustus in gymnasiis, in ludis ac spectaculis, in
variis artibus, referente Tacito Annalium libro 1. Sentiatur
eaque fruatur populus: haec quippe in civitatibus, ut aliquis sit pacis gustus, procuranda sunt. Ferias ipse Deus instituit, iuxta illud: et requievit die septimo ab universo opere, quod parat. Genesis capite 2. verso 2., qui dies dicitur sabbatum, id est quies; unde etiam postea sanctus dies quilibet septimus fuit, quia sabbati requies. Exodus 15. Leviticus 23. Summaque fuit Dei providentia dies quosdam ab
opere consueto quiescentes constituere et humanam hanc
laborum infirmitatem a laboribus aliquando recreare, ne
a via deficeret. Dicit enim Democritus apud Stobaeum sermone de avaritia, vita sine festivitatibus seu feriis longa
est via sine diversoriis. [...]
[p. 114, recte 117] [...] Nonnulli quoque actus extraiudiciales diebus dominicis et festis prohibiti sunt: opera scilicet servilia, qualia sunt mechanica et corporalia [...]. Liberalia e diverso opera, quae homine libero digna et magis ad excolendum et oblectandum animum faciunt, non
cadunt sub prohibitionem; unde licitum est, absque omni
scrupulo, studere etiam usque ad sudorem vel capitis dolorem, item docere non tantum theologiam iusve canonicum, sed etiam ius civile; scribere, musicam exercere. Item
nota bene recreationis causa pingere, venari, piscari: [...].

4. knize Análů.104 Ovšemže je jakýmsi procvičováním ctnosti rozmlouvat s dobrými muži, jak říká Theognis u Aristotela.105 Je totiž jisté, že takové věci svou zábavností uklidňují mysl a bystří ji pro znamenité činy. Nakolik by, ach,
nesmrtelný Bože, byl hoden lásky potomků, nakolik milován lidem a všemi poddanými ten vládce, který by ujednal po péči vynaložené na správu státu řádně světit sváteční dny a zavést majestátu přiměřené slavnosti a těšit
se z nich za přihlížení, obdivu a jakoby účasti svého lidu
tak jako ze slastného pocitu z volného času, jímž všechny
zlákal Augustus při cvičeních, veřejných hrách a představeních v různých dovednostech, jak o tom referuje Tacitus
v 1. knize Análů.106 Má se za to, že se tím baví lid: tyto věci je třeba zajistit ve městech, aby existoval jakýsi pocit
klidu. Sváteční dny ustanovil sám Bůh, podle onoho: a odpočinul si sedmého dne od veškerého díla, které konal (Genesis, kapitola 2., verš 2.);107 tento den se nazývá »sabbatum«, to jest klid; proto také posléze jakýkoliv sedmý den
byl svatý, protože je slavností odpočinutí (Exodus 15, Leviticus 23).108 A byla to nejvyšší prozřetelnost Boží stanovit jakési dny odpočinku od obvyklého díla a čas od času
obnovit úlevou od práce onu lidskou pracovní nestálost,
aby neumdlel v cestě. Jak říká Démokritos u Stobaia v rozpravě o bohatství, život bez slavností aneb svátečních dní
je jak dlouhá cesta bez hostinců.109 [...]
[p. 114, recte 117] [...] O nedělích a svátcích jsou zakázány také některé mimosoudní úkony: totiž činnosti nádenické, jako řemeslné a tělesné [...]. Naproti tomu činnosti
svobodné, jež jsou hodny svobodného člověka a přispívají
k povznesení a potěše ducha, nespadají pod tento zákaz;
proto je také dovoleno bez jakýchkoliv skrupulí studovat
až do potu tváře nebo bolesti hlavy, taktéž vyučovat nejen teologii či právo kanonické, ale i právo občanské, psát,
provozovat hudbu. Rovněž – nota bene – za účelem znovu
nabytí sil malovat, lovit, chytat ryby [...].

104
Tacitus, Annales, IV.58: »Profectio arto comitatu fuit: unus senator consulatu functus, Cocceius Nerva, cui legum peritia,
eques Romanus praeter Seianum ex inlustribus Curtius Atticus, ceteri liberalibus studiis praediti, ferme Graeci, quorum sermonibus levaretur.«
105
Theognis, I.31-38: »[...] κακοῖσι δὲ μὴ προσομίλει / ἀνδράσιν, ἀλλ᾿ αἰεὶ τῶν ἀγαθῶν ἔχεο· / καὶ μετὰ τοῖσιν πῖνε καὶ ἔσθιε, καὶ
μετὰ τοῖσιν / ἵζε, καὶ ἅνδανε τοῖς, ὧν μεγάλη δύναμις. / ἐσθλῶν μὲν γὰρ ἄπ᾿ ἐσθλὰ μαθήσεαι· ἢν δὲ κακοῖσι / συμμίσγῃς, ἀπολεῖς
καὶ τὸν ἐόντα νόον. / ταῦτα μαθὼν ἀγαθοῖσιν ὁμίλει, καί ποτε φήσεις / εὖ συμβουλεύειν τοῖσι φίλοισιν ἐμέ.« Wolvert naráží na
Aristot ela, Ethica Nicomachea, 9.9 (Theognis 35); 9.12 (komentář k Theognidovi 31-38). Srov. latinský překlad Melanchthonův: »Haec
quidem sic scito; cum malis vero ne versare / viris, sed semper cum bonis conversare / [...] / A bonis enim viris bona disces; [...].«
106
Tacitus, Annales, I.54 [?]: »ludos Augustalis tunc primum coeptos turbavit discordia ex certamine histrionum. indulserat ei
ludicro Augustus, dum Maecenati obtemperat effuso in amorem Bathylli; neque ipse abhorrebat talibus studiis et civile rebatur
misceri voluptatibus vulgi.«
107
Gn 2,2: recte »[...] quod patrarat.«
108
Recte Ex 16,23: »Requies sabbati sanctificata est Domino cras.« – Lev 23,3: »Sex diebus facietis opus: dies septimus, quia sabbati requies est, vocabitur sanctus: omne opus non facietis in eo: sabbatum Domini est in cunctis habitationibus vestris.«
109
Srov. Κέρας Αμαλθείας Ιωάννου του Στοβαίου εκλογαί αποφθεγμάτων και υποθηκών = Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum autores circiter ducentos et quinquaginta citat, et in sermones sive locos communes digestae, nunc primum a Conrado Gesnero ... in Latinum sermonum traductae, sic ut Latina Graecis e regione respondeant, Zürich: Christoph Froschauer,
1559, De parcitate, sermo XIV., p. 154: »Democriti. Vita sine festivitatibus longa est via sine diversoriis. – Βίος ἀνεόρταστος μακρὰ
ὁδὸς ἀπανδόκευτος.« – Zavádějící odkaz na rozpravu o bohatství zřejmě vznikl převzetím slova »avaritia« z následující Plútarchovy maximy: »Veruntamen avaritia et tenacitas cogit aliguos [...], ať už při kompilaci disputačního spisu, nebo převzetím chybné citace z neznámého zdroje.

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 47-76

© Association for Central European Cultural Studies

77

O provozování opery na Moravě (s výjimkou Jaroměřic)
v první polovině 18. století pojednal Jiří Sehnal ve své studii
Počátky opery na Moravě. Současný stav vědomostí, in: O divadle
na Moravě [= Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Supplementum 21], Praha 1974, s. 55-77.
2
Helfert, Vladimír: Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku, Praha 1916;
týž: Hudba na jaroměřickém zámku. František Míča 1696-1745,
Praha 1924.
3
Straková, Theodora: Jaroměřice nad Rokytnou, in: Opus
musicum 4 (1973), č. 2, s. 57-60; táž: Jaroměřice nad Rokytnou
a jejich význam v hudebním vývoji Moravy, in: Plichta, Alois (ed.):
O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou 1974, s. 393-404; táž: Hudba na moravských zámcích, in: Studie Muzea Kroměřížska 1991 [= Vlastivědná knihovna moravská, 80], Kroměříž – Brno 1992, s. 18-21; táž:
Die Questenbergische Musikkapelle und ihre Repertoire, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 31 (1996)
[Brno 1997], s. 13-23.
4
Trojan, Jan: Jak to dopadlo v Jaroměřicích, in: Opus musicum 6 (1974), č. 3, s. 82-85; týž: Sinfonia in Re – otázka v tónech, in: Opus musicum 9 (1977), č. 4, s. 111-113; týž: Čeština na zámecké scéně v Jaroměřicích, in: Opus musicum 16
(1984), č. 4, s. 101-105; týž: Ke skladebnému odkazu F. Míči
(1694-1744), in: Pečman, Rudolf (ed.): Vladimír Helfert v českém
a evropském kontextu, Brno 1987, s. 52-55; týž: František Václav (Antonín) Míča (1694-1744), in: Naším krajem 4 ([Třebíč]
1991), s. 20-26; týž: Tvorba F. V. Míči, in: Naším krajem 5 ([Třebíč] 1993), s. 10-19.
1
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Hudební život v Jaroměřicích
za hraběte Johanna Adama
Questenberga: shrnutí
současného stavu poznání
Musical life in Jaroměřice under
Count Johann Adam of Questenberg:
A summary of the current state
of knowledge
Jaroměřice in the first half of the 18th century was an important centre of music, not only in the Bohemian Lands,
but also in the Habsburg monarchy, mainly due to musical
productions initiated by Johann Adam of Questenberg.
The paper provides a comprehensive summary of the
latest state of research in this area and of Questenberg’s
activities. The excellent music capabilities of the Count,
his unusually philanthropic relationship with his subjects
and his significant Moravian provincial patriotism are discussed. The aforementioned is reflected not only in the
opera L’origine di Jaromeriz in Moravia (On the Origin of
Jaroměřice in Moravia, 1730), composed to the Giovanni Domenico Bonlini’s libretto by his Kapellmeister and
“Hauskomponist” František Antonín Míča (Franz Anton
Mitscha), but in other compositions, too. Questenb erg’s
patriotism was also expressed in his staging of several
works in Czech language to make them comprehensible to
the subjects, which was quite unique at the time. In 172352, over one hundred operas, homage serenades and passion oratorios were undoubtedly staged in Jaroměřice; this
number was significantly higher than in other Moravian
locations. Questenberg acquired much of the music from his
noble friends and from a variety of artists. He contributed
in an extraordinary way to the spread of musical repertoire
from Italy, but also from many other European countries, in
the Habsburg monarchy, especially in Moravia.
Count Johann Adam of Questenberg can be ranked
among the leading European music-loving aristocrats. His
increasingly frequent stays in Moravia – especially after
1735 – elevated the small town of Jaroměřice to become
a very important cultural centre and a one of the major
music centres in the Central Europe of this era.
Key words: history of music; 18th century; Bohemian Lands;
Moravia; Questenberg, Johann Adam Count of; Jaroměřice
nad Rokytnou; Italian opera
Number of characters / words: 87 970 / 12 901
Number of images: 3
Tato studie vznikla s podporou projektu NAKI DF13P01OVV001
(Kulturní krajina jako prostor pro společenskou reprezentaci a relaxaci vybraných aristokratických rodů v období od 17. do počátku 20. století).
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J

aroměřice byly v první polovině 18. století významným hudebním centrem nejen zemí Koruny české, ale
i celého habsburského soustátí, a to především díky
operním a oratorním produkcím iniciovaným hrabětem
Johannem Adamem Questenbergem ( Obr. 1). Opera byla žánrem, jenž právě na Moravě v této době dosáhl výjimečné intenzity a koncentrace. Podíváme-li se na mapu,
zjistíme, že moravské lokality, v nichž se opera na kratší
či delší dobu stala významnou součástí hudebního života, jsou si velmi blízko: Questenbergovy Jaroměřice, Kroměříž a později Vyškov jakožto sídla olomouckého biskupa Wolfganga Hannibala Schrattenbacha, Holešov hraběte Franze Antona Rottala a také městská opera v Brně.
Přitom jsou všechna tato místa nepříliš daleko od hlavního města habsburské monarchie – císařské Vídně. Intenzita operního života na Moravě neměla v uvedené době
ve střední Evropě obdobu.1 Z hlediska množství produkcí i kontinuity operního provozu měl pak nesporně největší význam hudební provoz v jaroměřickém sídle hraběte Questenberga.
Hudební život v Jaroměřicích rozkryl počátkem
20. století Vladimír Helfert, kterého lze považovat v oblasti zkoumání zámeckých a šlechtických kapel za průkopníka.2 Jaroměřickému hudebnímu životu věnoval dvě
obsáhlé knihy a jeho metodologie je v mnohých směrech
inspirativní i pro dnešní badatele. V jeho stopách pak
kráčela řada jeho žáků a absolventů brněnské muzikologie; za velmi podnětné lze považovat zejména výzkumy Theodory Strakové3 a Jana Trojana.4 K nim se přidali
i někteří další badatelé, z nichž je především nutno zmínit právníka a amatérského, avšak nadšeného historika
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Aloise Plichtu.5 Výzkumům obecně historickým a uměleckohistorickým se pak věnovala řada
dalších vědců, např. Rostislav Smíšek6 nebo Petr Fidler, jehož práce týkající se Jaroměřic mají
pro výzkum této lokality neocenitelný přínos.7
Všichni zmínění autoři přispěli k značnému rozvoji bádání o Jaroměřicích. Současně však
leckdy docházelo k tradování různých omylů nebo k mylným interpretacím pramenů. Proto
bylo nutno při rozsáhlém znovuotevření jaroměřické problematiky především obrátit pozornost opět k pramenným materiálům. Máme přitom velké štěstí, které řadu šlechtických archivů bohužel nepotkalo – k dispozici je totiž obrovské množství dochovaných questenberských
archiválií.8 Z nich mají obrovský význam dopisy Questenbergova vídeňského hofmistra Georga
Adama Hoffmanna z let 1729-1740.9 Ten hraběcím jménem zařizoval opisování partitur, tisky
libret ve Vídni, vstupoval v jednání s různými umělci atd. Tyto dopisy mají význam nejen pro
hudební a vůbec kulturní život na jaroměřickém zámku, ale přinášejí rovněž zajímavé a dosud
neznámé zprávy o vídeňské aristokratické společnosti nebo o operním provozu u dvora či v divadle U Korutanské brány. Často se jedná o unikátní informace, které jsou důležité i pro zahraniční badatele. Bohužel se nedochovaly Questenbergovy odpovědi na tyto hofmistrovy dopisy,
jež by byly nesporně pramenem ještě cennějším.
Z hlediska Questenbergových kontaktů se světovou hudbou jsou významné též dopisy tzv.
agentů (jednatelů), kteří vyřizovali hraběcí záležitosti v Praze a ve Vídni.10 Pro zkoumání jaroměřických hudebních produkcí a questenberského hudebního ansámblu pak má podstatný význam též četná korespondence jaroměřických správců (hejtmanů) s hrabětem, která byla vedena v době jeho pobytů ve Vídni a na dalších rodových statcích.11 Důležitým dochovaným zdrojem informací jsou též účty, nejrůznější žádosti a matriky (zkoumány ovšem byly nejen matriky jaroměřické, ale i z dalších lokalit – Třebíč, Náměšť nad Oslavou, Vídeň, Rappoltenkirchen
ad.). Nedochovaným souborem pramenů, jehož ztráta je zvláště pro muzikology velmi citelná,
jsou zprávy kapelníka Františka Antonína Míči, které se vztahovaly přímo k nastudování hudebních děl.
Další skupinu pramenů s velkou výpovědní hodnotou představují libreta.12 Celkem se dosud
podařilo shromáždit 26 questenberských libret z řady produkcí, a to v různých jazykových verzích. Převažuje přitom italština a němčina, ale dochována jsou i libreta česká a jedno latinské.

Plichta, Alois (ed.): O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou
1974; týž: Questenberk – Jaroměřice – Bach, in: Opus musicum 10 (1978), č. 9, s. 268-271; týž: Questenberkové a Jaroměřice nad Rokytnou, in: Umění 28 (1980), s. 151-165; týž: Johann Sebastian Bach und Johann
Adam Graf von Questenberg, doslov napsal Christoph Wolff, in: Bach-Jahrbuch 67 (1981), s. 23-30; týž:
Hudba a hudebníci v Jaroměřicích nad Rokytnou po smrti J. Adama z Questenberka (1752-1790), in: Hudební
věda 23 (1986), č. 2, s. 166-174; týž: Jaroměřicko. Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí, I-II, Třebíč 1994.
6
Smíšek, Rostislav: Hrabě Jan Adam Questenberk a proměny jeho dvora v první polovině 18. století, in:
Celostátní studentská vědecká konference Historie 2000, České Budějovice 2001, s. 125-156; týž: Jan Adam
Questenberk mezi Vídní a Jaroměřicemi, in: Bůžek, Václav – Král, Pavel (eds.): Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526-1740) [= Opera historica, 10], České Budějovice 2003, s. 331-354; týž: Jan Adam
z Questenberka a hmotná kultura v zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou. Příspěvek ke šlechtické reprezentaci v první polovině 18. století, in: Západní Morava 9 (2005), s. 50-70.
7
Fidler, Petr: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků na Moravě 17. a 18. století I, in: Sborník prací
Filozofické fakulty brněnské univerzity F (řada uměnovědná) 23 (1974), č. 18, s. 78-91; týž: Příspěvky ke
slovníku umělců a řemeslníků na Moravě v 17. a 18. století II, in: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity F (řada uměnovědná) 24-25 (1975/76), č. 19-20, s. 127-137; týž: Prandtauers Schloßprojekt
für Jarmeritz, zur eigenart der barocken Planung, in: Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 37 (1984),
s. 119-139; týž: Zur Bauaufgabe in der Barockarchitektur. Das Palais Questenberg. Ergänzende Forschungen
zu einer Prandtauer-Monographie, Innsbruck 1985.
8
Všechny jaroměřické prameny listinné povahy jsou uloženy v Moravském zemském archivu Brno
(dále jen MZA), a to ve fondu F 459 (Velkostatek Jaroměřice nad Rokytnou), fondu F 460 (Ústřední správa a ústřední účtárna Kouniců Slavkov) a fondu G 436 (Rodinný archiv Kouniců).
9
Hoffmannovy dopisy jsou uloženy v MZA, fond G 436, kart. 747-748, inv. č. 6133, a čítají cca 1 500 folií. V této studii je odkazováno pouze na jednotlivá data Hoffmannových dopisů hraběti Questenbergovi.
10
Franz Anton Dietzler: MZA, fond G 436, inv. č. 6246, 223 folií (korespondence z let 1744-1751); Wenzel Franz von Haymerle: MZA, fond G 436, inv. č. 6265, 364 folií (korespondence z let 1725-1752); Franz
Marx: MZA, fond G 436, inv. č. 6299, 174 folií (korespondence z let 1742-1752).
11
Jednotlivými správci postupně byli Georg Pürner, Johann Joseph Stampa, Johann Haussner, Joseph
Widmann a Sebastian Kruba.
12
Srov. studii Jany Spáčilové níže, s. 135-144.
5
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Prameny zásadní důležitosti jsou partitury. Patří mezi ně díla zkomponovaná jaroměřickými
umělci, tedy šest dochovaných vokálně instrumentálních děl kapelníka Františka Antonína Míči
a jedna serenata dalšího Questenbergova skladatele Karla Müllera. Přelomový význam pak má
dalších více než čtyřicet partitur pocházejících nesporně z Questenbergovy hudební sbírky, které byly považovány za ztracené a jež se podařilo určit v průběhu let 2005-2011.13 Identifikace je
Ke sbírce partitur viz Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga
a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011, kap. 5, s. 327-394.
13
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Obr. 1:
Neznámý autor: Johann
Adam Questenberg,
cca 1720?,
(© Státní zámek
Jaroměřice nad Rokytnou,
inv. č. JR10276)
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obšírně popsána v mé knize vydané v roce 2011, zmiňme zde alespoň, že při procesu určování
byly důležité především rozsáhlé písařské zkoušky, na jejichž základě byl identifikován rukopis
kapelníka Františka Antonína Míči v 16 partiturách (jedná se jak o notopis, tak o textové zápisy), Questenbergův rukopis v 28 partiturách a rukopis jaroměřických opisovačů v 18 partiturách. Celkem bylo určeno 15 jaroměřických písařských rukou, výzkumu napomohlo i zkoumání písma kopistů z jiných lokalit. To je počet neobvykle vysoký a nasvědčuje jak množství
opisovaných hudebnin, tak chvatu, v němž opisy často vznikaly. V rámci tohoto výzkumu byla questenberská příslušnost potvrzena také u několika duchovních skladeb, uložených především ve sbírce brněnského chrámu sv. Jakuba.14
Jak známo, hrabě Questenberg měl značné hudební nadání i schopnosti. Hrál na loutnu,
přičemž příležitostně vystupoval i u císařského dvora, a pro drnkací nástroje rovněž komponoval.15 Tyto skutečnosti jsou zaznamenány i v dobových teoretických pracích.16 Již během své
kavalírské cesty po Evropě poznal hrabě různé nástroje z loutnové rodiny, různé styly loutnové hry, pestrý hudební repertoár, různé způsoby zápisu hudebních děl i nástrojových ladění.
S loutnou se hrabě nechal dokonce portrétovat Janem Kupeckým.17 Není vyloučeno, že portrét byl vytvořen při příležitosti Questenbergových čtyřicátých narozenin.18 Samo portrétování při hře na hudební nástroj je u šlechtice-nositele rodové tradice výjimečné a obraz jako by
symbolizoval vše, co mělo v Questenbergově životě mimořádný význam: hudbu, literaturu a Jaroměřice, které byly místem jeho nejusilovnějších snah na poli umění.19
V pramenech se dochovaly zmínky, že hrabě Questenberg někdy nastudované opery v jaroměřickém zámeckém divadle sám zkoušel.20 Jak ještě bude uvedeno, své partitury opatřoval
vlastnoručně četnými poznámkami provozního charakteru. K takovému zacházení s hudebninami nenalézáme u tehdejších aristokratů obdoby.
Ve vztahu k hudbě a členům vlastního hudebnímu souboru se projevovaly dva z charakteristických rysů Questenbergovy osobnosti, které spolu do určité míry souvisely: neobvykle lidumilný vztah k poddaným a moravský zemský patriotismus.
Netypicky blízký, mnohdy takřka otcovský poměr hraběte k jeho poddaným dokumentuje
množství pramenů, především pak relace správců z jeho panství. Snahu o co nejpečlivější správu svých statků a o co nejlepší přehled dokládá také fakt, že většinu žádostí poddaných osobně signoval, a to svým charakteristickým, často používaným způsobem: »Jagr Questenberg«,
tj. »J[ohann] a[dam] gr[af] Questenberg«. To se nikterak nevylučovalo s Questenbergovou velkou náročností a netrpělivostí zejména ve vztahu k stavebním a uměleckým pracím a realizaci hudebně dramatických děl. Jeho benevolenci ke služebnictvu – v tomto případě ke kapelníkovi Františku Antonínu Míčovi – dokládají také zápisky z deníku Tobiase Seemanna, jenž působil jako kapelník u hraběte Franze Antona Sporcka.21
K tomu srov. několik bakalářských a magisterských diplomových prací obhájených na Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, např. Kučerová, Lenka: Salve Regina J. G.
Reinhardta a A. Caldary z majetku jaroměřického hudebníka D. Klopfana, Brno 2008; Marešová, Karolína:
Dvě chrámová dueta Františka Míči z hudební sbírky chrámu sv. Jakuba v Brně, Brno 2008; Tichý, Vlastimil: Sólové mariánské antifony Georga Reuttera ml. ve sbírce chrámu sv. Jakuba v Brně, Brno 2010; Lukeš,
Miroslav: Moteto A. Bernasconiho ze sbírky brněnské katedrály sv. Petra a Pavla, Brno 2011; Tisoňová, Lucie: Giuseppe Porsile: Alma Redemptoris. Opis D. Klopfana a jeho souvislost s hudebninami z majetku J. A.
Questenberga, Brno 2012.
15
Dochovány jsou tyto tři jeho skladby pro loutnu nebo kytaru: Menuet Compose de Mons. le Comte de Questenberg, CZ–Bm, sign. A 13268; Rigodon C[omte] Q[uestenberg], CZ–NLobkowitz II, sign. Kk. 78,
č. 19; táž skladba ve verzi pro kytaru označená jako Rigodon. Quest[enberg], CZ–Pnm, sign. XLb 211. Viz
jejich edice ve studii Miloslava Študenta níže, s. 102-105.
16
Ke Questenbergovi jakožto loutnistovi a skladateli srov. Baron, Ernst Gottlieb: Untersuchung des
Instruments der Lauten, Nürnberg 1727, s. 77; Walther, Johann Gottfried: Musicalisches Lexicon oder
Musicalische Bibliothek, Leipzig 1732, Faksimile-Nachdruck, ed. Richard Schaal, Kassel – Basel 1953, s. 508.
17
Srov. Király, Peter: Johann Kupezky und Johann Wilhelm Stör – Zwei Porträtisten von Lautenspielern
im 18. Jahrhundert und was man anhand ihrer Bilder erfahren kann, in: Die Laute 8 (2009), s. 49-75, a Miloslav Študent ve své studii níže, s. 97-106.
18
Portrét pravděpodobně pochází z let 1716-1718. K dataci více Király, P.: Johann Kupezky und Johann
Wilhelm Stör ( pozn. 17).
19
O vztahu Questenberga k loutně pojednává Miloslav Študent ve své studii níže, s. 97-106.
20
Hrabě správci Widmannovi z Brna v roce 1735 (MZA, fond G 436, kart. 766, inv. č. 6187, fol. 241r-v):
»Dem Frantz Mitscha habt ihr zu sagen, dass er denen Singerinnen die opera von Siroe compos. des Sarri
exercieren lassen, welche ich nach der zurückkunft probieren will.«
21
Srov. studii Stanislava Bohadla níže, s. 169-176.
14
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O tom několik Hoffmannových dopisů z roku 1729.
Kromě Františky Růžičkové se jednalo o Alžbětu Havlínovou (není jisto, zda nejde dokonce o obě
zpěvačky tohoto jména), Veroniku Naglovou, Johannu Míčovou, Rosinu Míčovou, Johannu Barbaru Catullusovou a její sestru Pavlínu. Plyne to zejména z jaroměřických soupisů poddaných. Tento případ je
nesporně pozoruhodný, ale nebyl zcela ojedinělý. Například fraucimor kněžny Marie Elisabethy z Eggenbergu, manželky Ferdinanda Josepha z Dietrichštejna, se na konci padesátých let 17. století skládal z pěti neurozených komornic, služky a chůvy a o třicet let později (1689) měl stále stejné složení. K tomu
Kubeš, Jiří: Reprezentační funkce sídel vyšší šlechty z českých zemí (1500-1740), disertační práce, Jihočeská
univerzita, České Budějovice 2005, s. 209.
24
Perutková, Jana: Láska proti zákonu v libretu pastorální opery L'Amor non ha legge (Jaroměřice 1728),
in: Cornova 4 (2014), č. 1, s. 41-52.
25
Nejedná se vlastně o titul, spíše jen o jeho určení; dochovaná hudebnina nemá titulní list a nad
notami je pouze uvedeno: »Nel giorno natalizio di Sua Excellenza il Sig. Adamo Comte di Questenberg«
(tedy »V den narozenin Jeho Excelence pana Adama, hraběte z Questenbergu«).
22
23
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Dokladem, že se Questenberg staral o své sloužící velmi dobře, je mj. jeho osobní snaha
o co nejlepší zaopatření vdovy a sirotků majordoma jeho vídeňského paláce Georga Nellera,
který zemřel v roce 1729.22 Jedním z těchto sirotků byla i budoucí vynikající zpěvačka Marie
Anna Nellerová, provdaná Míčová, pozdější matka klasicistního skladatele Jana Adama Františka Míči. Jistou náklonnost k poddaným dokumentuje také skutečnost, že Questenbergova
druhá choť měla svůj hofštát složen z dívek pocházejících z vážených jaroměřických rodin. Jistě ne náhodou se všechny tyto dívky velkou měrou podílely i na hudebním životě v Jaroměřicích jako zpěvačky.23
Vzhledem k tomu, že jeho centrální panství leželo na Moravě, projevoval hrabě náklonnost
k Markrabství moravskému a silný zemský patriotismus. V pozůstalostním soupisu jeho knih
figuruje například Sacra Moraviae historia Jana Jiřího Středovského. Odraz zemského patriotismu hraběte najdeme v architektonické a výtvarné podobě jaroměřického zámeckého areálu
a rovněž v některých hudebních dílech vytvořených přímo na jeho objednávku.
Nejnápadnější a také nejproslulejší je v tomto směru opera L’origine di Jaromeriz in Moravia
(O původu Jaroměřic na Moravě, 1730), kterou na text italského libretisty Giovanniho Domenica Bonliniho napsal František Antonín Míča a v níž hraje významnou roli budování městečka.
Jaroměřice i Morava se dokonce objevují v samotném názvu díla.
Jistým námětovým předobrazem tohoto díla je opera L’Amor non ha legge (Láska nezná zákon, 1728), kterou rovněž na Bonliniho libreto zkomponoval císařský skladatel a vicekapelník
Antonio Caldara. Osoba hraběte Questenberga, jehož životní osudy v době vzniku tohoto díla nebyly příliš šťastné, sloužila nepochybně jako předloha pro hlavního hrdinu opery, šlechtice Ortensia. Je zřejmé, že Bonlini vytvořil text podle Questenbergových instrukcí a že Ortensiovo upřednostňování venkovského pastorálního prostředí před »velkoměstem« (tj. Vídní) je ve
skutečnosti chválou Jaroměřic.24
V latinské holdovací serenatě Operosa terni colossi moles (Usilovná stavba tří kolosů, 1735;
 Obr. 2) Jacoba Želivského a Františka Antonína Míči, která byla uvedena ke Questenbergových jmeninám, zase vystupují géniové – tedy jacísi ochranitelé – Čech, Moravy a Rakouska
(zemí, v nichž vlastnil hrabě své statky). Hudební part génia Moravy Policarda je přitom nejexponovanější, a jistě nikoli náhodou je v jedné z Policardových árií, interpretovaných při premiéře kompozice Františkem Antonínem Míčou, řeč o »naší milované zemi«.
V serenatě vzniklé v roce 1738 na počest narozenin Questenbergovy novomanželky Marie
Antonie, roz. Kounicové, se velebení života v Jaroměřicích nepřímo odráží v samotném názvu
díla. Il delizioso ritiro scielto da Lucullo, console Romano bychom mohli přeložit jako »Utěšené
ústraní zvolené římským konzulem Lucullem«. Aby snad nevznikly žádné pochyby, v německé
verzi libreta je jako překlad italského »ritiro« použit termín »Land-Leben«, tedy život na venkově – život v Jaroměřicích. O deset let později zde tak nastává podobná situace jako v již zmíněné opeře L’Amor non ha legge. Uměnímilovným konzulem Lucullem pak má nepochybně být
sám hrabě. Jeho hrdost na Jaroměřice je zdůrazněna především v licenze, tj. závěrečné holdovací
árii, v níž vystupuje »Il Genio di Jaromeriz«, tedy zosobněný ochranitelský duch Jaroměřic. Libreto vytvořil Philippo Neri del Fantasia, italský operní impresário působící v letech 1736-1741
v Brně, a zhudebnil je vídeňský skladatel Ignazio Maria Conti.
Morava, resp. Jaroměřice jako Questenbergovo útočiště znějící hudbou je zpodobena také
v díle oslavujícím narozeniny hraběte Nel giorno natalizio (1732).25 Libreto neznámého autora zhudebnil kapelník František Antonín Míča. V jednom z recitativů se nachází pozoruhodný
text, v němž nymfa hraběte velebí za podporování hudby:
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»Per lui salito è in pregio
Il canto pria mal regolato e fosco:
Per lui queste campagne
Son delizie di Febo, e delle Muse;
E sì dolce armonia spargono intorno,
Che sembran dei piaceri il bel soggiorno.«
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»Díky němu stoupl v ceně
zpěv, dříve neladný a chmurný;
díky němu se tato krajina stala
libosadem Apollóna a jeho Múz,
jež po okolí šíří tak sladké souzvuky,
že se zdá být krásným útočištěm rozkoší.«

Výzkumné projekty realizované po roce 2005 na půdě Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně přinesly další zásadní poznatky.26 Hudební aktivity iniciované hrabětem byly v rámci těchto zkoumání posunuty do prvního desetiletí 18. století, do jeho nově vybudovaného paláce na Johannesgasse ve Vídni. Jedním z hlavních dokladů je dochovaná kvitance z roku 1708, tedy krátce z doby po sňatku s říšskou truksaskou Marií Antonií
Ferdinandou z Friedbergu a Scheeru, která byla v době sňatku teprve šestnáctiletá. Jistý Tommaso Astolfi, kterého lze identifikovat jako italského libretistu, v kvitanci potvrzuje převzetí
16 rýnských zlatých od hraběnky »za složení opery pro hraběcí milost, jejího chotě«.27 Astolfi
pro Questenberga napsal libreto k opeře vztahující se zřejmě ke Questenbergovým prosincovým
jmeninám, které v rámci dobových zvyklostí slavil – jak plyne z pozdějších pramenů – holdovacím dílem. K této holdovací opeře se nepochybně vztahuje také kvitance vídeňského kopisty Georga Arnolda Schmidta z 29. prosince 1707. Plyne z ní, že serenata zkomponovaná neznámým autorem pro čtyři sólové hlasy s instrumentálním doprovodem byla poměrně rozměrná.28
V objednání tohoto díla hraběnkou lze spatřovat analogii s císařským párem, neboť hudebně
dramatická díla ke jmeninám císaře Karla VI. objednávala formálně vždy jeho choť Alžběta Kristýna. Kromě hudebního života u císařského dvora, který byl pro hraběte nepochybně velkou
inspirací a zpočátku i hlavním zdrojem pro jeho hudební sbírku, byl Questenberg v kontaktu
i s dvorem císařovny vdovy Amálie Vilemíny, kde byla jeho choť dvorní dámou.29
Také instrumentální hudba dávaná Questenbergem v jeho vídeňském sídle k tabuli, k tanci
a k poslechu byla jistě samozřejmostí, i když ji lze dokumentovat jen obtížně, protože dochované prameny jsou jen velmi fragmentární. Historička Petra Vokáčová cituje například z deníků Jana Jáchyma ze Žerotína zápis z roku 1715, v němž poznamenává, že byl na návštěvě v paláci hraběte Questenberga a tancoval ve společnosti tří dvorních dam.30
Nejvíce ovšem máme dokumentován hudební život odehrávající se na jaroměřickém zámku.
Zámecké divadlo, které tvořilo spolu s míčovnou samostatné východní zámecké křídlo, se stavělo od roku 1719. Zatímco míčovna byla v přízemí, divadelní sál byl v patře. V roce 1722 byla barvena divadelní opona a v téže době byl zhotoven také jevištní portál, hlediště a 44 částí scénických proměn včetně konstrukce scény.31 V roce 1722 se zde již tedy pravděpodobně
uskutečnily nějaké produkce, první jednoznačně doložené představení je nicméně známo z listopadu 1723 při příležitosti návratu císařského dvora z pražské korunovace Karla VI. na českého krále. Questenberg, který v Jaroměřicích hostil část dvorské společnosti, zde dal provést
jednu operu a jednu komedii.
Hlediště zámeckého divadla bylo vybaveno blíže neurčeným počtem lóží.32 Není bez zajímavosti, že do Jaroměřic zavítal roku 1723 společně s hrabětem Pachtou významný vídeňský diJde o projekty reg. č. 408/05/2232 a 408/09/0334 podpořené Grantovou agenturou České republiky.
»Pro: sechzehen guld[en]; welche von der hochgräfl: Questenberg: frauen frauen Gemahlin, ich zu
Endts untergeschriebener, für die Composition der opera, für dero hochgräfl: Herrn Gemahl aus hand
Herrn Opfermanns Pahr empfangen habe; Wien den 11. Januarij 1708. Tomaso Astolfi.« MZA, fond F 460,
kart. 2424, inv. č. 9722, fol. 29r-v.
28
Opis partitury zahrnoval 70 listů, opis jednotlivých partů pak 108 listů. Účet je uložen v MZA, fond
G 436, kart. 801, inv. č. 6424, fol. 1r.
29
Např. dvorní hudebník ve službách císařovny vdovy Johann Georg Körner vystavil v červenci 1716
kvitanci za hobojové fagotové strojky (MZA, fond F 460, kart. 2424, inv. č. 9725, fol. 37r). V jejích službách působil po určitou dobu i italský skladatel Giuseppe Porsile, jehož některá díla Questenberg vlastnil.
30
Vokáčová, Petra: Příběhy o hrdé pokoře. Aristokracie českých zemí a císařský dvůr v době vrcholného
baroka, disertační práce, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2007, s. 262. Na základě písemného sdělení Petry Vokáčové byl Žerotín hostem i v Jaroměřicích (možná i opakovaně). K tomuto tvrzení
ovšem zatím nebyly dohledány přesnější pramenné doklady. K Žerotínovi a jeho vztahu k hudbě srov. Sehnal, Jiří: Die musikalischen Liebhabereien des Grafen Jan Jáchym von Žerotín, in: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Musicologica Olomucensia 5 (2000), s. 135-142.
31
Za konzultaci ohledně problematiky zámeckého divadla jsem zavázána prof. Petru Fidlerovi.
32
Srov. Spáčilová, Jana: Operní divadla na Moravě v 1. polovině 18. století – současný stav vědomostí
a perspektivy dalšího výzkumu, in: Opus musicum 43 (2011), č. 6, s. 38-54.
26
27
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vadelní inženýr, architekt a projektant vídeňského divadla U Korutanské brány Antonio Maria
Nicolo Beduzzi, jak dosvědčuje zpráva jaroměřického správce Stampy z 8. května 1723.33
Již v úvodu bylo řečeno, že Questenbergovy hudební produkce v Jaroměřicích vynikaly mj.
svou četností. Nejnověji byly shromážděny informace o jednotlivých provedeních oper a oratorií v Jaroměřicích podle jejich dat, a to premiér i repríz včetně těch, u nichž není znám název;

33
MZA, fond G 436, kart. 763, inv. č. 6185, fol. 9v-10r: »[...] Ihro hochgräfl: gden der Herr Graf Pachta
ist vergangenen Sonntag mit dem Ingenieur Batuzi hier durch auf seine gütter pahsiert, und haben
den garthen Zimmer, Comedi: und das Ball haus dann die Kirchen beschauet, und sich all hier biess ein
Stundt verwillet.«
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Obr. 2:
František Antonín Míča:
Operosa terni colossi moles
(1735), vazba unikátně
dochované partitury
(Wien: © Gesellschaft
der Musikfreunde,
sign. III 27714)

83

84

A
r
t
i
c
u
l
i

Jana Perutková

jedná se o více než 80 produkcí. Současně bylo ovšem také zjištěno, že přesný počet realizovaných inscenací nelze z dochovaných pramenů stanovit.
Na ákladě účtů jaroměřického stolaře Matthiase Stöhringa z let 1732, 1734 a 1738 a dalších pramenů je totiž možno konstatovat, že nejpozději od třicátých let 18. století bylo realizováno ročně až 40 představení – jednak oper, jednak komedií s hudebními čísly –, což je počet skutečně ohromující. Operní představení tvořila přibližně polovinu z tohoto počtu. Jaroměřický provoz se tak blížil profesionálním staggionovým scénám. Pro ilustraci uveďme, že např.
k roku 1734 uvádí Stöhring 20 oper, z pramenů však nejsme schopni zachytit více než 5 operních představení (a jedno oratorium). Dále musíme počítat s tím, že velikonoční oratoria byla
provozována každoročně, stejně tak jako serenaty ke jmeninám a narozeninám hraběte. Totéž
se pravděpodobně týká jeho manželek, i když možná ne v takové míře. Navíc máme markantní
nedostatek zpráv po roce 1740, kdy správce prodléval často mimo Jaroměřice, především pak
na západočeském panství, nebo ve Vídni, a z Questenbergových služeb odešel hofmistr Georg
Adam Hoffmann. Především však hrabě dlel už prakticky trvale v Jaroměřicích a nebylo potřeba takřka o ničem korespondovat, neboť vše se rozhodovalo a řešilo na místě. Přesto můžeme
na základě pramenného výzkumu říci, že hudební provoz v Jaroměřicích neutuchal ani ve čtyřicátých letech, kdy bylo uvádění vážných italských oper u dvora ve Vídni výrazněji omezeno.
Musíme se tedy spokojit se zjištěním, že hudebně dramatických produkcí bylo za hraběte
Questenberga v letech 1723-1752 nepochybně více než sto; počet se mohl blížit ke dvěma stům
představení a snad toto číslo i překročit, ale do těchto spekulací se není radno ani třeba pouštět. V každém případě můžeme konstatovat, že tento počet byl mnohem větší než v ostatních
moravských lokalitách.
Na základě dosud prozkoumaných pramenů se zdá, že hudební inscenace na jaroměřickém
zámku kulminovaly na sklonku třicátých let 18. století. Množství produkcí se přitom váže k roku 1738, v němž se uskutečnil Questenbergův druhý sňatek s hraběnkou Marií Antonií Kounicovou a rovněž svatba jeho dcery Marie Caroliny. Ta byla jediným z pěti dětí hraběte, které
se dožilo dospělého věku.
Uvažujeme-li o počtu přibližně dvou desítek operních představení ročně, je nutno vzít v úvahu, že se pochopitelně nejednalo jen o premiéry, ale také o reprízy, které se konaly kromě původních jazykových verzí i v jiných řečech. Pozoruhodné je, že hrabě, na jehož moravský zemský
patriotismus jsme již upozornili, nechal řadu děl uvádět v češtině. Chtěl je tak zprostředkovat
svým jaroměřickým poddaným, neboť Jaroměřicko bylo primárně českojazyčnou oblastí. Česky
zřejmě zaznívala zvláště sepolkra, tj. oratoria provozovaná obvykle ve Svatém týdnu – v Jaroměřicích pak obvykle na Velký pátek – v chrámu u stylizovaných kulis Božího hrobu. V češtině
byly někdy uváděny též komedie a výjimečně i některá operní představení. To je v první polovině 18. století v českých zemích ojedinělý jev. Hrabě tak naplňoval v praxi to, co napsal již ve
své disertační práci, kterou zakončil svá právnická studia na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě v roce 1696: pořádat představení pro poddané, a to za jejich spoluúčasti.34
Nejznámějším dílem provedeným v češtině se stala Míčova opera L’origine di Jaromeriz in
Moravia z roku 1730, která zazněla v jaroměřickém zámeckém divadle kromě italského originálu také v českém překladu.35 Na původní český text pak Míča zkomponoval část Čtyři živlové
z dochované serenaty Der glorreiche Nahmen Adami (Slavné jméno Adamovo, 1734).36
Z hlediska světové muzikologie je neméně zajímavá Questenbergova snaha uvádět operní díla též v němčině. V habsburské monarchii byl v tomto směru jedním z prvních, kdo tento »experiment« realizoval.37 Na představení v němčině ukazují zejména následující prameny:
1) libreto k opeře L’Amor non ha legge z roku 1728, v němž je uvedeno: »Při překladu [...] bylo
pokud možno postupováno tak, aby se árie mohly zpívat jak italsky, tak německy.«38
2) dopis hofmistra Hoffmanna vztahující se k Míčově opeře L’origine di Jaromeriz in Moravia,
Disertační práci hraběte Questenberga je věnována studie Jiřího K. Kroupy níže, s. 77-84.
Důvody, které vedou k tvrzení, že opera byla skutečně provedena česky, podrobně vypočítává Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 178-179. V rámci identifikace questenberských partitur
se bohužel doposud nepodařilo objevit třetí dějství této opery (včetně třetí části komického intermezza).
36
O serenatě, uložené dnes v pražské Národní knihovně, podrobně tamtéž, s. 190-197.
37
V divadle U Korutanské brány byla první opera v němčině hrána až v roce 1741. Jednalo se o Hypermnestru Ignaze Holzbauera, jenž byl před svým vídeňským působením zaměstnán ve službách hraběte Rottala v Holešově.
38
»Man hat in der Übersetzung von dem Wällischen in das Teutsche, so viel es die Möglichkeit zugelassen sich dahin bearbeitet, dass die Arien auch teutsch wie in wällisch mögen gesungen werden.« Tato
věta je uvedena samostatně na druhé straně dochovaného libreta, hned za titulní stranou.
34
35
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Hoffmannův dopis ze 7. května 1730: »Rademin meldet, es werde sehr gezwungen, absonderlich
in Arien, herauskommen, doch werde er sich mit übersetzung alles fleisses gebrauchen, damit es auch
teutsch könne gesungen werden.«
40
Srov. Spáčilová, Jana: Nové poznatky k hudbě na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha, in: Macek, Petr (ed.): Stanislavu Tesařovi k 70. narozeninám [= Musicologica Brunensia = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity H 45, 1-2], Brno 2010, s. 189-206.
41
Vyplývá to z dochovaných libret z brněnské a holešovské operní scény.
42
Plichta, A.: Jaroměřicko, II ( pozn. 5), s. 113-114.
43
O tom podrobně Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), kap. 2, s. 101-168.
44
Hrabě v dopisu jaroměřickému správci (MZA, fond G 436, kart. 767, inv. č. 6187, fol. 27v): »[...]
denen Singerinnen hab befohlen von allen 3 operen die parten fleissig zu lehrnen, wie auch der Verone
die Tantzerinnen, und dem Dominico die kleine operistinen wohl und fleissig zu exerciren.«
45
V MZA, fond G 436, kart. 742, inv. č. 6129, jsou doloženy tři účty: první z 19. dubna, zřejmě za březen 1722 (fol. 151r), druhý za duben, datovaný 3. května (fol. 71r), třetí z 30. června (fol. 31r). Jméno Matěje Zelenky je rovněž uvedeno na předním i zadním přídeští prvního aktu opery Francesca Bartolomea
Contiho Sesostri pocházející z Questenbergova majetku.
46
O tom poprvé Spáčilová, Jana: Současný stav libret italské opery na Moravě v 1. polovině 18. století,
39
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v němž uvádí: »Rademin sděluje, že to bude zvláště v áriích vypadat velmi nuceně, avšak
bude při překladu co nejpečlivější, aby to bylo možno zpívat i německy.«39
3) partitura Míčovy holdovací serenaty Der glorreiche Nahmen Adami. V němčině je nejen titulní list kompozice, ale především celá její první (delší) část – Sedm planet (Sieben Planeten).
Questenberg své poddané ovšem neseznamoval s vynikajícími hudebními díly jen v roli posluchačů, jak bylo uvedeno výše. Určil jim také roli aktivní, neboť jeho ctižádostí bylo vybudovat hudební ansámbl z vlastních zaměstnanců a poddaných. Hrabě nezaměstnával žádné italské hudebníky nebo zpěváky, nevystupovali zde ani italští kastráti. Je nutno vzít v úvahu i hypotézu, že hrabě na takové hudebníky a zpěváky neměl dostatek finančních prostředků. Například kardinál Wolfgang Hannibal Schrattenbach, který byl finančně mnohem lépe situován,
disponoval obojím – zaměstnával několik italských hudebníků a doloženo je i angažmá kastrátů.40 Hrabě Franz Anton Rottal si zase pro své produkce na holešovském zámku půjčoval zpěváky z italské městské opery, jejíž činnost se v Brně pod vedením Angela Mingottiho datuje od
roku 1732.41 Questenberg ovšem budoval svůj hudební soubor plánovitě z domácích sil. O hudebním školení jaroměřických dětí svědčí dochovaný školský řád z roku 1742, z něhož plyne,
že děti věnující se hudbě školní rektor učil denně dvě hodiny navíc.42 V nejnovější knize o jaroměřickém hudebním životě se podařilo sestavit dosud neucelenější informace o více než dvaceti zpěvácích a více než čtyřiceti instrumentalistech působících v jaroměřickém ansámblu v průběhu let cca 1710-1752.43 Jeho členové s hrabětem zajížděli všude tam, kde jej hrabě potřeboval – ať už do Vídně, nebo na jeho další panství, která vlastnil v rakouském Rappoltenkirchen
či západočeském Bečově. Základ souboru tvořily domácí rody, především pak varhaníka Mikuláše Míči a rektora Václava Svobody, který postupem času začal psát své příjmení v germanizované podobě Frey. Dále se pak uplatnili například příslušníci jaroměřických rodů Davidů, Havlínů nebo Zelenků.
Vystupovali zde také poddaní z jiných questenberských panství, kteří se zde buď usadili, nebo po čase z Jaroměřic odešli. Stejně tomu bylo i u některých umělců pocházejících z německo
jazyčné oblasti. Patrně nejvýznamnějšími z nich byli dva zpěváci-basisté Franz Anfang a Dominik Klopfan, kteří také příležitostně vypomáhali zpěvákům s nastudováním některých rolí.44
Hrabě nechal své nejtalentovanější poddané školit i ve Vídni. Na základě dochovaných účtů například víme, že Matěj Zelenka pobíral hodiny hry na violu da gamba u Michaela Crammera,
zřejmě příbuzného violoncellisty a člena vídeňské dvorní kapely Johanna Crammera.45
Pouze příležitostně se stýkal s některými vídeňskými dvorskými instrumentalisty. Rovněž
zpěváci a zpěvačky z Vídně nebo Itálie hostovali v Jaroměřicích jen zřídka. Podle dochovaných
pramenů vystoupila v roce 1736 v hlavní roli v opeře Didone abbandonata Leonarda Vinciho Catarina Scotti, sestra vídeňského choreografa a tanečníka Franze Josepha Scottiho, jenž pro hraběte rovněž příležitostně vytvářel choreografie k operním představením. Zmínku zasluhuje také
italská zpěvačka Anna Catarina della Parte, která byla známa pod uměleckým jménem Nina di
Portugal (též di Portogallo). Je nanejvýš pravděpodobné, že přivezla Questenbergovi partituru
operní novinky Giuseppa Ferdinanda Brivia s názvem Demofoonte, v jejíž premiérovém představení v roce 1738 v italském Turíně vystoupila. Questenberg sice neuspěl se svou snahou představit ji císaři, avšak z libret víme, že vystoupila v karnevalu i na podzim 1740 v Brně.46 Proto
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je možno takřka s jistotou předpokládat, že navštívila též městečko, v němž pobýval její protektor, tedy Jaroměřice (nasvědčuje tomu i Hoffmannova korespondence).
Hrabě také krátkodobě angažoval dva dnes již takřka zapomenuté, leč tehdy známé a zkušené skladatele. První z nich, Ignaz Prustmann, byl rakouského původu a jeho předchozí působiště byla ve Vídni a ve službách knížete Esterházyho. Krátce po přijetí do Questenbergových
služeb však v Jaroměřicích 13. května 1723 nečekaně zemřel.47 O několik let později hrabě zaměstnával – snad především ve svém vídeňském paláci – německého skladatele Daniela Gottloba Treue, pravděpodobného žáka Antonia Vivaldiho, jenž ve dvacátých letech 18. století působil v operní společnosti ve slezské Vratislavi.48
Zajímavé jsou rovněž dostupné údaje týkající se nástrojového vybavení Questenbergovy kapely. Z dochovaných účtů vyplývá, že hrabě nechal hudební nástroje a vše nutné k jejich provozu (struny, strojky ap.) pro své instrumentalisty většinou nakupovat ve Vídni. V pramenech
se lze setkat jak se známými jmény (varhanář Johann Leydecker či dvorní houslař Anton Posch), tak se jmény dosud blíže neidentifikovanými (neznámý městský loutnař Johann Georg
Ott).49 Dále se v souvislosti s nástroji objevuje jméno stavitele klávesových nástrojů Johanna
Christopha Pantznera, dvorního hobojisty Johanna Georga Schindlera či dvorního hudebníka ve
službách císařovny vdovy Amálie Vilemíny Johanna Georga Körnera, který dodával hraběti fagotové a hobojové strojky už v roce 1716. Z účtů také vyplývá, že byla Questenbergova kapela kompletně nástrojově vybavena – tedy včetně trubek či např. horen ve francouzském ladění – již před rokem 1720, tedy ještě před začátkem produkcí v jaroměřickém zámeckém divadle.50
V čele Questenbergova hudebního souboru stál kapelník František Antonín Míča. U hraběcího dvora zastával druhý nejvyšší možný post – místo komorníka (nejvyšší funkcí na questenberském dvoře byl hofmistr). To bylo důkazem, jak vysoko si Questenberg cenil jeho služeb.
V hudebních produkcích vystupoval rovněž jako tenorista a působil též jako »domácí« skladatel, jak bylo v hudbymilovných šlechtických kruzích zvykem. Jakožto kapelník byl nejen zodpovědný za nastudování hudby u hraběcího dvora, ale také za administrativní záležitosti kapely. Do roku 1735 flexibilně přejížděl vždy tam, kde jej hrabě potřeboval, většinu času ovšem
nejpozději po roce 1722 trávil v Jaroměřicích. Objevoval se samozřejmě i ve Vídni, a to i v době, kdy hrabě již trvale sídlil na Moravě. Existuje např. doklad, že v roce 1742 – tedy dva roky
před svou smrtí – zde osobně nakupoval pozoun, dvě trubky a struny pro smyčcové nástroje.51
Životu a tvorbě Františka Antonína Míči je věnována detailní pozornost v již zmiňované
knize František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích.
Na tomto místě pouze konstatujme, že se tento skladatel narodil v roce 1696 v Náměšti nad
Oslavou (pokřtěn byl 2. září 1696), nikoliv v roce 1694 v Třebíči, jak bylo doposud uváděno.52
František Václav, který se v Třebíči manželům Míčovým narodil, byl kapelníkovým starším bratrem, zemřelým nedlouho po narození.
František Antonín Míča, jenž musel splňovat vysoké nároky hraběte Questenberga na hudební produkce, zemřel v osmačtyřiceti letech a ke konci svého života churavěl. Svědectví o jeho nepříliš dobrém zdravotním stavu přináší následující pramen, který byl v nedávné době znovuobjeven. V kompletní podobě má toto znění:
»František Míča nemá jíst nic následujícího: za prvé, co má peří, žádnou kaši, nic, co je
na omastku smaženo toho dne, nic, co toho dne pečeno z hub, ani chléb, nic z řepy, ať je
in: Acta musicologica.cz (Revue pro hudební vědu) 3, 2006, č. 2, nestr., http://acta.musicologica.cz/0602/0602s06t.html. U obou oper je jako autor uveden italský zpěvák a skladatel Giovanni Matteo Lucchini.
47
Srov. matriční záznam (MZA, fond E 67, sign. 10389 [matrika zemřelých], s. 121): »Ignatius Prustmann, 40. annorum, compositor musices mortuus Jaromeritii.«
48
Treu to uvádí ve své autobiografii publikované německým teoretikem Johannem Matthesonem.
V pramenech se tento skladatel vyskytuje také pod italianizovanou verzí jména: Fedele, Fedeli. Srov.
Mattheson, Johann: Grundlage einer Ehren-Pforte, woran der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler &c. Leben, Wercke, Verdienste &c. erscheinen sollen, Hamburg 1740. Vollständiger,
originalgetreuer Neudruck mit gelegentlichen bibliographischen hinweisen und Mattheson’s nachträgen,
hrsg. von Max Schneider, Berlin 1910, s. 378.
49
V účtu z roku 1732 (MZA, fond F 460, kart. 2427, inv. č. 9737, fol. 97r) je uveden jako »Johann
Georg Ott, bürgerlicher Lautenmacher«.
50
K tomu blíže jaroměřické účty uložené v MZA.
51
Účet z 13. dubna 1742 (MZA, fond F 460, kart. 2431, inv. č. 9754, fol. 18r).
52
MZA, fond E 67, sign. 10717, s. 466 (matrika pokřtěných – Náměšť nad Oslavou): »Frantz Antonin,
[rodiče:] Mikolass micža, Žena Marina z Namiesste, [kmotři:] dwogicztihodni Pan fararž Mohelskey, pani
Marta, Hospoden geho z Mohelna, [křtil:] P[ater] Martin Cžerwinka, Capl[an].«
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Tento dokument, poukazující nepřímo především na Míčovo fyzické i psychické vyčerpání, je
nedatován a nepodepsán. Je však možno hypoteticky uvažovat o tom, že má souvislost s úmrtím jeho první manželky Terezy, která zemřela při porodu v roce 1739 v pouhých pětatřiceti
letech. Obavy o Míčovo zdraví tehdy vyjádřil sám Questenberg v dopisu správci Krubovi, jenž
měl za úkol kapelníkovi vyjádřit hraběcí účast. Píše v něm:
»S politováním se dozvídám o neočekávaném úmrtí komorné Míčové, pro niž musí ovšem
ten ubohý muž truchlit tím více, že v ní ztratil dobrou ženu, jež zanechala tolik dětí, a neví se, jak se zachová její stará matka, poté co ztratila dceru. [...] vdovci však řekněte, aby
netruchlil příliš a nevystavoval v nebezpečí také své zdraví; já mu budu nadále prokazovat veškerou milost a pomoc [...].«54
Jak vidno z tohoto citátu, sociální cítění hraběte i jeho obliba kapelníka Míči byly nebývalé. Od churavějícího kapelníka postupně přebíral jeho povinnosti Karel Antonín (Josef) Míča (1712-1784), syn jaroměřického varhaníka a opisovače Jakuba. Po smrti Františka Antonína
získal Karel Antonín i post komornický, později byl jmenován dokonce hofmistrem. Posledně
jmenovaného postavení dosáhl po smrti jiného Karla z rodu Míčů, jenž u Questenbergova dvora zastával rovněž vysoký post a byl též umělecky činný. Jednalo se o kapelníkova bratra Karla (Michaela) Míču (1699-1750), jenž působil jako číšník, stolník a hofmistr. Podle dostupných
pramenů se zdá, že tento Karel Michael Míča měl po předchozím stolníkovi a kuchařském mistru Michaelu Walterovi na starosti nastudování komedií (k jejich vystřídání došlo zřejmě mezi lety 1734-1735).55
Další významnou postavou pro hudební život v Jaroměřicích se od sklonku třicátých let
až do smrti hraběte stal Karel Müller (1719-?). V Questenbergových službách se objevil po roce 1736 jakožto kancelista. Ještě předtím, než do nich vstoupil, byl nucen dát do pořádku svůj
nemanželský původ. Questenberg, který na šlechtice té doby neobvykle silně sociálně soucítil
s nižšími vrstvami a zároveň úzkostlivě dbal na pověst svou i svého služebnictva, zřejmě chtěl
přijmout Müllera až po vyřešení této situace. Současně se však o ni postaral sám. Z 28. května 1736 totiž pochází žádost matky Magdaleny Müllerové, která byla adresována přímo císaři
Karlu VI. Prosí v ní, aby její syn Karel získal práva manželského syna a mohl vykonávat řádnou
profesi, řemeslo nebo umění. O kladné vyřízení žádosti se staral hofmistr Hoffmann a nutný
poplatek byl uhrazen z hraběcí pokladny.56
V té době byl Questenbergovým kapelníkem stále ještě František Antonín Míča, jejž postupně začínal zastupovat Karel Antonín Míča. Zdá se tedy, že hrabě využíval Müllerových hudebních schopností zřejmě především ke komponování a jako »compositore« byl Müller také
v pramenech zpravidla titulován. Kromě toho zastával post kancelářského úředníka. Prameny
jsou v tomto ohledu na informace skoupé, neboť právě po roce 1736 trávil hrabě takřka veškerý svůj čas v Jaroměřicích, řešil vše na místě, a nebylo tedy nutno o hudebních záležitostech
korespondovat. Z Müllerovy tvorby tak bohužel známe jen dvě díla. V partituře je dochována jeho serenata Il natale di Giove z roku 1748 na libreto Pietra Metastasia, které slavný dvorní básník napsal v roce 1740 pro císaře Karla VI. nedlouho před jeho smrtí. Dále je doloženo

MZA, G 436, kart. 746, i č. 613, fol. 13r: »Franciscus Mitscha solle nichts essen, wie folget: Erstlich, waß födern hat, keinen brein Koch, nichts, was an schmaltz gebachen wirdt den tag, nichts von
schwammen, waß den tag gebachen wirdt, weeder brodt, keine Rüben, sie mögen sein, wie si wollen,
kein S[alva] V[enia] schweinenes fleisch, nichts gebratenes, so den Tag gebraten wirdt, kein wein tringen,
nichts Rothes tragen, unter fiel Volckh, absonderlich wo eine Music ist, sol er nicht gehen.«
54
MZA, fond G 436, kart. 767, inv. č. 6188, fol. 60r: »Sehr bedauerlich, zu vernehmen den unerhofften
Todesfall der Cammerdienerin Mitschin, welches freylich dem armen Mann umb desto mehr betruben
muss, weilen er ein gutes Weib verlohren, welche so viele Kinder hinterlassen, undt mann nicht weiss,
wie ihre alte Mutter vor sie wird gesünnet seyn, nachdeme sie die Tochter verlohren hat [...] dem Wittwer
aber zu sagen, dass er sich nicht zu sehr betrüben und seine Gesundheit gleichfalls in die Gefähr setzen
solle; ich werde ihme alle Gnadt und Assistenz continuiren [...].«
55
Podrobněji k oběma Karlům z rodu Míčů a jejich postavení na Questenbergově dvoře srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 103 n.
56
Žádost je uložena v MZA, fond G 436, kart. 762, inv. č. 6181, nefol. O zaplacení žádosti prostřednictvím agenta Haymerleho píše Hoffmann dne 21. června 1736: »Nachdeme der Agent Haymerle pro taxa
minima wegen legitimation des Carl Müllers eingekommen, so ist solche auch erhalten worden, welche
data occasione nacher Jaromeritz beförderen werde.«
53
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udělaná jakkoliv, žádné vepřové maso, nic pečeného toho dne, nepít žádné víno, nenosit
nic červeného, nechodit mezi množství lidí, zvláště ne tam, kde je [prováděna] hudba.«53
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německé libreto k rozměrné tříaktové opeře Cambise, kterou Müller zkomponoval v roce 1743
na text Claudia Pasquiniho.57
Questenbergův ansámbl byl nesporně na vysoké interpretační úrovni. Jednak to plyne z dochovaných partitur z Questenbergovy hudební sbírky (resp. z děl, která zde byla uváděna), jednak z faktu, že jeho hudebníci vystupovali i mimo jaroměřické panství. Pramenem k poznání
těchto skutečností jsou především libreta a některé další archivní materiály. Počínaje třicátými
léty dával Questenberg uvádět postní oratoria u kapucínů v Brně a v Olomouci, a to většinou
na Zelený čtvrtek; podle dochovaných pramenů se přitom často jednalo o díla Františka Antonína Míči.58 V roce 1736 pak nechal v Brně provést svými hudebníky dvě velká oratoria pocházející z pera Francesca Bartolomea Contiho (Il martirio della madre de’ Macabei u sv. Michala)
a Antonia Caldary (Sant’Elena al Calvario v chrámu sv. Jakuba).59 Tyto rozměrné produkce souvisely zřejmě především s jeho funkcí hlavního komisaře u moravského zemského sněmu v Brně, již v tomto roce zastával.
Z hlediska světové muzikologie má hrabě Johann Adam Questenberg velký význam především jako objednavatel hudebních děl a také jejich další poskytovatel. Partitury si zpočátku
opatřoval především ve Vídni, později ovšem rozšířil své pole působnosti a můžeme říci, že je
získával doslova z celé Evropy. Hudebniny k němu samozřejmě proudily z několika míst habsburské monarchie: z Vídně, Prahy, Brna a Vratislavi. Z italských měst pak získával partitury
prokazatelně přinejmenším z Říma, Benátek, Neapole, Pesara, Luccy a Parmy. Sám také ostatně život v italských operních domech poznal, a to v mládí během své kavalírské cesty; v první polovině roku 1699 navštívil operní produkce v Turíně, Milánu, Benátkách, Římě a Neapoli.
Hrabě udržoval rovněž styky s maltézskými rytíři, přičemž hudebniny podle dochovaných
pramenů putovaly z Malty do Jaroměřic, ale i opačným směrem. Hudbu hrabě příležitostně získával i z Německa, víme o Mannheimu, Würzburgu, Mnichovu a Berlínu. Samostatnou kapitolou je v tomto směru Lipsko. Z dochovaného dopisu hraběte Franze Ernsta Wallise, syna majitele moravskobudějovického panství, který Questenberga dobře znal, vyplývá, že jej za svého
mecenáše považoval i Johann Sebastian Bach, který s ním byl přinejmenším v příležitostném
v korespondenčním kontaktu.60 Toto zjištění přivedlo německého muzikologa Michaela Maula
k dosud nepotvrzené hypotéze, že první provedení Bachovy Mše h–moll (BWV 232) se mohlo
uskutečnit na Questenbergův popud ve Vídni v roce 1749 při oslavách svátku sv. Cecílie, které
pořádalo vídeňské bratrstvo zvané Musikalische Congregation. Hrabě byl jeho členem, a není
tedy vyloučeno, že Bachovi objednávku zprostředkoval – mohl tedy být nepřímým hybatelem
dokončení tohoto dnes velmi slavného díla.61
Dále nás prameny informují o získání hudebnin z Lisabonu, kde po určitou dobu ve třicátých letech 18. století působil jako vyslanec Questenbergův přítel Conrad Adolph von Albrecht,
ale také – méně očekávaně – i z Francie62 a Anglie.63 Za zmínku stojí především vliv francouzský. V libretu k opeře L’elezione d’Antioco in rè della Siria, které napsal v roce 1732 na Questenbergovu objednávku Giovanni Domenico Bonlini, je dokonce po druhém aktu místo obvyklé
baletní vložky převzata operně baletní část z díla Fêtes de l'Amour et de Bacchus, které vytvořil Jean Baptiste Lully s libretistou Phillippem Quinaultem. Vše nasvědčuje tomu, že tato část
byla převzata včetně Lullyho hudby.
Nejvýznamnějším zdrojem při získávání operních partitur bylo Questenbergovi – především
v prvních dvou desetiletích 18. století – hlavní město habsburské monarchie. Vídeň byla nevyčerpatelným zřídlem informací a též neodolatelným místem dvorských i šlechtických zábav
a slavností. Byla rovněž prostorem, v němž zaznívala vynikající hudební díla. Skladby zde premiérované – především drammata per musica, holdovací serenaty a oratoria – si hrabě obstaO Müllerovi více Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 118-127.
Dochována jsou libreta těchto jeho děl: Die Beschuldigte Unschuld (1729 Olomouc, 1730 Brno),
Oeffterer Anstoß (1731 Brno, 1736 Olomouc), Leyden, Sterben, und Begräbnuß des Heylands Jesu Christi
(Brno 1732), Die heilige Helena auf dem Calvari-Berg (1734 Brno).
59
Obě díla jsou známa z dochovaných libret.
60
Srov. Maul, Michael: »Die große catholische Messe«. Bach, Graf Questenberg und die »Musicalische
Congregation« in Wien, in: Bach-Jahrbuch 95 (2009), s. 153-176.
61
O tom podrobně pojednává studie Michaela Maula níže, s. 139-146.
62
Hoffmann hraběte v dopisu z 16. prosince 1735 informuje o bedně francouzských oper (jednalo se
o specificky francouzský žánr opéra-ballet), která byla přepravována do Jaroměřic.
63
V účetním soupisu hofmistra Hoffmanna se z položky datované k 21. listopadu 1738 dozvídáme o zaplacení jakési opery anglickému kavalírovi. O několik dnů později oznamuje Hoffmann v dopisu
z 29. listopadu 1738, že posílá tuto blíže neurčenou »anglickou operu« do Jaroměřic.
57
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Perutková, Jana: K výzkumu výměny hudebnin mezi hrabětem z Questenbergu a jeho aristokratickými přáteli, in: Musicologica Brunensia 49 (2014), č. 2, s. 29-51.
65
Fidler, P.: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků I ( pozn. 7), s. 78.
66
Srov. studii Stanislava Bohadla níže, s. 169-176.
67
Datum provedení je známo z dochovaného libreta.
68
K jeho hudebním aktivitám viz Kokole, Metoda: Glasba v plemiških bivališčih na Slovenskem od
strednjega veka do konca 18. stoletja, in: Kronika 60 (2012), č. 3, s. 1-32.
69
Tabulku těchto děl přináší Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 93-100.
64
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rával poměrně snadno, ať už prostřednictvím různých známých umělců, nebo šlechticů. Avšak
nejpozději od třicátých let využíval některé umělce a především své aristokratické přátele i pro
získávání partitur z Itálie a dalších vzdálenějších zemí.64
Questenberg prostřednictvím svých agentů a především šlechtických a uměleckých přátel
a známých sledoval velmi pečlivě především život v italských operních domech. K hudbymilovným přátelům z vídeňských aristokratických kruhů patřil především přední vídeňský umělec,
učenec a diplomat Conrad Adolph von Albrecht. Ten byl Questenbergovým blízkým rádcem. Petr Fidler se domnívá, že mohl být autorem ideového programu celkové výzdoby jaroměřických
zámeckých interiérů.65 Jeho sestra byla provdána v Tavíkovicích nedaleko Jaroměřic, Albrecht ji
pravidelně navštěvoval a často zajížděl i do Jaroměřic.
Hudebniny Questenberg sdílel také s hrabětem Michaelem Johannem Althannem a několika dalšími aristokraty z tohoto rozvětveného rodu, s některými členy rodiny Harrachů, dále pak s Emanuelem Michaelem von Starhemberg, hrabětem von Salaburg (zřejmě se jednalo
o Franze Ludwiga Salaburga), ostřihomským arcibiskupem Emmerichem Esterházym de Galántha, knížetem Paulem Antonem Esterházym nebo sasko-meiningenským vévodou Antonem Ulrichem, který ve Vídni dlouhodoběji prodléval. Obstaráváním partitur byli někdy pověřováni
i někteří z Questenbergových četných šlechtických nájemců, které ubytovával ve svém vídeňském paláci. Z pražského aristokratického okruhu pak udržoval styky s Johannem Hubertem
Hartigem a především se svým dlouholetým přítelem Eugenem Wenzelem z Vrbna a Bruntálu,
doloženy jsou i jeho kontakty s hrabětem Franzem Antonem Sporckem.66
Některá hudebně dramatická díla dával Questenberg provádět záhy po premiéře, jiná v jaroměřickém zámeckém nebo zahradním divadle zaznívala s menším či větším zpožděním.
Výjimkou není ani uvedení opery více než deset let po její premiéře: například Semiramide
riconosciuta Leonarda Vinciho (premiéra Řím 1729) byla v Jaroměřicích uvedena v roce 1740.67
Zdá se, že záleželo vždy pouze na tom, kdy tu kterou partituru získal, ať už si ji nechal opsat,
nebo dostal darem. Opačným příkladem – kdy bylo dílo získáno záhy po svém prvním uvedení – je opera Artaserse, jejímž autorem je shodou okolností také významný italský operní skladatel Leonardo Vinci. Dílo poprvé zaznělo v únoru 1730 v Římě a již v červnu 1730 zařizoval
v Římě pro Questenberga opis partitury sám libretista tohoto díla, slavný básník Pietro Metastasio, který se přistěhoval do Vídně krátce předtím, v dubnu 1730.
Důkaz, že si hrabě opatřoval partitury často velmi komplikovaně, přináší množství zmínek
o Pergolesiho opeře Salustia, premiérované v Neapoli v roce 1732. Hrabě po ní zřejmě velmi
toužil. Nejprve ji prostřednictvím Hoffmanna neúspěšně sháněl ve Vídni u hraběte Aloise Thomase Raimunda Harracha, bývalého místokrále neapolského, poté u hraběte Johanna Antona
Losyho, dále rovněž u hraběte Auersperga, kterého požádal, aby operu pro něj sehnal v Římě.
Když i z toho sešlo, obrátil se Hoffmann na zpěvačku Annu Marii Mazzoni, aby ji získala z Neapole – opět bezvýsledně. Dalším prostředníkem byl v roce 1738 příslušník štýrského aristokratického rodu, hrabě Ignaz Maria von Attems-Heiligenkreuz.68 Zda partituru Salustie Questenberg nakonec přece jen získal, není z pramenů známo. Vzhledem k jeho zarputilosti při získávání hudebních děl je to však pravděpodobné.
Postupem času se podařilo zjistit názvy (a většinou rovněž autory) více než stovky hudebně
dramatických děl spjatých s Questenbergovými hudebními aktivitami.69 Autory děl, která hrabě vlastnil, podle současných zjištění jsou: Attilio Ariosti, Antonio Bioni, Giovanni Bononcini,
Antonio Maria Bononcini, Giuseppe Ferdinando Brivio, Riccardo Broschi, Antonio Caldara, Francesco Bartolomeo Conti, Ignazio Maria Conti, Francesco Gasparini, Johann Adolf Hasse, Georg
Friedrich Händel, Antonio Lotti, František Antonín Míča, Carl Müller, Antonio Gaetano Pampani,
Domenico Paradies, Carlo Luigi Pietragrua, David Perez, Nicola Porpora, Giuseppe Porsile, Cosmo
Ranieri, Domenico Sarro a Leonardo Vinci. Podle dalších pramenů byly součástí questenberského repertoáru pravděpodobně ještě tito skladatelé: Pietro Antonio Auletta, Johann Joseph Fux,
Geminiano Giacomelli, Nicola Matteis a Giovanni Battista Pergolesi. V rámci pasticcií zazněly nepochybně i árie dalších skladatelů, z nichž lze s jistotou jmenovat Andreu Bernasconiho,
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Leonarda Lea, Baldassara Galuppiho, Ignaze Holzbauera, Nicollò Jomelliho, Antonia Vivaldiho
a Georga Christopha Wagenseila.
O instrumentální hudbě provozované z iniciativy hraběte – ať již zábavné, ryze taneční, nebo třeba tzv. lodní, resp. vodní (musica navalis), která se v Jaroměřicích odehrávala na říčce protékající zámeckým parkem – neexistují bohužel takřka žádné konkrétní zprávy.
Pro Questenbergovu hudební sbírku byly velmi důležité jeho osobní kontakty s umělci, kteří
působili po různě dlouhou dobu ve Vídni. Pro účely této studie vybíráme jen ty, které se jeví jako
nejzajímavější svým přímým vztahem k hraběti. Ten se např. znal s vynikajícím vlámským loutnovým virtuosem Jacquesem de Saint–Luc, který pobýval ve Vídni s největší pravděpodobností
v letech 1700-1708 a jenž mu věnoval svou suitu E-dur (La Naissance du Comte de Questenberg).
Ta zřejmě vznikla u příležitosti narození prvního dítěte manželů Questenbergových, jímž byl
Johann Joseph Adam (* červen 1708).70
Významný byl rovněž Questenbergův vztah k císařským dvorním skladatelům, zvláště pak
k vicekapelníkovi Antoniu Caldarovi. V Jaroměřicích zaznělo několik jeho děl, z nichž jmenujeme alespoň ty, které zde byly premiérovány: opery Amalasunta (1726)71 a L’Amor non ha legge
(1728). K pastorální opeře L’Amor non ha legge se pak nepochybně vztahuje Caldarova kvitance z 15. prosince 1728. V ní Caldara potvrzuje přijetí dvou koní v ceně 250 rýnských zlatých
za blíže nespecifikovanou hudební činnost. Dále je známo, že 18. října 1728 bylo pro Caldaru
odesláno z Jaroměřic obilí. Platba za operu v naturáliích je poměrně netypická a zřejmě odráží Questenbergovu nepříliš dobrou finanční situaci.72
Neméně zajímavou osobností vídeňského hudebního života, píšící přímo pro hraběte a dokonce zajíždějící do Jaroměřic, byl Ignazio Maria Conti (1699-1759). Tento syn dvorního skladatele Francesca Bartolomea Contiho zkomponoval na přímou Questenbergovu objednávku nejméně dvě opery: L’elezione d’Antioco in rè della Siria (1732) a již zmíněnou Il delizioso ritiro scielto
da Lucullo, console Romano (1738).
Velmi slavným císařským dvorním skladatelem byl ve své době Nicola Matteis (po 16701737), který proslul zejména komponováním baletní hudby. Po své smrti byl nadlouho zapomenut, a možná právě proto zatím jeho vztah k hraběti Questenbergovi unikal pozornosti badatelů. Z pramenů bylo zjištěno, že byl osobně přítomen v Rappoltenkirchen v roce 1733 a že
v roce 1735 komponoval baletní hudbu na přímou objednávku hraběte.73 Rokem 1737 je pak
datována snaha o získání hudebnin z Matteisovy pozůstalosti. Několikrát o tom s Matteisovou
vdovou vyjednával hofmistr Hoffmann, který o tom hraběti posléze napsal:
»Ovdovělá paní Matteisová […] by zřejmě dala Vaší Excelenci před všemi kavalíry kvůli starému přátelství přednost.«74
Hraběte Questenberga pojily úzké vztahy nejen k dvorským hudebníkům a skladatelům.
Byl rovněž v kontaktu s řadou umělců z vídeňského divadla U Korutanské brány. O tamních
operních inscenacích bylo doposud napsáno jen velmi málo, ačkoliv se bezesporu jedná o jedno
z nejvýznamnějších a také nejranějších zaalpských center městského operního provozu.75 Zdejší produkce byly prozatím zcela zastíněny hudebním životem u císařského dvora; mnohem lépe
je naproti tomu zmapován činoherní provoz tohoto divadla, k němuž se váží významné tvůrčí osobnosti typu Josepha Antona Stranitzkého, Heinricha Rademina a Gottfrieda Prehausera;
s nimi – zejména pak s dvěma posledně jmenovanými – byl hrabě rovněž v čilém kontaktu.76
Pro operní provoz v divadle U Korutanské brány bylo zásadním mezníkem angažování Francesca Borosiniho a Josepha Carla Sellierse v roce 1728. Ti podle císařského nařízení směli provozovat jenom komedie se zpívanými intermedii.77 Snaha těchto dvou umělců – slavného tenoSkladba se nachází v tabulatuře v lobkovické sbírce, sign. CZ–Nrlk II.Kk.49.
Amalasuntě je věnována studie Petra Slouky níže, s. 123-128.
72
Caldarova kvitance je uložena v MZA, fond F 460, kart. 2428, inv. č. 9738, fol. 61r. Informaci o přepravě obilí získanou z jaroměřických účtů cituje Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích
( pozn. 2), s. 183.
73
O tom informuje Hoffmannův dopis z 14. prosince 1735.
74
Hoffmannův dopis z 4. prosince 1737: »Die verwittibte Frau Matteisin [...] auf Eürer Excellenz vor
allen andern Cavagliren wegen alter freundschafft, möglichste reflexion machen wolte.«
75
Nejnovější souhrnnou informaci přináší Seifert, Herbert: Barock, in: Fritz-Hilscher, Elisabeth Th. –
Kretschmer, Helmut (eds.): Wien Musikgeschichte. Von der Prähistorie bis zur Gegenwart [= Geschichte der
Stadt Wien, VII], Wien u. a. 2011, s. 208-209.
76
O tom podrobněji Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 85-86.
77
K tomu srov. např. Hadamowsky, Franz: Wien – Theatergeschichte. Von den Anfängen bis zum Ende
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des Ersten Weltkrieges [= Geschichte der Stadt Wien, III], Wien 1994, s. 195, a Schenck, Eleanore: Die Anfänge des Wiener Kärntnertortheaters (1710 bis 1748), disertační práce, Wien 1969, s. 125.
78
Tento zpěvák vystupoval v divadle U Korutanské brány např. v roce 1739 v díle L’inganno tradito
dall’amore.
79
Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), s. 86 n.
80
K Bionimu viz studii Zuzany Černé níže, s. 151-160.
81
Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 13), passim; táž: Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) a jeho kontakty s italskou hudební kulturou, in: Opus musicum 43 (2011), č. 3, s. 34-45.
82
O tom podávají svědectví Hoffmanovy dopisy z listopadu a prosince 1736 a ledna 1737.
83
K tomu důchodní účty z roku 1732.
84
Srov. Fidler, P.: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků I ( pozn. 7), s. 84.
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risty a baletního mistra – provádět operu seria v divadle U Korutanské brány po roce 1730 byla ovšem zřejmě velká a také úspěšná, byť se zpočátku jednalo především spíše o pasticcia nebo zkrácené verze oper (tzv. intermezzi musicali, nutno odlišit od komických intermezz) a znamenalo to určité – zjevně však tolerované – obcházení císařova nařízení. Z okruhu umělců činných v divadle U Korutanské brány byl Questenbergovi zřejmě nejblíže právě Francesco Borosini – nejen z aspektů uměleckých, neboť mezi nimi probíhala čilá výměna hudebnin, ale
i z hlediska lidského. Jejich vztah zřejmě do určité míry překračoval obvyklé meze vztahu šlechtic – hudebník, neboť z Hoffmannovy korespondence plyne, že Borosini dokonce pomáhal vybírat ženicha pro komtesu Carolinu.
V divadle U Korutanské brány také vystupoval přinejmenším jeden Questenbergův poddaný.
Byl jím zpěvák-basista Antonín Lehner.78 Vzhledem k tomu, že na této významné operní scéně
vystupovali pouze profesionální pěvci, často z Itálie, je Lehnerův případ zcela unikátní. Současně je tento fakt dalším důkazem kvalit Questenbergova hudebního souboru.
Dále je třeba upozornit na skutečnost, že pro výzkum provozu v divadle U Korutanské brány mají velkou důležitost právě dopisy Questenbergova hofmistra Hoffmanna. Ty tvoří dosud
největší známý soubor unikátních informací o této operní a divadelní scéně. Právě na jejich základě se podařilo identifikovat více než desítku zpěváků a zpěvaček vystupujících v tomto divadle v letech 1729-1740, o jejichž vídeňském angažmá nenacházíme informace v žádných jiných pramenech, a rozšířit tak poznatky o některých umělcích, jejichž jména se vyskytují v nemnoha partiturách, které se z divadla U Korutanské brány dochovaly.79
S operním děním ve Vratislavi Questenberga spojuje kromě Daniela Gottloba Treue Antonio Bioni. Hrabě vlastnil několik děl tohoto italského skladatele, spjatého s Prahou, Kuksem,
Vratislaví i Vídní.80
O Questenbergových konexích s italskými operními skladateli pojednávám podrobně jinde.81 Na tomto místě bych chtěla vyzdvihnout alespoň dva komponisty, kteří patřili ve své době k nejslavnějším: Giovanniho Bononciniho a Nicolu Porporu. Četné zmínky v Hoffmannových
dopisech hraběti se váží k roku 1736, kdy oba skladatelé prodlévali ve Vídni, čekajíce, zda není naděje na jejich jmenování císařským dvorním místokapelníkem po zemřelém Antoniu Caldarovi. Z hofmistrových dopisů vysvítá, že přinejmenším Bononciniho Questenberg dobře znal,
zřejmě ještě z doby po roce 1700, kdy mělo ve Vídni premiéru několik jeho děl.82 Questenberg
ovšem jevil nemenší zájem o mladé, začínající skladatele, kteří ve Vídni pobývali jen krátce.
K nim patřil např. Andrea Bernasconi, Carlo Arrigoni nebo David Perez.
Na libretu serenaty ke jmeninám Questenbergovy novomanželky Marie Antonie Kounicové Il giudizio di Paride (Paridův soud, 1738) je jako skladatel uveden slavný neapolský skladatel
Domenico Natale Sarro. Z analogie lze usuzovat, že i toto dílo vzniklo na objednávku hraběte
Questenberga, ke kontaktu s tímto komponistou však dosud chybí pramenné doklady. Dílo bylo provedeno »sul teatro verde del giardino«, tedy »v zeleném zahradním divadle«.
Úmysl zbudovat toto divadlo v přírodě nepochybně souvisí s nákladnou přestavbou zahradního vodního kanálu na říčce Rokytné v roce 1732.83 Původní plány na vybudování divadla pocházely od jaroměřického stavitele Tobiase Gravaniho, na stavbu souvisejícího kanálu dohlížel významný vídeňský zahradní architekt Johann Anton Zinner, který byl tohoto roku v Jaroměřicích osobně přítomen.84 V zadní části parku vznikl ostrov trojúhelníkového tvaru, na němž bylo divadlo umístěno. O jeho definitivní podobě, která spadá do roku 1735, takřka nic nevíme. V zahradě se dnes nacházejí pouze jeho pozůstatky, které jsou však natolik významné,
že z nich lze dovodit leccos o tom, jak vypadalo. Jeviště je lemováno řadou vzrostlých stromů;
proscénium tvoří dva obelisky ( Obr. 3). Orchestřiště je situováno pod úrovní jeviště a sestupuje se do něj po kamenných schůdcích. Pro divadlo bylo s největší pravděpodobností určeno
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32 párů kamenných lavic vytvořených v roce 1739.85 Počet míst v hledišti ale lze na základě
tohoto údaje určit jen stěží, jelikož nevíme, pro kolik osob byly lavice určeny. Ve středoevropském prostoru patří v každém případě mezi rozměrnější divadla tohoto typu.
Pro hraběte pracovali v souvislosti s hudebním a divadelním provozem mnozí umělci nejrůznějších profesí. Z libretistů byl bezesporu nejvýraznější postavou již zmíněný benátský šlechtic
Giovanni Domenico Bonlini, který se na několik let usadil ve Vídni. Zde napsal v letech 17251732 několik libret, z nichž většina byla určena přímo pro Questenberga. Na tiscích těchto libret čteme důsledně anagram Domenico nebo Nicodemo Blinoni, zřejmě proto, aby nebylo poškozeno jméno jeho rodiny, neboť »oplýval« četnými dluhy a různými skandály.86 Jsou známa čtyři
libreta, která v této době vytvořil pro hraběte. Vedl značně bouřlivý život, ve Vídni mu dokonce
hrozilo uvěznění. Po krátkém, údajně léčebném pobytu v Drážďanech v letech 1731-1732, kam
odjel z Vídně přes Jaroměřice, odcestoval v roce 1733 do Bologni; poté je o něm dochována už
jen lakonická Hoffmannova zmínka z roku 1737, že Bonlini vstoupil do kněžského stavu.87 Pro
Questenberga napsal text k pastorální opeře L’Amor non ha legge a dále libreta zhudebněná
Františkem Antonínem Míčou: Bellezza e Decoro, Nel giorno natalizio a L’origine di Jaromeriz in
Moravia. Vytvořil rovněž libreto ke Caldarově Amalasuntě premiérované v Jaroměřicích.
Několik libret napsal pro hraběte rovněž kaplan farního kostela sv. Markéty Jakub Želivský.
V Jaroměřicích pobýval jen krátce, nejspíše v letech 1734-1736. Později působil jako farář mj.
v Ptení, kde v roce 1776 zemřel. Pro Questenberga napsal Želivský nejméně dvě díla: německý
a český text k serenatě Der glorreiche Nahmen Adami (1734) a latinské libreto k serenatě Operosa terni colossi moles (1735), které bylo výrazně inspirováno dílem jezuitského dramatika
Antonína Saletky Fama sancta vocali Vaticanae gloriae tuba orbe resona universo (Svatá pověst
šířená po celém světě hlásnou troubou vatikánské slávy), jež zaznělo u příležitosti nepomucenských kanonizačních oslav v říjnu 1729 v Praze. Některé Saletkovy verše dokonce Želivský převzal, jak bylo zjištěno srovnáním obou textů.88
Jaroměřický děkan Antonín Dubravius byl ve své době znám zejména jako vynikající kazatel. Jako kněz působil na jaroměřickém panství už od roku 1710.89 Pro hraběte měl velký význam především jako překladatel libret k sepolkrům a k Míčově opeře L’origine di Jaromeriz in
Moravia. Jak vyplývá z dochovaného exempláře tištěného libreta,90 je také autorem textu sepolkra Krátké rozjímání hořkého umučení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista z roku 1728, jež
zhudebnil František Antonín Míča. Již jsme zmínili, že pašijová oratoria byla uváděna v Jaroměřicích u Božího hrobu vždy na Velký pátek. Dělo se tak vždy bezprostředně po kázání a hraběti
záleželo na tematické spřízněnosti hudebního díla s kázáním. Boží hrob byl umístěn v některé
z bočních kaplí chrámu sv. Markéty, kde byl obraz nebo socha umučeného Krista. Dubraviovy
překlady sepolker měly pouze informativní funkci a nesloužily ke zpěvu; jsou však dokladem
Dubraviova básnického talentu. Obzvláště je nutno ocenit jeho překlad Míčovy opery L’origine
di Jaromeriz in Moravia, neboť se mu jej podařilo vytvořit podle instrukcí hraběte tak, aby mohl být skutečně zpíván, což byl z deklamačního hlediska úkol velice nesnadný.
Další překladatelé, kteří pracovali pro hraběte, zde budou jen vyjmenováni: významný divadelní autor, překladatel a herec Heinrich Rademin, právník, překladatel a příležitostný libretista Johann Leopold van Ghelen a konečně dva herci, kteří po určitou dobu působili v divadelní společnosti Johanna Carla Eckenberga:91 Andreas Weidner a Johann Georg Schilde, který pro
hraběte v roce 1732 též napsal jeden původní text k pašijovému oratoriu.
85
Informaci pocházející z jaroměřických účtů uvádí Fidler, P.: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků II ( pozn. 7), s. 127-137.
86
Většinu libret napsal na objednávku hraběte Questenberga, srov. Perutková, J.: František Antonín
Míča ( pozn. 13), s. 128-130, 513.
87
Hoffmannův dopis z 19. října 1737: »Über dem Bonlini ist sich zu verwunderen, dass, nach deme er
in der welt schon alles practiciret haben dörffte, er sich endlich in Abbate-kleider vermasquieret habe.«
88
Srov. Saletka, Antonín: Fama sancta vocali Vaticanae gloriae tuba orbe resona universo..., Pragae:
typis Universatis Carolo-Ferdinandeae in collegio Societatis Jesu ad s. Clementem, 1729 (Olomouc: Vědecká knihovna, sign. II 23.220).
89
Maňas, Vladimír: K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia, in: Opus
musicum 42 (2010), č. 1, s. 31-41. K Dubraviovi a dalším duchovním spojeným s Jaroměřicemi viz též studii Vladimíra Maňase níže, s. 107-134.
90
Kurtze Betrachtung des bitteren Leidens und Sterbens unsers Erlösers Jesu Christi, s. l. a. (Brno:
Moravská zemská knihovna, sign. ST2-0007.571 přív. 14).
91
O této herecké společnosti více Scherl, Adolf: Johann Carl Eckenberg, in: Jakubcová, Alena et al.
(eds.): Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století, Praha 2007, s. 150-152.
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líř působící v Rakousku Francesco Messinta (v pramenech též často nazývaný jako Messenta)
pracoval opakovaně pro hraběte Questenberga ve třicátých letech. V dopisech jaroměřických
správců se o něm hovoří jako o Miláňanovi. Podílel se na výmalbě hlavního jaroměřického zámeckého sálu, v zámeckém divadle pracoval v lednu 1732.93
Nejvýznamnějším tvůrcem scénických návrhů, s nímž byl hrabě Questenberg v kontaktu,
byl však bezesporu císařský divadelní architekt Giuseppe Galli-Bibiena (1696-1757). Ten pocházel ze slavné rodiny raněnovověkých italských divadelních architektů a výtvarníků, kteří působili v různých významných italských i středoevropských centrech a svým pojetím perspektivy i prospektů ovlivnili mnoho tehdejších tvůrců. Giuseppe Galli-Bibiena pak byl ve své době
nejuznávanějším autorem divadelních návrhů a udával tón ve tvorbě divadelních dekorací nejen za svého života, ale až prakticky do konce 18. století. S Questenbergem byl Bibiena v častém korespondenčním i osobním styku. První zmínku související s jeho nákresy lze v Hoffmannově korespondenci doložit k roku 1733.94 Bibiena jednak zapůjčoval hraběti své starší návrhy,
jednak je přímo pro něj v několika případech vytvářel a do Jaroměřic také přinejmenším v roce 1736 osobně zavítal. Realizace jeho návrhů byla svěřována různým umělcům. V roce 1735
to byl např. italský malíř Domenico Francia.
Z Parmy pocházel italský malíř Giovanni Pellizuoli. Ten mj. navrhl a vytvořil v roce 1734
scénické dekorace k opeře Cajo Fabricio o sia Pirro J. A. Hasseho; v Jaroměřicích pak o rok později

O nich nejnověji Valeš, Tomáš: Příběhy slávy a zapomnění. Znojemští umělci, jejich díla a osudy na
sklonku baroka, Brno 2014.
93
Srov. Fidler, P.: Příspěvky ke slovníku umělců a řemeslníků I ( pozn. 7), s. 85.
94
Hoffmann píše 10. října hraběti: »Der Fürst Ragotzi ist heut nach Jaromeritz verreyset, deme die
Riess vom Bibiena mitgegeben habe [...].« Je možné, že se nákresy týkaly provedení opery Issipile Francesca Bartolomea Contiho, o níž z libreta víme, že byla provedena »zur gewönlich-herbstlichen Unterhaltung«.
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Obr. 3:
Zámecké zahradní
Scénické návrhy pro jaroměřické zámecké divadlo si hrabě dával vypracovat od různých
divadlo v Jaroměřicích umělců. Ve dvacátých letech 18. století se na návrzích a jejich realizaci podílel zřejmě předenad Rokytnou,
vším znojemský malíř Franz Anton Findt (†1731). Ten byl současně správcem questenberskésoučasný stav
92
(© Jana Perutková, 2012) ho domu ve Znojmě, stejně jako jeho otec – rovněž malíř – Johann Michael Findt. Italský ma-
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zemřel, scénické návrhy pro sepolkro uvedené v Jaroměřicích v roce 1735 tak již nestihl dokončit.95
Z umělců tvořících ve Vídni pak pro Questenberga vypracovávali scénické návrhy Franz Anton Danné, Giuseppe Saglioni a Franz Anton Heyinger. Na bibienovskou tradici navázali domácí
umělci Ignác Buček a Josef Šetínský, kteří byli po určitou dobu ve vídeňské Bibienově dílně přímo zaměstnáni a vytvářeli pak návrhy v Bibienových intencích. Šetínský se ve Vídni učil rovněž u sochaře Jacoba Gabriela Mollinarola, zvaného též Müller. Scénickou výpravu realizovali
kromě malířů také divadelní stolaři neboli mašinisté. Nejčastěji se jednalo o vídeňského Johanna Heinricha Patzelta a jaroměřického Matyáše Stöhringa.
Novým unikátním objevem týkajícím se jaroměřické scénografie je nález sedmnácti scénických návrhů prokazatelně jaroměřické provenience, který učinila ve vídeňském Theatermuseum
v nedávné době rakouská teatroložka Andrea Sommer-Mathis. V připravované publikaci k těmto návrhům budou uvedeny další skutečnosti k provozu v jaroměřickém zámeckém divadle.96
Co se týče baletního umění, angažoval hrabě často vídeňské choreografy a baletní mistry.
Zmíněn byl již Franz Joseph Scotti, pro Questenberga pracovali příležitostně rovněž jeho rodiče. Výraznou, leč kontroverzní osobností byl Johann Baptista Danese. Byl synem principála kočovné italské divadelní společnosti, podílející se v letech 1719-1722 na provozu vídeňského divadla U Korutanské brány Ferdinanda Daneseho. Do Jaroměřic byl přijat zřejmě hned po odchodu společnosti svého otce z Vídně, tedy v letech 1722-1723. Jeho sestra působila jako zpěvačka v Holešově, kde se také provdala.97 Hrabě Questenberg jej angažoval jako baletního mistra a současně jako polesného. V roce 1732 se Danese v Jaroměřicích oženil s Kateřinou Heczovou; z jeho česky psané kvitance možno soudit, že se naučil česky. Na přelomu let 1735/36
ovšem ve snaze zlepšit své postavení – a zřejmě také vzhledem k řevnivosti vůči Franzi Scottimu – utekl bez vědomí hraběte do Vídně. Ještě více než útěkem však zřejmě pobouřil Questenberga tím, jak po útěku z Jaroměřic ve Vídni roztrušoval, že na představení tohoto »žebráckého hraběte« tam chodí jen místní »prasečkáři a sedláci«.98 Toto tvrzení, které hrabě právem chápal jako pomluvy, však současně dokládá, že hrabě skutečně pořádal operní a činoherní představení nejen pro své aristokratické přátele, ale i pro své poddané. Po Daneseho neúspěchu ve Vídni jej Questenberg již nepřijal zpět do svých služeb, ačkoliv o to tanečník prosil. O Questenbergově dobrosrdečnosti svědčí fakt, že přes veškeré problémy, které mu Danese
svým útěkem způsobil, mu posléze vystavil doporučení, s nímž pak tento baletní mistr uspěl
v Holešově u hraběte Rottala.99
Questenberg nebyl u dvora příliš oblíben. Císař Karel VI. nikdy nenavštívil Jaroměřice, ač
byl sám velmi hudbymilovný a ačkoliv jeho otec Leopold I. do Jaroměřic zavítal u příležitosti
vysvěcení loretánské kaple. Fakt, že dvůr hraběti není příliš nakloněn, lze vyčíst i z korespondence jeho hofmistra Hoffmanna.
Post hlavního komisaře u zemského sněmu, kterým jej císař v roce 1735 pověřil, nebyl příliš prestižní a tím méně lukrativní. Nedlouho předtím, v roce 1732, se hrabě – zřejmě spíše neoficiálně – zajímal o úřad dvorního ředitele hudby (tzv. Musikgraf) u císařského dvora. Z dopisu hofmistra Hoffmanna z 25. října 1732 vyplývá, že podle vyjádření Questenbergova přítele Conrada von Albrechta souhlasil dvorní kancléř Philipp Ludwig Wenzel von Sinzendorf s názorem, že »Musikgrafem« by měl být Questenberg, který věci rozumí. Post ale podle původního návrhu nakonec získal hrabě Ferdinand Lamberg.100 Questenberg dokonce podal žádost, aby
95
O tom více Plichta, Alois: Historické základy jaroměřického baroka, in: týž (ed.): O životě a umění.
Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou – Brno 1974, s. 288, 393-404.
96
Na této publikaci se podílejí Andrea Sommer-Mathis, Martina Frank, Jana Perutková a Jana Spáčilová.
97
Johanna Theresia Danese, provdaná za holešovského zpěváka Václava Pischla, je doložena jako zpěvačka v sedmi libretech oper provozovaných v Holešově a v Brně v letech 1737-1739. V šesti brněnských
operních libretech je pak v letech 1737-1740 doložena Veneranda Danese, jejíž příbuzenský vztah k Johannu Baptistovi Danesemu se doposud nepodařilo objasnit.
98
Hoffmannův dopis z 14. listopadu 1736: »Der junge Scoti giebet nichts schriftliches wieder den
Danese heraus, sondern solte ich Eure Excellenz nur so viel melden, dass er Danese in offentl: gewölb
Eure Excellenz /:salvo respectu:/ einen Bettel-grafen geheissen haben solle, und dass auf Eure Excellenz
operen nichts als S. V. Sau-halter, und bauern wären.«
99
V roce 1738 je uveden jako choreograf na tištěném libretu k opeře Sesostri I. Holzbauera uvedené v Holešově.
100
Hoffmannův dopis z 25. října 1732: »H: von Albrecht ist gestern ankommen, welcher dem Hoff
Cantzler erzehlet hat, dass zu Jaromeritz die producirte opera so wohl von statten gegangen wäre, worauf der Hofkantzler diese worth offentlich gesprochen haben solle: der Graff Questenberg hetten Ihro
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May: sollen zum Music–grafen, als welcher das werck verstehet, ich weiss nicht, wie nach der Lamberg
darzu gekommen. Diese formalia batte mich H: von Albrecht zu referiren [...].«
101
»Der Agent Haymerle wird das deprecierungs memoriale ratione des Landtags Commissarij gleich
übermorgen einreichen, wovon die copiam samt dem Decreto gehors[am]st remittieren werde; wünsche,
das sothane deprecierung, wieder billichkeit gegründet, angenohmen werde.«
102
»Ratione der Mähr: Principal-Commissariatschaft habe sowohl ich, als der Haymerle bey dem
Cantzler, Vice Cantzler, und deren Räthen alle überschriebenen motiven nachtrucksamst remonstrieret,
allein haben solche gleichwohl nichts gefruchtet, vorwendent, man wüste dermahlen keinen anderen
Cavaglier, dem diese function könne aufgetragen werden, undt rathet H[err] Cantzler, als ein alter guter
freund von Ewer Excellenz, solches de bonne grace viel lieber als ex post aus unangenehmer weis anzunehmen, Er könnte hierinnfalls nichts mehr contribuieren, nachdeme der Obrist Cantzler, der derzeit
abwesend ist, selbst Ewer Excellenz hierzu mediante Caesarea Majestate resolvieret hette; zufolge dessen
das andere Decretum, wiewohl ungerne, samt dem vorigen Copiae Memorialis deprecatorii gehor[samst]
beyschlüsse.«
103
MZA, fond G 436, kart. 773, inv. č. 6209, fol. 71r: »Ich bedanke mich vor ewern glück-wünsch zu der
Kays: Principal-Comissari würde welche ich aber nicht gern angenohmen, denn diese Ehre gar Viel geldt
und Ungelengenheit kostet, und ist gut, dass sie nicht lang dauert womit Gott alles befohl.«
104
Hoffmannův dopis z 12. září 1736: »Das memoriale umb erlaubnis hiehero zu kommen ist gestern im Rath vorgenohmen worden, welches aber wegen kürze der zeit mit heutiger post nicht kann
expedieret werden, folglich H. Tobisch versprochen, mit Samstägige post es fortlauffen zu lassen; und
sintemahlen die erlaubnus nicht difficultieret worden, als können sich Eure Excellenz schon auf die rayss
anhero praeparieren, jedoch dem 17. hujus noch meinen gehorsten bericht erwarthen.« Dále korespondence se správcem Widmannem (MZA, fond G 436, kart. 767, inv. č. 6187, červenec 1736).
105
V Hoffmannových dopisech se nacházejí zmínky o příslušnících odbojného maďarského rodu Rákocziů především v letech 1731-1733.
106
Toto libreto bylo uchováno v Kroměříži, srov. Straková, Theodora: Die Questenbergische Musik
kapelle und ihr Repertoire ( pozn. 3), s. 20, dnes je však nutno považovat je za ztracené.
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byl komisariátu zproštěn, o čemž píše Hoffmann 29. října 1735.101 Kancléř české dvorské kanceláře hrabě Ferdinand Kinsky mu však radil, aby funkci přece jen přijal, protože by mohl upadnout v nemilost, jak Questenberga informuje Hoffmann 2. listopadu 1735.102 Nakonec Hoffmann
v prosinci píše, že hrabě asi bude muset funkci přijmout chtě nechtě. A hrabě v odpovědi na
gratulaci svých poddaných sám uvádí:
»Děkuji za vaši gratulaci k císařskému principálnímu komisariátu, ale přijal jsem jej nerad,
protože tato pocta stojí velmi mnoho peněz a nepříjemností, a je dobře, že [výkon funkce]
nepotrvá dlouho, což budiž Pánubohu poručeno.«103
Po skončení sněmu v roce 1736 se hrabě přesunul do Jaroměřic, nikoliv zpět do Vídně.
V témže roce dokonce čekal na povolení, zda smí odcestovat z Brna do Vídně, které projednávala dvorní rada. Plyne to jak z korespondence s jaroměřickým zámeckým správcem, tak i z dopisu hofmistra Hoffmanna. O svolení k cestě do Vídně žádal nejpozději v červenci, výsledek
mu byl sdělen až v září.104 Bez zajímavosti není ostatně ani skutečnost, že jeho druhý sňatek
s Marií Antonií Kounicovou se konal v roce 1738 nikoliv ve Vídni, jak by bylo možno očekávat
u příslušnice jednoho z moravských nejvýznamnějších aristokratických rodů s císařským dvorním radou, ale v chrámu Zvěstování Panny Marie v Tuřanech nedaleko Brna.
V každém případě lze z výše uvedeného vycítit náznaky nemilosti, ač její důvod nebyl doposud objasněn. Byly na vině finanční problémy hraběte? To stěží, neboť část střední šlechty
v té době byla zvyklá žít přinejmenším zčásti na dluh. Snad soudní proces, o němž bude ještě
učiněna zmínka níže? Questenbergův příliš benevolentní vztah k poddaným? Až přílišné zaujetí pro hudbu? Časté odjezdy z Vídně, především pak do Jaroměřic? Politické problémy, např.
kontakty s vůdcem protihabsburského povstání Františkem II. Rákoczim a jeho synem Josefem?105 Nebo snad osobní antipatie samotného císaře? Prozatím nevíme. Hrabě se ovšem v každém případě po roce 1735 ještě těsněji přimkl k Jaroměřicím a k Moravě, stejně tak jako ke
šlechtě trávící zde čas.
Nepochybně navštěvoval představení městské opery v Brně, kde od roku 1732 působil jako
impresário Angelo Mingotti. Ze zprávy o libretu Orlandiniho opery Antigona in Tebe víme, že
Questenberg v něm byl označen jako mecenáš.106 Dílo bylo v Brně provedeno v roce 1736, opět
tedy lze sledovat, jak se v tomto roce, kdy zastával funkci při zemském sněmu, hrabě snažil
v Brně zviditelnit.
Stýkal se samozřejmě s hlavními nositeli hudební kultury na Moravě – hrabětem Rottalem, podle jehož zámecké divadelní scény si nechal v roce 1739 přebudovat jeviště, a kardinálem Schrattenbachem. Vztah k tomuto velmoži byl ale spíše vlažný. Pokud je nám známo,
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Jana Perutková

Questenberg si nikdy od kardinála nevypůjčil hudebniny. Vyskytlo se několik případů, kdy hrabě sháněl opis partitury díla – předtím dávaného na Moravě Schrattenbachem – ve Vídni nebo
v Itálii. Byla to například Hasseho opera La clemenza di Tito. Tu nechal kardinál provést v roce
1736 ve Vyškově, hrabě pak v roce 1737 získal opis téhož díla z Pesara, kde mělo premiéru. Určitou zajímavostí je, že tuto »premiérovou« verzi opery lze s trochou nadsázky nazvat operou
moravskou, neboť kromě italské premiéry zazněla již jen ve Vyškově a v Jaroměřicích. Hasse
poté operu přepracoval, takže při uvedení v Drážďanech v roce 1738 měla už odlišnou podobu.107
Do Jaroměřic ale zajížděl kardinálův synovec a pozdější moravský zemský hejtman Franz
Anton Schrattenbach. Také znojemský hejtman Carl Joseph de Souches patřil k okruhu Questen
bergových hudbymilovných přátel. Náhodně dochované libreto k sepolkru svědčí o tom, že
i on měl vlastní hudební soubor složený ze svých jevišovických poddaných.108 Na jaroměřických slavnostech a zřejmě i některých produkcích participoval Souchesův zeť, hrabě Johann
Nepomuk Ugarte.109
Hraběte Antonia Rambalda Collalta, jehož syn Thomas Vinciguerra je znám především kontakty s Antoniem Vivaldim, lze označit spíše za Questenbergova protivníka. Mezi šlechtici
ovšem nepanoval žádný osobní konflikt, ale vleklý spor jejich rodů trvající již od dob Questen
bergova děda Gerharda. Toto soudní řízení mohlo oslabit dobrou pověst hraběte u dvora ve
Vídni a znamenalo pro něj obrovská finanční vydání, v jejichž důsledku byl nucen prodat nejen
svůj dům ve Znojmě, ale v roce 1740 i celé rappoltenkirchenské panství. Hrabě Collalto nicméně v roce 1736 obstarával Questenbergovi nějakou operu, podle dochovaného inventáře vlastnil některé Míčovy skladby a není vyloučeno, že i díla Karla Müllera.110
Stejně tak se některá Míčova oratoria dochovala v pozůstalosti hudbymilovného probošta
brněnské petrské kapituly a olomouckého kanovníka Johanna Matthiase z Thurnu a Vallsassiny.111 Jaroměřické hudebníky si vypůjčoval a do Jaroměřic jezdil rovněž hrabě Konstantin Joachim Gatterburg, povoláním voják, na jehož panství v nedaleké Hostimi působil jako kněz Ignác Frey, který do Hostimi přišel právě z Jaroměřic.112
Závěrem tedy možno konstatovat: hrabě Johann Adam Questenberg významně přispěl k tomu, že se Morava stala v první polovině 18. století velmi důležitým centrem provozování opery a hudby vůbec. Patří mu přední místo mezi evropskými hudbymilovnými aristokraty, kteří ovšem byli většinou mnohem lépe finančně situováni (např. salcburský arcibiskup Franz Anton Harrach). Kráčel za svými cíli velmi houževnatě. Vytrvalost, s níž neustále sháněl nové
a nové hudebniny, je při práci s questenberskými prameny výrazně patrná. Mimořádným způsobem přispěl k šíření hudebního repertoáru z Itálie, ale i z dalších evropských zemí na území habsburské monarchie, a má tak nesporně velký význam jak pro intenzitu operního provozu na Moravě, tak také pro dějiny italské opery ve střední Evropě. Svými ambicemi a snahami na poli umění se tak zasloužil o pozvednutí malého městečka Jaroměřic mezi významná
středoevropská hudební centra té doby.

107
Novodobá světová premiéra této opery se uskutečnila v rámci Festivalu barokních umění v Českém Krumlově v roce 2010. Soubor Hof-Musici řídil Ondřej Macek.
108
O libretu podrobněji Perutková, Jana – Maňas, Vladimír: Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734 –
příspěvek k poznání hudebního života na Moravě, in: Opus musicum 44 (2012), č. 3, s. 6-13.
109
Srov. Maňas, Vladimír: Slavnosti v Jaroměřicích a Holešově roku 1739 ve světle šlechtické korespondence, in: Opus musicum 43 (2011), č. 3, s. 6-12.
110
Inventář je uložen v oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně pod sign. G 84.
111
Poprvé o tom informoval Sehnal, Jiří: Nové poznatky k dějinám hudby na Moravě v 17. a 18. století,
in: Časopis moravského muzea 60 (1975), s. 159-180.
112
Srov. studii Vladimíra Maňase níže, s. 107-134, zvl. s. 126.
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Loutnista
Hra na loutnu byla běžnou součástí vzdělání a dvorské
kultury, reprezentace i rekreace. Během studií a kavalírských cest měla celá řada šlechticů kromě tance, jízdy na
koni a šermu také pravidelné lekce hry na loutnu. Výjimkou nebyl ani hrabě Questenberg. Praha byla v době jeho univerzitních studií, završených v roce 1696, domovem hned několika významným loutnistům, k nimž patřili např. Johann Anton Losy, Aureus Dix nebo Antoni
Eckstein. Možnost je slyšet, případně se s nimi i setkat
mohla Questenbergovu přirozenou inklinaci k hudbě ještě posílit.
O následujícím období kavalírské cesty hraběte máme poněkud více zpráv. Ještě na podzim roku 1696 odjel 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
loutnu (snad generálbas). V červnu dostává opět ve Versailles lekce od nějaké loutnistky a pořídil si učebnici hry

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 Composition einen ungemeinen Geist und Nachdruck.«
1
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Miloslav Študent

Johann Adam
hrabě z Questenbergu –
loutnista a skladatel

Johann Adam Count of Questenberg –
the lutenist and composer
The article deals with the person of Moravian aristocrat and maecenas Johann Adam Count of Questenberg
(1678-1752) from the point of wiev of his lute-players
and composers activities. The well-known Questenberg’s
portrait as lutenist by Jan Kupecký is analyzed and all
three known Questenbergs compositions are edited.
Key words: history of musique; lute; historical musical
instruments; Questenberg, Johann Adam Count of;
Moravia; Jaroměřice nad Rokytnou; 18th century; Kupecký, Jan; Platzer, Johann Georg; Schmutzer, Joseph;
Schmutzer, Andreas; menuet; rigodon
Number of characters / words: 20 647 / 3 110
Number of images: 9
Number of musical examples: 3
Secondary language(s): German
Tato studie vznikla v rámci projektu Thesaurus Testudinis Bohemiae, řešeného s podporou Grantové agentury České republiky
(projekt reg. č. P409/12/2517) na půdě Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě.
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E

rnst Gottlieb Baron roku 1727 o téměř padesátiletém
hraběti Questenbergovi napsal: »Vysoce urozený
hrabě Questenberg, žijící nyní ve Vídni, se o tento
jemný nástroj velmi zasloužil, a na jeho skladbách lze poznat neobyčejnou velikost ducha a vážnost.«1
Baronovo svědectví je podpořeno jedinečným portrétem vynikajícího barokního malíře Jana Kupeckého, na
němž je Questenberg zpodobněn při hře na loutnu. Proti tomu stojí pouhé dvě až tři skladby Questenbergova
autorství, z toho jedna dochovaná ve dvou variantách.
Tento drobný nesoulad evokuje řadu otázek, jako
například:
– Lze považovat Baronovu charakteristiku za věrohodnou?
–	O čem vlastně vypovídá dochování tří skladeb?
– Můžeme tyto skladby považovat za reprezentativní
vzorek Questenbergovy tvorby?
– Jakou úlohu vlastně hrála loutna v životě tohoto hraběte?
V následujícím příspěvku se pokusím načrtnout několik odpovědí.
Kromě inspirátora jaroměřického baroka vidí mnozí
v Johannu Adamovi Questenbergovi také ikonu českého
barokního loutnového umění. Zřejmě také proto byl zvolen za symbolického protektora dosud nejrozsáhlejšího
edičního počinu zaměřeného na »českou« starou hudbu,
ediční řady Musica Antiqua Bohemica. Na obálce dle návrhu Františka Kršňáka je na loutnu hrající Questenberg
nepřehlédnutelný (viz obr. 1). K portrétu, z nějž Kršňák
vycházel, se ještě vrátíme.
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Obr. 1:
František Kršňák, detail
obálky ediční řady Musica
antiqua Bohemica
s portrétem Johanna
Adama Questenberga
(© Archiv autora)

na theorbu.2 V účtech se objevují též výdaje za notový papír a loutnové struny. V Turíně si
v lednu 1699 koupil další loutnu a v Římě se během jara učil hře na theorbu.3 V Neapoli se
opět zásobil notovým papírem. Na podzim svůj italský pobyt končí a přes Slovinsko a Rakousko se v prosinci opět navrací domů.
Itinerář to nebyl neobvyklý. Questenbergův současník, též loutnista, Philipp Hyacinth Lobkowicz (1680-1734) pobýval značnou část roku 1697 v Haagu, na jaře následujícího roku v Bruselu, do října 1698 v Paříži, v březnu 1699 se pak vrátil přes Straßburg, Augsburg a Vídeň. Je tedy pravděpodobné, že se v Haagu s Questenbergem setkali a třeba měli i některé učitele stejné.
Na rozdíl od hraběte se však podstatná část Lobkowiczovy sbírky tabulatur dochovala a dnes
představuje největší dochovanou dobovou kolekci, čítající přes třicet svazků tisků a rukopisů.
Tříletá cesta přinesla Questenbergovi řadu setkání i zkušeností a těch hudebních si obzvláště 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 představení ledajaké. Všichni hudebníci a tanečníci byli z řad vysoké šlechty a vystupovali pod taktovkou samotného císaře Karla VI. Z instrumentalistů je Questenberg uveden na
prvním místě, dále hráli např. Johann Baptist hrabě z Pergenu4 na violoncello, jeho syn Ferdinand na druhé cembalo, Casimir hrabě z Werdenbergu na housle,5 Adam Philipp hrabě Losy na
kontrabas6 nebo také Christian kníže z Lobkowicz a Franz hrabě Pachta na housle.7 Představení je nejen krásným dokladem úrovně hudebních dovedností tehdejších šlechticů, ale i potvrzením Baronova výroku o Questenbergově loutnistickém umění. Ačkoliv byli totiž mezi hrajícími šlechtici další nejméně dva zdatní loutnisté, dokonce i s větším počtem dochovaných skladeb na kontě (Pergen a Werdenberg), jediný drnkací part (Thiorbe) byl svěřen právě Johannu
Adamovi Questenbergovi.
Vraťme se však do roku 1698, kdy si Questenberg ve Versailles pořídil učebnici hry na theor
bu. Tento manuál, stejně jako další tabulatury a hudebniny, které si hrabě z kavalírské cesty
přivezl a nadále poměrně čile nakupoval, se nejen nedochoval, ale není uveden ani v katalogu
questenberské knihovny z roku 1752. Vedle několika hudebně historických titulů je tam sice
Mohlo jít např. o Méthode pour apprendre facilement à toucher le théorbe Nicolase Fleuryho z roku 1660 (viz obr. 2), Livre de Théorbe Henry Grenerina (cca 1670) nebo Traité d‘accompagnement pour le
théorbe et le clavecin Denise Delaira z roku 1690.
3
Plichta, Alois: Historické základy jaroměřického baroka, in: týž (ed.): O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou – Brno 1974, s. 40-46.
4
Od něj nebo jeho syna jsou dochovány tři loutnové partity (A-Wn Ms. Suppl. Mus 1078).
5
Loutnový rukopis hudebního oddělení Moravského zemského muzea A.13.268 byl jeho vlastnictvím
a pravděpodobně se též podílel na jeho sepsání. Kromě unikátní Aria Composee del’Empereur Josephe
a skladeb autorů vídeňského okruhu je zde zapsán též menuet hraběte Questenberga.
6
Syn Jana Antonína Losyho, jednoho z nejvěhlasnějších loutnistů kolem roku 1700.
7
Seznam všech vystupujících šlechticů uvádí nejnověji Lutz, Markus: Graf von Questenberg – Theorbist
in Caldaras Oper Euristeo, in: Die Laute 9-10 (2011), s. 131-142.
2
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i zmiňované Untersuchung E. G. Barona (1727), ale loutnové hudebniny byly patrně součástí
sbírky, která se při soupisu nacházela v zámeckém divadle. Pozoruhodná skutečnost, že mobiliář divadla nebyl do soupisu zahrnut, by snad mohla být zapříčiněna existencí samostatného
soupisu vybavení divadla, nebo alespoň samostatného katalogu hudebnin.8
Hudební nástroje sice v soupise uvedeny jsou, ale bez udání kolokace. Ačkoliv zápis týkající se divadla není oddělen od předchozí místnosti samostatným nadpisem, jak je tomu u ostatních místností, lze předpokládat, že samostatně nadepsaný seznam nástrojů k divadlu ještě náleží. Nasvědčovalo by tomu i zjištění, že v některých místnostech jsou evidovány nástroje na
hlavním seznamu chybějící.9 Jelikož je Plichtův přepis seznamu nástrojů neúplný a zavádějící
(např. čtyři cembala uvádí jako pantaleony)10, uvádím přepis původního zápisu.
»An Musicalischen Instrumenten
Gaygen 6 st.
Altoviola 1.
Viollonczello 2.11
Violon 2.
Jägerhoorn 5-paar
Trompeten 6.
Paucken – 1paar.
Posaunen 2
Fagoth 2
Stokh-Fagoth 1
Hautbois 1 paar,
Flauty 1 paar.
und darzu ein Fagoth alles von Elffenbain in denen Futterallen.
Lauthen 4.
Theorba 1.
Brno: Moravský zemský archiv (dále jen MZA), fond C 2 (Tribunál – pozůstalosti), kart. 176, sign.
Q 6, fol. 44v: »[...] eine Consignation verschidener Musicalie.«
9
Jako např. v místnosti vedle velkého sálu – srov. tamtéž, fol. 7r: »[...] grosses Positiv, und Instrument
auf dem fues« a »Englische Harffe auf einem Tisch«.
10
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 3), s. 343.
11
Původně napsaná »1« je přepsána na »2«, stejně jako u violonu.
8
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Obr. 2:
Nicolas Fleury:
Methode...,
Paris 1660, titulní strana
(© Archiv autora)
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Pantalon 1.
Fligel mit einer Orgel 1.
lagirtes Flig 1
deto zusammengelegtes 1
dergleichen ordinari 2.12«
Tedy čtyři loutny a jedna theorba, bohužel bez upřesnění, o jaké typy nástrojů šlo, případně od jakých výrobců. V případě louten ovšem nemuselo jít o nástroje stejného typu. Nejméně
jedna z louten byla nepochybně nástrojem jedenáctisborovým, jak vyplývá z vyobrazení hraběte na Kupeckého portrétu. Mezi dalšími mohla být v této době i loutna třináctisborová, případně i loutna menších rozměrů,13 všechny v barokním ladění (A, d, f, a, d´, f´ či vyšší). Jako
theorba bývaly sice v této době označovány občas i nástroje s barokním laděním a s prodlouženými basovými strunami, avšak v tomto případě jde pravděpodobněji o theorbu s lomeným
renesančním laděním (A, d, g, h, e, a). Mohlo jít totiž o týž nástroj, pro který si pořídil zmiňovaný manuál a se kterým absolvoval lekce hry na theorbu v Římě. Současně jde asi též o nástroj, na němž hrál při představení Euristea (1724).
Pozoruhodná je přítomnost pantaleonu,
zdokonaleného typu cimbálu s až 185 páry strun. Jméno získal nástroj po svém vynálezci Pantaleonu Hebenstreitovi, který
dokonce svedl roku 1697 v Lipsku hudební duel s loutnistou J. A. Losym. Losy byl
pantaleonem fascinován a podobné důvody snad vedly i hraběte Questenberga k jeho pořízení.14
Vzhledem k použití mandolíny jako obligátního nástroje v kantátě jaroměřického
kapelníka Františka Antonína Míči Bellezza,
e Decoro (1729), je její absence na seznamu
poněkud překvapivá. I přesto je však počet
loutnových nástrojů v Questenbergově pozůstalosti srovnatelný s početností instrumentáře profesionálních či skladatelsky
plodnějších loutnistů a svědčí tedy spíše
pro věrohodnost Baronovy charakteristiky.
Podobizna
Hudba nebyla jediným uměním, pro něž
choval Questenberg zvláštní vášeň. Tou
druhou bylo výtvarné umění. Nepřekvapí
tudíž, že byly tyto dvě záliby v jeho osobním pokoji na jaroměřickém zámku reprezentovány obrazem patronky hudebníků
sv. Cecílie. Hrabě sám se nechal portrétovat několikrát, jednou dokonce při hře na
loutnu. Kupeckého malba z let 1716-171815
(viz obr. 3) má mimořádnou kvalitu a je výjimečná i z dalších hledisek. Jednak samo
Obr. 3:
Jan Kupecký:
Brno: MZA, fond C 2, kart. 176, sign. Q 6, 1752, fol. 44 .
Johann Adam Questenberg
13
J. A. Losy hrával na loutnu malých rozměrů po ránu na loži a W. L. von Radolt používá ve svých při hře na loutnu,
koncertech z roku 1701 i »klein Lauten«, laděnou o kvartu výš a stejně nazvaný nástroj se nacházel ro- olej na plátně, 175,5 ×
ku 1728 i v pozůstalosti císařského loutnisty Andrease Bohra von Bohrenfels (1663-1728), kromě čtyř 134,5 cm, 1716-1718
dalších louten a dvou kytar.
(© Archiv autora)
14
Přátelského souboje se účastnil též Johann Kuhnau. Losy údajně komentoval tento nástroj a Hebenstreitovu hru slovy: »Ei, was ist das? [...] Ich bin in Italien gewesen, habe alles, was die Musica schönes
hat gehöret, aber dergleichen ist mir noch nicht zu Ohren gekommen«. Losyho cituje Johann Kuhnau
v dopise z 8. 12. 1717, srov. Matthesson, Johann: Critica musica, II, Hamburg 1725, s. 237.
15
Upřesnění datace a dalším souvislostem portrétu se věnuje Király, Peter: Johann Kupezky und
Johann Wilhelm Stör – Zwei Porträtisten von Lautenspielern im 18. Jahrhundert und was man anhand ihrer
Bilder erfahren kann, in: Die Laute 8 (2009), s. 49-75.
12
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Obr. 4:
Andreas a Joseph Schmutzerovi (podle J. Kupeckého):
Johann Adam Questenberg, Vídeň 1728
(© Archiv autora)
© Association for Central European Cultural Studies
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portrétování při hře na hudební nástroj je u šlechtice velmi výjimečné, neudělali to např. ani
takoví loutnisté jako hrabě J. A. Losy či kníže Ph. H. Lobkowicz. Obraz byl záhy kopírován a roku 1728 dokonce šířen jako mědirytina bratří Schmutzerů (viz obr. 4).16 Z roku 1730 je dochována také miniatura (10,2 × 7,7 cm; viz obr. 5), která kupodivu věrně vychází z Kupeckého předlohy, nikoliv z dostupnějšího tisku Schmutzerů, kde je v pozadí stojící zámek zobrazen
z jiného úhlu pohledu.
Není divu, že byl obraz tak populární, jistě i proto, že je vyobrazen velmi věrohodně. Například postavení rukou při hře je v souladu s dobovou technikou hry a je patrné, že Kupecký měl se hrou na loutnu buď osobní zkušenost, nebo hrabě Questenberg dohlédl, aby i takové detaily působily přirozeně a elegantně. Questenbergovo držení loutny se zdá být příkladné dokonce i pro současníky. Johann Georg Platzer (1704-1761) je použil na svých obrazech po
roce 1730 nejméně dvakrát (viz obr. 6-7).17 Podobnost je zjevná zejména díky charakteristickému postavení prstů levé ruky. Vyobrazeným nástrojem je jedenáctisborová barokní loutna
(A-d-f-a-d´-f´), v té době standardní typ, používaný jak pro sólový repertoár, tak také pro komorní hru. Šlo-li o Questenbergovu nejoblíbenější loutnu, lze předpokládat, že preferoval nástroje spíše benátského typu, jaké se vyráběly i v Praze (např. T. Edlinger) nebo ve Vídni (např.
A. Bähr), než loutny typu boloňského, vyznačující se protáhlým mandlovitým tvarem korpusu.
Inspirací k objednávce takového portrétu mohl být i slavný portrét francouzského loutnisty Charlese Moutona, namalovaný Françoisem de Troy v roce 1690 (viz obr. 8). Questenberg se
s ním v některé z jeho podob mohl setkat za svých francouzských studií. Oproti Moutonovi je
však zobrazen po levici s knihami jakožto symbolem vzdělanosti a literatury a po straně druhé s pohledem na zámek a zahradu, v nichž můžeme vidět symbol bezpečí, úrodnosti a architektury s výtvarným uměním. Hudba, symbolizovaná loutnou, je však umístěna do popředí ve
středu pomyslného Questenbergova světa.

Obr. 5:
Německý anonym:
Miniatura podle
Kupeckého, cca 1730,
Tansey Collection of
Miniatures, vystaveno
v Bomann-Museum,
Celle, Německo
(© Archiv autora)
Obr. 6:
Johann Georg Platzer:
Il concerto, cca 1750,
detail
(© Archiv autora)

Skladatel
Questenbergovým jménem, zkratkou »Quest.«, nebo iniciálami »C. Q.« jsou v rukopisných tabulaturách označeny pouze tři skladby, resp. dvě, z nich jedna ve dvou variantách:
1. Menuett Compose de Mons: le Comte de Questenberg (F dur, loutnová tabulatura)18 – viz Notový příklad 1;
Andreas a Joseph Schmutzerovi podle J. Kupeckého, mědirytina 32,5 × 24 cm, Vídeň 1728, Brno: Moravská zemská knihovna, sign. Skř.1M-1156.033,236.
17
Na shodu s obrazem Il concerto (cca 1750) poukázal již Bresson, Jean-Luc: Weiss or Questenberg? in:
Lute Society of America Quarterly, Vol. XXXX, No. 3, 2005, s. 12-15. Shoda je však evidentní i u Platzerovi připisovaném obrazu hudební společnosti Eine elegante Gesellschaft macht Musik.
18
Sborník Kazimíra Václava z Werdenbergu a na Náměšti etc., CZ-Bm 4081/A.13.268, fol. 15v, 1713.
16
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Obr. 8:
François de Troy:
Charles Mouton, cca 1690
(© Archiv autora)

2a. Rigodon di C:Q: (D dur, loutnová tabulatura)19 – viz Notový příklad 2;
2b. Rigodon. Quest. (C dur, kytarová tabulatura)20 – viz Notový příklad 3;
Třetí identifikovanou Questenbergovou kompozicí, resp. jejím zlomkem, by mohla být Allemande na portrétu Marie Charlotty z Questenbergu, namalovaném J. G. Auerbachem, ale dochovaném pouze jako rytina z roku 1738.21 Pod titulem skladby jsou viditelné iniciály »G. Q.«, tedy »Graf Questenberg« (viz obr. 8). Že by šlo o dedikaci hraběti, je velmi nepravděpodobné. Kupříkladu když ve Vídni působící loutnista Jacques de Saint Luc (1663 – po 1710) věnoval jednu
ze suit pro loutnu, housle a bas Questenbergovi k narozeninám, opatřil ji titulem La Naissance

Př. 1:
Johann Adam
Questenberg:
Menuett
(© Miloslav Študent, 2014)

Loutnová tabulatura lobkowiczké sbírky CZ-Nrlk II.Kk.78, s. 58, cca 1700-1710.
Kytarová tabulatura lobkowiczké sbírky CZ-Nrlk X.Lb.211, fol. 6, cca 1690-1700.
21
Rytina je pod č. 174 reprodukována v publikaci Jareš, Stanislav – Volek, Tomislav: Dějiny české hudby
v obrazech, Praha 1977, s poznámkou: »Rozevřený notový sešit přináší přesný záznam skladby hraběte J.
A. z Questenbergu. Mědirytina vídeňských rytců Andrease a Josefa Schmutzerů podle předlohy J. G. Auerbacha; 1731. NG-GS, form. 32 × 24 cm.« Jana Perutková ji ve své práci František Antonín Míča ve službách
hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011, přetiskuje na s. 394 a datuje k roku 1738.
19
20

© Association for Central European Cultural Studies

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 97-106

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka

Obr. 7:
Johann Georg Platzer [?]:
Eine elegante Gesellschaft
macht Musik, před 1760,
detail
(© Archiv autora)
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Obr. 9:
Andreas a Joseph
Schmutzerovi
(podle J. G. Auerbacha):
Maria Charlotte Antonia
Josepha von Questenberg,
1738 (?); dole detail
skladby připisované Janu
Adamovi Questenbergovi
(© Archiv autora)
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Př. 3:
Johann Adam
Questenberg:
Rigodon (C dur)
(© Miloslav Študent, 2014)

du Comte De Questenberg.22 Rozevřená hudebnina je na pultíku cembala a skladba sama má
cembalovou sazbu. Mohlo by tedy jít o skladbu, kterou hrabě složil pro Marii Charlottu, jež jako by se jí na obraze tak trochu chlubila. Nezapomeňme však ani na možnost, že by mohlo jít
také o cembalovou transkripci některé z loutnových skladeb jejího otce.
Skladeb věru nemnoho na tak glorifikovaného loutnistu! O čem to svědčí? U profesionálních
loutnistů a učitelů hry na loutnu je situace velmi proměnlivá: od učitele loutnové hry u Lobkowiczů Antoniho Ecksteina (1657-1720) známe cca 5 dochovaných a identifikovaných skladeb,
od spoluzakladatele pražské hudební akademie a učitele loutny u Kouniců Georga Adalberta
Kalivody cca 10 skladeb ve dvou pramenech. Jen tři desítky skladeb jsou přisouzeny císařskému
loutnistovi A. Bohrovi. Od jeho kolegy Francesca Bartolomea Contiho (1681-1732), virtuóza na
theorbu a operního skladatele, není dochována loutnová kompozice ani jedna. Několik příkladů
loutnistů neprofesionálních: Philipp Hyacinth Lobkowicz – 14 skladeb, benediktýn P. Ivan Jelínek (1683-1759) – 23 skladeb v jediném rukopise, s osobou J. A Losyho (1650-1721) je spojováno na 200 skladeb dochovaných v desítkách rukopisů, operní skladatel a zpěvák hraběte Rottala v Holešově Ferdinand Seidel (cca 1700-1773) – 13 menuetů v jednom tisku (1757) a jednom rukopise. Pozoruhodným případem je i Lobkowiczova manželka Anna Maria Wilhelmina
(1703-1754), s níž se zatím podařilo spojit jen jednu skladbu. Houslový virtuos Giuseppe Tartini její hru totiž popisuje:
»Ještě mi v uších zní loutna matky jeho výsosti, která hrála takovým způsobem, že jsem
nebyl schopen ji rozeznat od Monsieur Vaise, jejího učitele.«23
Nachází se v lobkowiczké tabulatuře CZ-Nrlk II.Kk.49. Má tyto části: Allemande, Courante, Sarabande, Gigue, Menuet, Air (E dur).
23
Tichota, Jiří: Francouzská loutnová hudba v Čechách, in: Miscellanea musicologica 25-26 (1973),
s. 43. Překlad MŠ.
22

© Association for Central European Cultural Studies

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 97-106

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka

Př. 2:
Johann Adam
Questenberg:
Rigodon (D dur)
(© Miloslav Študent, 2014)
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Vzhledem k tomu, že šlo v soukromý dopis Francescovi Algarottimu, nemáme důvod o Tartiniho slovech pochybovat. Mimochodem, Weissových více než 500 skladeb je rozptýleno po téměř 70 rukopisech, téměř polovina skladeb je však zapsána v pouhých dvou svazcích – v tzv.
londýnském a drážďanském rukopise. Kdyby se tyto dva rukopisy nedochovaly, byl by náš pohled na Silvia Leopolda Weisse dosti odlišný.
V případě P. I. Jelínka je situace ještě horší: pokud by byl tzv. svatojánský rukopis (CZ-Pnm
Ms. IV.E.36) podlehl zkáze, neměli bychom dnes o jeho tvorbě ani potuchy. Nelze bohužel vyloučit, že se právě toto mohlo přihodit rukopisům, do nichž si zapisoval své skladby Questenberg a které asi zmizely stejně jako většina jeho hudební knihovny. Se svými třemi dochovanými kousky si tedy jaroměřický hrabě vůbec nestojí špatně. Množství dochovaných skladeb,
jak se ukázalo, svědčí totiž jen o míře dochovanosti, resp. atribuci autorství, nikoliv plodnosti
skladatele. Jinou otázkou je, zda by byl hrabě Questenberg rád, že se dochovaly právě tyto. Ačkoliv i zde můžeme jistý »ungemeinen Geist und Nachdruck« vystopovat, pravděpodobně není na místě považovat dochované skladby za reprezentativní ukázku Questenbergova skladatelského umění.
***
Pokud Questenberg od roku 1750 skutečně trávil většinu času v luxusním obytném voze situovaném v zámecké zahradě, dalo by se předpokládat, že si tam vzal i to, co měl nejraději. Snad
též loutnu se svými skladbami. Bylo by pěkné, kdyby se někdy tento vůz mohl vynořit z rozvířeného prachu a odhalit své poklady. Zatím budeme alespoň doufat, že Questenbergovy tabulatury ještě někde jsou a že se je časem podaří identifikovat, jako se to daří s jaroměřickými
operními partiturami Janě Perutkové a jejímu týmu. Pak budeme moci s Questenbergem zvolat: »Na struny hrejte, udeřte v bubny, nechť zazní stříbrný louten i harfy zvuk!«24

24

Citováno dle Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 3), s. 348.
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V

 Andersenově pohádce představují farářova pole
okraj světa, nebo snad lépe zemi za horizontem.
Kněží jakožto pastýři duší a především pastýři celého stáda, celé komunity, mohou být v pohledu do historie zachyceni spíše koutkem oka. V tradici určité farnosti
tvoří ideálně celistvou řadu duchovních správců, v dřívějších staletích jen řadu jmen nebo portrétů, která teprve
směrem k současnosti naplňuje jména či tváře také osudy. Literárně činní kněží někdy zanechali výraznější stopu, již mohli sledovat moderní badatelé, historikové, literární vědci. Jiný duchovní však mohl být skvělým řečníkem či jednoduše dobrým pastýřem svého stáda, mohl
zanechat pevný otisk v paměti své komunity, a přitom
po něm zbylo právě jen to jméno. Venkovský farář, děkana nevyjímaje, byl také sedlákem mezi sedláky.1 Domnívám se, že především tato role duchovního je už spíše za
hranicí naší představivosti. Tím spíše snad stojí za to do
oněch farářových polí vstoupit.

Vladimír Maňas

Jaroměřičtí duchovní
v éře hraběte Jana Adama
z Questenbergu

»Questenberští« pastýři

Za života hraběte Questenbergu se ve funkci jaroměřického děkana vystřídalo celkem pět duchovních. Jejich pestré osudy jsou popsány v tomto příspěvku, který zahrnuje období téměř osmdesáti let. Nejvíce pozornosti je věnováno první polovině 18. století, kdy osudy těchto duchovních nevyhnutelně ovlivňoval jaroměřický pán Jan
Adam hrabě z Questenbergu. Tomu totiž náleželo patronátní právo. Prakticky to znamenalo, že o výběru duchovního správce pro poddané rozhodoval především on
sám jakožto patron. Jeho návrh pak schvalovala olomoucká biskupská konzistoř, která především posuzovala způsobilost navrženého kněze; spíše jen přezkoumávala, zda
jsou naplněny nutné podmínky. Rozhodující slovo ve výběru kněze měl tedy hrabě a odtud se odvíjí i pokračování vztahu patrona a kněze.2
Kněz »při hospodaření na farním dvoře vstupuje do společenství vesnických hospodářů – svých farníků«. Viz Pumpr,
Pavel: Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách. Na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století, Brno
2010, s. 39.
2
V rámci této studie nebyly zdaleka vyčerpány všechny
prameny, které jsou k tématu k dispozici. Zejména písemnosti
jaroměřického velkostatku a rodinného archivu Kouniců z Moravského zemského archivu v Brně (dále jen MZA) se pro své
množství vzpírají důkladnému využití na takto široké ploše téměř osmdesáti let. Alespoň příkladově však byly využity v případě posledního z duchovních, protože ve fondu jaroměřického velkostatku se dochoval soupis jeho pozůstalosti a další písemnosti. Tato studie je však především založena na dosud
opomíjených písemnostech olomouckého arcibiskupství, které
se týkají přímo jaroměřické farnosti i jednotlivých kněží a jejich pozůstalostí, v tomto případě zejména děkana Polacha. Příslovečnou černou díru představují především velmi rozsáhlé
konvoluty korespondence hraběte Questenberga a jeho hejtmanů (MZA, fond G 436 – Rodinný archiv Kouniců Slavkov, inv. č.
6182-6189).
1
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Jaroměřice clergymen in the era
of Johann Adam Count of Questenberg
This contribution thoroughly describes the life stories
of five clergymen who were appointed to the office of
the Dean in Jaroměřice nad Rokytnou under the patronage law of Johann Adam Count of Questenberg: Paulus
Franciscus Polach (1694-1722), Antonius Ferdinandus
Dubravius (1722-32), Gundakar Andreas Count of Egk
and Hungersbach (1732-35), Joannes Sigismundus Count
of Götzen (1735-47) and Josephus Joachimus Knight of
Stehno (1747-78). Furthermore, in a brief intermezzo, the
activities of the Jaroměřice chaplain Ignatius Maria Frey
(1725-34) will be considered as well.
Key words: Questenberg, Johann Adam Count of;
Jaroměřice nad Rokytnou; Moravia; 18th century; church
history; church administration; deanery; Olomouc diocese; history of music; Polach, Paulus Franciscus; Dubravius, Antonius Ferdinandus; Egk and Hungersbach,
Gundakar Andreas Count of; Frey, Ignatius Maria; Götzen, Joannes Sigismundus Count of; Stehno, Josephus
Joachimus Knight of
Number of characters: 124 163 / 18 475
Number of images: 3
Secondary language(s): Latin, German
Tato studie vznikla v rámci projektu Výzkum operního repertoáru v českých zemích v době baroka, podpořeného Grantovou
agenturou České republiky (reg. č. 408/09/0334).
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»Myslíte si, že tohle je celý svět?« poučovala je maminka.
»Svět se táhne ještě daleko za naši zahradu, až do farářových polí! Ale tam jsem nikdy nebyla.«
Hans Christian Andersen: Ošklivé kačátko
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Vladimír Maňas

Studie chronologicky sleduje osudy zmíněných duchovních, přičemž na základě rozdílného
charakteru pramenů jsou zkoumány především klíčové aspekty jejich jaroměřického působení.3
V případě opavského rodáka Pavla Františka Polacha, který se stal jaroměřickým děkanem
už na konci 17. století, umožňuje pozůstalostní inventář nahlédnout podrobněji do hospodaření fary a ozřejmit tak i důležitou otázku finanční samostatnosti farářů.
Jeho nástupce, děkan Antonín Ferdinand Dubravius, je znám především jako významný barokní kazatel. Deset let jeho působení v Jaroměřicích však také poznamenaly jeho prohřešky
vůči zásadám kněžského života, kvůli kterým nakonec dobrovolně odešel do Podivína. Vrátil se
tak téměř domů, jelikož se narodil v jihomoravském Zaječí, což je o to zajímavější, že většina
duchovních v této době pocházela spíše z městského prostředí. Navzdory vesnickému původu
získal Dubravius důkladné vzdělání na řádových gymnáziích piaristů a jezuitů a svá univerzitní studia dovršil v Olomouci bakalariátem z teologie.
Dubraviovi nástupci v Jaroměřicích pocházeli z řad aristokracie. Hrabě Questenberg snad
takto chtěl získat nejen intelektuálně, ale i původem rovnocenné partnery. Vztahy místního
pána a jaroměřických děkanů v této době určitě ovlivnila přestavba farního kostela, kterou si
hrabě Questenberg nepochybně vyvzdoroval. Děkan hrabě z Egku, který do Jaroměřic přišel po
dvaceti čtyřech letech duchovní služby ve Velkém Meziříčí, nejspíše kvůli stáří záhy rezignoval
a odešel na rodové sídlo do Rakous. Pro jeho nástupce, hraběte z Götzenu, byly Jaroměřice naopak prvním samostatným působištěm. Avšak navzdory mládí si tento děkan získal svolení biskupské konzistoře, aby v zimě mohl sloužit soukromé mše přímo na děkanství vzhledem k vzdálenosti od farního kostela a vlastní tělesné slabosti. Na děkanství mimo jiné choval také velkého psa, snad na obranu místo palných zbraní, které vlastnili jiní jaroměřičtí děkané. Konečně
právě jemu věnoval hrabě Questenberg svůj portrét, dodnes dochovaný na jaroměřické faře.
V roce 1747 mohly Jaroměřice získat dalšího vynikajícího kazatele, avšak bývalý hradišťský
děkan Tomáš Xaver Laštovka na cestě zemřel. Tehdy hrabě vybíral duchovního správce naposledy. Do Jaroměřic přišel z nedalekého Krhova Josef Joachim Stehno, kterého nedlouho předtím
vyznamenala císařovna Marie Terezie povýšením do rytířského stavu – jaroměřický děkan se
tak správně tituloval de Stehno – a titulem nesídelního kanovníka brněnské kolegiátní kapituly.
Život děkana Stehna dokládá pozoruhodné možnosti kněžské kariéry téměř až do dob osvícenských reforem, ale také živou hudební tradici ještě čtvrtstoletí po smrti hraběte Questenberga,
jak se paradoxně ukazuje na příkladu děkanova pohřbu.

Kněz: kaplan – farář – děkan

V obecné rovině tato studie poukazuje na možnosti kněžské kariéry v raném novověku. Na
příkladu jaroměřického děkanátu je zde demonstrován tradiční průběh kněžské dráhy od kaplanské služby přes úřad faráře v některé z venkovských farností až po předpokládaný vrchol
v podobě titulu děkana a faráře v Jaroměřicích.4 Pro tuto dráhu bylo klíčové trpělivé budování dobré pověsti, obliba u farníků i vrchnosti, bezkonfliktnost.5 Nejdůležitější instrukce pro faráře a duchovní olomoucké diecéze (Monitorium sive Instructio brevis…), vydaná roku 1666 biskupem Karlem z Lichtensteina-Castelcornu, udává tyto prostředky, jejichž pomocí se duchovní může stát dobrým pastýřem: »neúhonost a svatost života, božských pravd znalost, horli-

V tomto ohledu se tedy liší od starších prací, především od výjimečně podrobného přehledu jaroměřických duchovních pastýřů, viz Podveský, Jan: Patronát, duchovní pastýři, farnost a farníci, in: týž (ed.):
Jaroměřický památník, Jaroměřice nad Rokytnou 1940, s. 147-171. Prvním, zároveň již dosti podrobným
pojednáním o duchovních správcích v Jaroměřicích je příslušná kapitola ve farním inventáři z roku 1804,
sestavená tehdejším farářem Chvilíčkem, zčásti dokonce na základě výpovědi pamětníků a vlastních zkušeností. Obsahuje velké množství údajů i k duchovním správcům v 17. století a ke Stehnovým nástupcům,
v tomto ohledu si dokument zaslouží další podrobnou reflexi. Viz MZA, fond B 16, kn. 438, farnost Jaroměřice. Vzhledem k charakteru tohoto souboru statí má práce záměrně regionální zaměření, především
interpretuje dostupné prameny. Má též záměrně kompilativní charakter; v přepracované podobě zahrnuje
i dvě starší autorovy studie, věnované děkanům Dubraviovi a Stehnovi. Viz Maňas, Vladimír: K osudům
moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia, in: Opus musicum 42 (2010), č. 1, s. 31-41;
týž: Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř ze Stehna (1693-1778) a jeho pohřeb. Příspěvek k poznání lokální hudební kultury, in: Opus musicum 42 (2010), č. 6, s. 62-73.
4
V tomto kontextu se studie opírá o dvě vynikající práce s podobným, šířeji koncipovaným zaměřením, srov. Pumpr, P.: Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách ( pozn. 1); Šotola, Jaroslav: Kariéra v černém. Předpoklady pro získání farního beneficia v 18. století, in: Časopis Matice moravské 126
(2007), s. 319-341.
5
Tamtéž, s. 328.
3
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Pavel František Polach (1694-1722)

Ačkoli v éře hraběte Jana Adama z Questenbergu jakožto majitele jaroměřického panství se
ve funkci jaroměřického děkana vystřídalo celkem pět duchovních, prvního z nich, vzorného
a zřejmě i velmi oblíbeného Pavla Františka Polacha, instaloval do této funkce v roce 1694 ještě Questenbergův poručník Leopold Josef hrabě z Lambergu. Narodil se Mertenovi (Martinovi)
a Marianě Polachovým v Opavě a pokřtěn byl jako Pavel 18. ledna 1650.14 Vzhledem k místu
narození je pravděpodobné, že studoval nejdříve na opavském jezuitském gymnáziu (seznamy
studentů se nedochovaly) a posléze pokračoval na olomoucké univerzitě, kde se dopracoval až
k titulu bakaláře teologie; byl tedy zároveň magistrem svobodných umění a filozofie. Na kněze byl vysvěcen 16. února 1672 v Olomouci.15
Kubíček, Antonín: Monitorium sive Instructio brevis, in: Časopis katolického duchovenstva 44 (1903),
s. 349-353, 463-466, zde s. 463.
7
Tamtéž.
8
Monitorium sive Instructio brevis pro decanis ruralibus ac parochis dioecesis Olomucensis…, Olomucii
1666: Par. XLVII: »[…] hominem minime praesentem sibi, vel histrionem, quempiam agere, aut repraesentare, videantur«), Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 36052.
9
Kubíček, A.: Monitorium sive Instructio brevis ( pozn. 6), s. 351-352.
10
Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století, I, Praha 1988, s. 201.
11
Šotola, J.: Kariéra v černém ( pozn. 4), s. 321.
12
Srov. zejména Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století, II, Olomouc 2003, s. 104.
13
Šotola, J.: Kariéra v černém ( pozn. 4), s. 328.
14
Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO), fond matrik, sign. Op-I-1, s. 539.
15
Jakožto poskytoval tzv. titulus mensae, titulu výživy, tedy záruky, že se v případě nemohoucnosti
duchovního o něj postará, je uveden baron Leonard z Neuhaus. Zemský archiv Opava, pobočka Olomouc
6
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vost, opatrnost, udatnost, trpělivost, laskavost a bdělost«.6 V konfliktech se svěřenými ovečkami měl farář dle Monitoria hledat zastání u majitele panství. Ostatní předpisy se pak týkají spíše kněžských povinností a upřesňují ideál bezúhonného kněze. Podobně jako časté zákazy
určitých nešvarů svědčí o jejich existenci, nabádá Monitorium kněze ke včasné přípravě kázání,
aby »v řeči neuváznul anebo bez pořádku, bez užitku, nemluvil o všem možném, což právě na
mysl připadá«.7 Ke kněžské důstojnosti náleží i varování před směšnými posunky, drzými pohledy a přehnanou gestikulací při slavení bohoslužby, aby duchovní nebyl pokládán za osobu
duchem nepřítomnou nebo herce.8
Děkan má být podřízeným duchovním pastýřem a strážcem, může napomínat, ale nikoliv
trestat, tuto pravomoc má jen biskupský úřad. Dohlíží na dodržování stanovených předpisů
a přísně bdí zejména nad simonií při obsazování far. Podle Monitoria se totiž kněží často dohodli předem s patronem na úplatku z desátků či jiných výnosů beneficia, aby tím snadněji
získali požadované místo.9
Pomocní duchovní, kaplani a nejníže postavení kooperátoři, se v ideálním případě mohli prosadit především pastorační horlivostí a kazatelským uměním, vůči svému faráři se však nacházeli v naprosto podřízeném postavení. Farář je dle vlastní úvahy přijímal i propouštěl a z výnosu farního obročí i vyplácel. Z hlediska farního hospodaření tedy pomocný duchovní představoval určitou přítěž, ačkoliv z hlediska pastorace tomu bylo naopak. Během první poloviny 18.
století, kdy kaplan pobíral týdenní plat ve výši 2 zl. a kooperátor obvykle 1 zl. a 30 kr.,10 tak
pochopitelně sílila tendence k zaměstnávání kněží ve funkci kooperátora. Pomocní duchovní byli zcela závislí na vůli a svědomí faráře, protože právě on stanovoval objem jejich povinností.11
Rozsah pastorační činnosti samotného faráře je téměř nemožné stanovit, protože v extrémním
případě mohl téměř všechny své duchovní funkce delegovat právě na kaplany. Duchovní spolu
jednak často strávili poměrně dlouhý čas pod jednou střechou (farář s kaplany) a posléze často zůstávali v intenzívním kontaktu, pokud se sobě navzájem z osobních důvodů nevyhýbali.12
Vzhledem k velikosti olomoucké diecéze a tehdejšímu způsobu přidělování farního obročí
závisel výběr nového duchovního správce především na majiteli patronátního práva, kterým
byl často majitel dotyčného panství. Patron tak na nejlépe dotovanou faru mohl kněze dosadit
za zmíněné pastorační zásluhy, ale také vzhledem k dalším klientským či rodinným vazbám,
které se ne vždy daří rozkrýt. Prezentací a instalací do úřadu získává nový farář značnou samostatnost, protože patron nemá právo jej sesadit.13 Proto vyhrocené spory mezi duchovním
a patronem často ústily v odchod kněze na jiné uprázdněné beneficium; takové řešení ostatně
uplatňovala konzistoř i v případě některých kněžských přečinů.
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Kněžská dráha
Navzdory opavskému původu zůstal Polach téměř celoživotně spjat s jižní Moravou. Jakým způsobem k tomu došlo, zůstává zatím nezodpovězeno. Jeho jednotlivá působiště nespojuje stejná
vrchnost, případně patron, a vzhledem k pravděpodobnému jazykovému utrakvismu ho neomezoval ani národnostní charakter farností.
Polachova kaplanská působiště zůstávají prozatím neznámá, i když ve svém testamentu zmiňuje také rektorátní kostel sv. Anny při olomoucké katedrále, jehož měl být služebníkem. Poměrně záhy se Polach ujímá farářského úřadu v Rosicích (1676-1677).16 První výrazný kariérní
vzestup představovalo jeho působení ve funkci faráře a děkana v Židlochovicích (1677/8-1691),17
kde podle směrnic Tridentského koncilu založil farní matriku; podle jejího titulního listu se
Polach stal zdejším děkanem v roce 1678. Naproti tomu z Velkého Meziříčí (1691-1694) odešel
poměrně záhy, údajně pro nespokojenost s měšťany.18 Nejspíše si sám vyjednal změnu místa,
když se uvolnil jaroměřický úřad smrtí jeho přítele, děkana Leopolda Bedřicha Stillera. Polach
byl svědkem Stillerovy poslední vůle, pohřbil jej v jaroměřickém klášteře servitů, který Stiller
obdaroval 2 000 zl., a konečně také byl vykonavatelem jeho poslední vůle, což zpravidla patřilo k údělu nástupců v úřadě.19
Do Jaroměřic přišel také s čestným titulem apoštolského protonotáře, který získal nejspíše
za svou práci v duchovní správě.
Jaroměřické zásluhy
Mezi jaroměřickými duchovními správci byl vůbec nejpilnější v pořizování kronikářských záznamů do chrámového inventáře.20 O rozvoj farnosti a děkanátu se zasloužil i v hmotné rovině. V roce 1709 založil fundaci ve výši 2 000 zl. na vydržování jaroměřického kaplana a velké zásluhy měl na obnovení fary v blízkém Horním Újezdě téhož roku. Prvním farářem se zde
o rok později stal Antonín Ferdinand Dubravius, předtím zřejmě kaplan v nedalekém Krhově.21
Životopisy jaroměřických farářů, sepsané jaroměřickým děkanem P. Janem Podveským pro
Jaroměřický památník, v mnohém navazují na tradici místního kronikářství, zejména na kroniku P. Chvilička, který zase čerpal ze starších pramenů, zejména z citovaného farního inventáře
a pamětní knihy (založené v roce 1676) a ze vzpomínek místních obyvatel. Vzhledem k povaze
tohoto typu pramene se zde jen vzácně mohou objevit postřehy záporné. Tím spíše právě pozoruhodná charakteristika děkana Polacha působí dvousečně:
»Byl svrchovaně skromný, mírný, laskavý, nekonečně trpělivý, s každým snášenlivý. Byl povahy tak měkké, že se nikdy a nikomu nedovedl postaviti na odpor, a než by se pustil do
sporu, raději trpěl duševně i hmotně. I s nedůtklivým Janem Adamem z Questenberku žil
přes 20 let v největší shodě, ačkoli často běželo o dalekosáhlé ústupky, ovšem za cenu krajního sebezapření.«22
V bezpochyby kladném hodnocení je tak postiženo zřejmě i zásadní úskalí Polachovy povahy. K popularitě kněze bezpochyby přispěla jeho role přímluvce v záležitosti roboty – hrabě Jan Adam z Questenbergu jaroměřické poddané této povinnosti zprostil za roční poplatek
200 zlatých rýnských.23
(dále jen ZAO-Ol), fond Arcibiskupská konzistoř (ACO), kniha č. 10, s. 143 (kněžské svěcení), 127, 114, 95
(nižší stupně svěcení). Za tyto informace jsem zavázán PhDr. Janu Štěpánovi, Ph.D.
16
Wolny, Gregor: Kirchliche Topographie von Mähren, meist nach Urkunden und Handschriften, II/2,
Brünn 1858, s. 7. V nejstarší rosické matrice z roku 1687 s retrospektivně opsanými údaji od roku 1644
figuruje Polach (zde jako Polack) jako farář v roce 1677. Viz MZA, fond E 67, sign. 1726. Dosazení do úřadu židlochovického děkana Wolny datuje až k roku 1678, což odpovídá i údaji farní matriky, srov. tamtéž, sign. 2190.
17
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/2 ( pozn. 16), s. 210. Zde Wolny uvádí chybně datum 1691
i jako rok Polachova úmrtí.
18
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 62. V jinak velmi podrobné nejnovější práci
o dějinách Velkého Meziříčí není tamní děkan Polach zmíněn, viz Štindl, Martin: Ve stínu a záři baroka
(1620-1735), in: Fišer, Zdeněk (ed.): Velké Meziříčí v zrcadle dějin, Brno 2008, s. 139-180.
19
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 163; srov. Státní okresní archiv Třebíč (dále
jen SOkA Třebíč), pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1, s. 27.
20
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1.
21
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 164-169. Zde je Polachovo působení popsáno
velmi podrobně i s přihlédnutím k jeho zápiskům v pamětní knize farnosti.
22
Tamtéž, s. 164.
23
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 191.
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Děkan Polach a hrabě Questenberg
Alespoň dle stručných zmínek Aloise Plichty se zdá, že Polachovy vztahy s hrabětem Questenbergem nebyly zcela bezproblémové. Při plánované přestavbě školy a děkanství na počátku
18. století vznesl Polach poměrně rozsáhlé požadavky. Rektorův byt měl být rozšířen z jedné
na dvě světnice a dvě komory, v přízemí měla být zřízena školní světnice a světnice pro varhaníka.26 Děkan chtěl mít takto všechny kostelní služebníky ve smyslu školního a hudebního
personálu pod jednou střechou. Obdobně kvůli přestavbě děkanství žádal v roce 1703 podle
hejtmana dvojnásobné navýšení kapacity. Plichta dokonce překládá příslušnou část hejtmanovy relace hraběti: »S duchovními se těžko jedná, neudělají nic, aby při tom nezískali.«27 Zřejmě
přesnější údaje v záležitosti stavby nového děkanství však uvádí Josef Fišer. Hrabě Questenberg měl o starou budovu děkanství a školy zájem vzhledem k bezprostřední blízkosti zámku
a kvůli rozšíření zahrady. Sám tedy údajně děkanovi nabídl novou jednopatrovou budovu s dvěma místnostmi a kuchyní v přízemí a třemi pokoji v patře, avšak od kostela poměrně vzdálenou. Nová budova pak sloužila až do přestěhování děkanství v roce 1833 do prostor bývalého
servitského kláštera.28
Stavební aktivity hraběte na počátku 18. století i probíhající přestavba zámku v bezprostřední blízkosti farního kostela zřejmě spíše prohloubily děkanovu ostražitost vůči patronovi
chrámu. Ostatně i v následujících desetiletích vznikaly konflikty mezi majitelem panství a duchovní správou na podobném základě. V rámci výkonu svého patronátního práva hrabě dal
zbudovat faru ve zmíněném Horním Újezdě, kterou podle Aloise Plichty projektoval Domenico d’Angeli, taktéž autor přestavby kostela v Lukově kolem roku 1715. Tehdy byl zdejším farářem už A. F. Dubravius, přestěhovaný sem právě z Horního Újezda. Hrabě onu přestavbu faráři údajně vnutil – i s touto situací se v dalším výkladu ještě znovu setkáme.29 Na děkanu Polachovi si hrabě prosadil stavbu nové věže děkanského chrámu sv. Markéty v roce 1718. Děkan
pak k 1. lednu 1719 do farní kroniky poznamenal, že obec se při příležitosti dokončení věže zavázala vydržovat věžného (turnera).30
Náklad na novou věž, který dosáhl téměř 420 zlatých rýnských, byl hrazen z kostelních
peněz. Polachova nedůvěra ke stavebním záměrům hraběte se nepochybně prohloubila. Není
Tamtéž, s. 164n.
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 114.
26
Plichta, Alois: Historické základy jaroměřického baroka, in: týž (ed.): O životě a umění. Listy z jaroměřické kroniky 1700-1752, Jaroměřice nad Rokytnou – Brno 1974, s. 161.
27
Tamtéž.
28
Fišer, Josef: Ostatní církevní stavby, in: Podveský, Jan (ed.): Jaroměřický památník, Jaroměřice nad
Rokytnou 1940, s. 124-126. Srov. odlišnou verzi z pamětí varhaníka Jana Růžičky, které vznikly přibližně
v roce 1771. Význam mají především jako doklad povědomí o tom, že stavbu děkanství výrazně dotoval
i děkan Polach: »Mezi těmi časy, když p. hrabě předělával Jaroměřice, dal na Zelenkovým domě nové děkanství stavěti, ku kterému stavení přidal několik set P. děkan Pavel Polák. Že pak to stavení nebylo dostatečné pro děkanství, protož byly disputací a zůstalo děkanství, kde podnes jest.« Fišer, Josef (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky (1716-1782), in: Almanach studentského kroužku v Jaroměřicích nad Rok., Jaroměřice nad Rokytnou 1932, s. 25.
29
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 166.
30
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1, s. 129. Srov.
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Archiv města Jaroměřic, kart. 1, inv. č. 471, sign. T/I
(Příspěvky sousedů na věžníky [turnery] 1719-1746). Zřejmě prvním jaroměřickým turnerem byl Jan Jiří Winter, srov. Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011, s. 159, viz též MZA, fond E 67, sign. 10317. Srov. též Fišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 26-27 »Mimo basistu vymohl p. hrabě
Questenberg také při vůbci, aby drželi turnera, za kterého nějakého Slezáka přijal. Vůbec mu ročně musela dávati 52 zl. a on na věži po hodinách troubíval. Nevím, co p. hrabě mu dával.« Na jiném místě Růžička zmiňuje pozdější spor obce s hrabětem o placení basisty a turnera, »kterýž na věži troubíval a při
muzykách nápocen býval«. Tamtéž, s. 31.
24
25
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Polach do Jaroměřic přišel už jako zralý muž ve věku přibližně 44 let a byl zde činný téměř
třicet let až do své smrti. Tak dlouhé působení na jednom místě představovalo bezpochyby zásadní psychickou zátěž, umocňovanou pakostnicí, dnou, která se poprvé přihlásila už v roce
1698.24 Spravoval rozsáhlou farnost i celý jaroměřický děkanát, který měl v roce vzniku (1670)
celkem 23 far, řadu z nich neobsazených. Podle nejstaršího známého soupisu olomoucké konzistoře o národnostním charakteru farností z roku 1710, tedy z doby Polachova působení, patřil jaroměřický děkanát mezi zcela české, spolu s okolními děkanáty Velké Meziříčí a Třebíč.25
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proto divu, že další hraběcí plány dočasně ztroskotaly na jednoznačném děkanově odporu. Žádost o povolení chrámové přestavby, kterou musel Questenberg jako patron předložit olomoucké biskupské konzistoři, tak byla jednoznačně zamítnuta; s výstavbou podle Plichty nesouhlasil
ani samotný biskup kardinál Schrattenbach.31 Děkan Polach se naštěstí nedožil roku 1732, kdy
musel jaroměřický stavitel Gravani onu věž strhnout kvůli další přestavbě chrámu.32
Události a lidé kolem děkana
Vlastní chod farnosti samozřejmě nebyl závislý výhradně na faráři. Duchovní správu vykonával
snad i z větší části kaplan, kterému často nezbylo než na sklonku života představeného vzít na
svá bedra téměř všechny jeho povinnosti, aniž by si mohl činit naděje na jisté získání tohoto
vyššího úřadu (jak bude patrné i z dalšího výkladu) – to se mohlo stát pouze na menších, méně dotovaných farách. Jak vyplývá z průběžných záznamů v jaroměřických matrikách, na církevních úkonech se kromě děkana a kaplanů podíleli také členové jaroměřického kláštera servitů nebo dokonce duchovní správci z nejbližších sousedních far, zejména jednalo-li se o okrajové obce příslušející k jaroměřické farnosti, jak je to z oddacích matrik patrné například v případě A. F. Dubravia, tehdy faráře v Horním Újezdě.
Na rozdíl od svých předchůdců i nástupců v úřadě děkan Polach velmi pozorně zaznamenával nejrůznější události do farního inventáře, který tak sloužil jako farní kronika. Tematicky lze zápisky rozčlenit do několika okruhů. Polach si všímal některých událostí v evropském
kontextu, glosoval zejména průběh válek s Turky, ale také válku o španělské dědictví nebo události v císařské rodině.
V zápiscích se detailně odráží také jeho funkce děkana. Polach zaznamenával personální
změny ve farní správě na území svého děkanátu, příležitostně jednotlivé kněze hodnotil. Podrobněji sledoval osudy svých bývalých kaplanů, zmínil se také o úmrtích a pohřbech (kněží
děkanátu byli v několika případech pohřbeni v jaroměřickém servitském konventu), přičemž
některé zápisy mají i osobnější ráz. Takto glosoval zejména úmrtí Adama Bruno Orlíčka (»mého milovaného kaplana«), který onemocněl v horlivé duchovní službě a zemřel ve věku 28 let
26. prosince 1709. Zde se děkan zmiňuje i o jeho pohřbu za účasti mnoha stovek zarmoucených
věřících, na zádušních obřadech se podílelo deset duchovních. O děkanově vztahu k tomuto kaplanovi svědčí nejen neobvykle obšírný zápis v pamětní knize, ale také skutečnost, že Polach jej
pohřbil do krypty ve farním chrámu sv. Markéty, kterou dal vystavět pro sebe.33
Úřad děkana se odráží i v dalších zápiscích o svěcení kaplí a soch v Jaroměřicích a okolí,
ale také v zájmu o dění v jednotlivých šlechtických rodinách na území děkanátu. Polach tak
nejčastěji zaznamenává rodinné události jaroměřických Questenbergů, ale také hrotovických
a krhovských Rodenů z Hirzenau nebo moravskobudějovických Aichpichlů. K lokálnímu horizontu patří Polachovy glosy k místnímu servitskému konventu, ale především časté a podrobné poznámky o počasí a úrodě, zmínky o požárech a dalších událostech v městečku a konečně
také příležitostné komentáře k úmrtí různých osob. Sám sebe Polach reflektuje nejen jako vykonavatele různých úředních povinností, ale zaznamenává zde také záchvaty podagry, které jej
vždy na určitý čas zcela zneschopnily.
Farní hospodářství
Fara představovala významnou hospodářskou jednotku, o níž se staral pověřený personál. Proto farní hospodaření (nikoliv hospodaření kostela, záduší) mohlo fungovat i poměrně nezávisle na faráři, kterému příslušel především dozor. Zároveň právě zájem kněze na hospodaření, jeho šikovnost v řízení vlastního statku a v dalším nakládání s naturálními desátky podmiňoval případný vyšší výnos. Polach už po svém nástupu dal zbudovat farní stodolu (nákladem
87 zl. 48 kr.), později na farním pozemku vznikl domek pro nájemníka kvůli větší bezpečnosti (1708), na nějž dal děkan namalovat Anděla strážce. Konečně dal též ohradit zahradu a zřídit dva rybníčky.34 Na farní zahradě stál od roku 1699 i letohrádek (Lusthaus), nejspíše menší
dřevěná stavba, za niž děkan zaplatil kolem 21 zl. a 18 kr.35 Už ze zmíněné pamětní knihy vyplývá jednoznačný Polachův zájem o hospodaření, kromě pravidelných glos o povětrnostních

Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 170-172.
Tamtéž, s. 169.
33
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1, s. 77.
34
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 166.
35
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1, s. 51.
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Poslední vůle
Na sklonku svého života, v roce 1718, založil Polach ve své rodné Opavě zbožnou fundaci
u tamních minoritů ve výši 1 000 zl. Na jejím základě se měly sloužit výroční mše za Polachovy rodiče, příbuzné, duše v očistci a Polacha samotného v kostele sv. Kateřiny na opavském
Tamtéž, s. 118.
V závěru padesátých let 17. století se mezi kmotrami ve srovnatelně velkém Hulíně u Kroměříže
nejčastěji objevovala farní hospodyně Anna, sestra tehdejšího faráře Mattheidea; srov. MZA, fond E 67,
sign. 7747.
38
Kučerová, Miroslava: Život sirotků v Jaroměřicích (nad Rokytnou) v 2. polovině 17. století a na počátku
18. století, diplomová práce, Historický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010, s. 73.
39
Kokošková, Zdeňka – Ryantová, Marie: Sociální a kulturní úroveň nižšího kléru ve druhé polovině
17. století a v prvních desetiletích 18. století, in: Hledíková, Zdeňka – Polc, Jaroslav (eds.): Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, s. 159-160.
40
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 100-101.
41
Tamtéž.
42
»Hospodyně nehospodyňská, / bude jen vždycky sedět / jen zahálí, je celá svinská, / vyklouznout
bude hledět. / Nechce dělati, / jen se toulati, / krade, jiným rozdává. / Jen odmlouvati / a pomlouvati,
/ co ukradne, prodává / […].« Masopust juž nastal, CD, Ritornello, Michael Pospíšil, Arta Records 1998.
43
Martin Josef Mattis (1688-1762) byl vysvěcen roku 1715. Obdobně jako v případě děkana Stehna je celý jeho život spjat s jaroměřickým děkanátem. Po kaplanování v Jaroměřicích se ujal Dubraviem
uprázdněné fary v Horním Újezdě (1713) a posléze v Lukově (1723), kde působil sám, bez pomocného
kněze, až do své smrti. Srov. Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 240. Srov. též ZAO-Ol,
fond ACO, kniha č. 92, s. 100.
36
37
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podmínkách jej dokládá např. záznam o nákladném ohrazení farních zahrad a vysazení stromů
z vlastních prostředků v roce 1716.36
Kromě farní stodoly a rybníku se sádkem vlastnil sám děkan další dvě pole za celkem 400
zl., jak vyplývá ze soupisu pozůstalosti. Právě tento pramen také obsahuje další cenné podrobnosti. O statek se totiž až do děkanovy smrti staral čeledín, tři děvečky a zahradník; děkanství mělo vlastní personál: kuchařku a služebnou. Podrobnosti o jednotlivých členech této farní rodiny se v pramenech objevují jen vzácně. Z farního personálu se především hospodyně
často objevují v matrikách jako kmotry, což může být umocněno jejich úzkým vztahem k duchovnímu správci.37 Jako děvečka sloužila u děkana Polacha od roku 1698 Kateřina, dcera nebožtíka Valentina Roda. Do služby vstoupila ve věku dvaceti šesti let, z fary odešla až v lednu 1703, kdy se vdala.38
V Polachově pozůstalostním inventáři je sepsán také dobytek. K faře patřili tři koně, čtrnáct
kusů hovězího dobytka (nejdražší krávy byly oceněny na 7 zl. za kus, dvouroční býk pouze na
4 zl. 30 kr.). Dvě vykrmená prasata byla oceněna poměrně vysokou částkou 8 zl. za kus, selata
stála 1 zl. 30 kr. za kus (celkem 11), což je v porovnání s telaty (2 zl.) poměrně vysoká částka.
Je nepravděpodobné, že by k hospodářství nepatřila drůbež, avšak v inventáři chybí. Snad, jak
bylo obvyklé, posloužila při pohřební hostině.39 K nezbytné výbavě samozřejmě patřilo všemožné zemědělské náčiní včetně potahu, avšak fara by se neobešla také bez kočáru. V tomto případě inventář zaznamenává také další starý kočár a rozbitou kolesku (carpentum, dvoukolový
vozík, typický právě pro duchovní). Není divu, že takovéto hospodářství museli celých osm dní
po smrti děkana hlídat vojáci. Dostali za to celkem 8 zl.
K domácnosti kněze obvykle náležela farní hospodyně, v případě venkovských far jakési nutné zlo, plné nebezpečenství, jak se o farských kuchařkách vyjádřil František Polášek ve své pastorační příručce (Regulae pastorales, Olomouc 1803).40 Podle církevního práva musela mít kuchařka nejméně padesát let, avšak v tomto případě se jedná o velmi často porušovanou normu.41 Kuchařka či farská hospodyně byla nezřídka skutečnou vládkyní fary, čemuž nasvědčují stížnosti jaroměřických kaplanů z éry děkana Dubravia, ale také unikátní česká píseň o nezdárné hospodyni z druhé poloviny 17. století.42
Pavel František Polach zaměstnával po dvacet let jistou Julianu Soběhrdskou (Sobiehrdin),
avšak údajně bez jakékoliv odměny. Propustil ji, neznámo proč, teprve tři roky před svou smrtí s tím, že teprve z jeho pozůstalosti jí bude vyplaceno zasloužených 70 zl. na stáří. Tuto částku nalezneme i v poslední vůli z roku 1720. Bývalá hospodyně adresovala prosebný dopis i olomoucké konzistoři. Vyplývá z něj, že děkan Dubravius Julianě vyplatil zatím jen 24 zl. a ona se
takto domáhá vyplacení celé částky. Onen Polachův slib dosvědčil tehdejší jaroměřický kaplan,
nyní farář v blízkém Lukově Martin Josef Mattis (Matthis).43
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předměstí.44 Za svého života několikrát významně obdaroval jaroměřický klášter servitů, což
spolu s odkazy předchozích jaroměřických duchovních vysvětluje poznámku v Polachově testamentu, že servitský konvent je již bohatě dotován, a proto mu nic dalšího neodkazuje.45
Kaligraficky provedená poslední vůle (tedy bezpochyby nepsaná samotným děkanem, jenž
se vyznačoval kostrbatým a čím dál tím hůře čitelným rukopisem) je datována 31. října 1720,
jako svědkové zde figurují jaroměřický kooperátor Pavel František Hrůza a jaroměřický městský písař (syndicus) Jan David. Titíž podepsali také stručnější codicill (výtah, shrnutí) z 6. května 1720, doplňující původní závěť. Polách zde vlastní rukou shrnuje mimo jiné také značné výdaje z vlastního majetku, aby tak předešel pochybnostem o malém množství hotových peněz
ve vlastní pozůstalosti. Vydání odůvodňuje chudobou farnosti a nutností dotovat např. stavbu děkanství i kostela obrovskou sumou 10 000 zl.46 Za vykonavatele poslední vůle Polach určil svého bývalého kaplana Martina Mattise a častohostického faráře Sontaga, kteří s obsahem
testamentu museli být srozuměni. Vykonavatelem se však stal Antonín Ferdinand Dubravius,
který přinejmenším v několika případech Polachovy odkazy zpochybnil a po poradě s biskupskou konzistoří příslušné dary a částky ani nepředal. Nezbývá než předpokládat, že tento majetek připadl farnosti, které ostatně Polach odkázal třetinu svého celkového majetku (pokud by
zemřel jakožto jaroměřický duchovní správce), mimo již vynaložených financí.
Jednalo se zejména o případ dvou místních mladíků, kterým děkan Polach v testamentu vymínil obrovskou částku celkem 1 070 zl., především v cennostech. Vzhledem k neobvyklosti tohoto kroku se přirozeně rozvinula rozsáhlá korespondence mezi vykonavatelem poslední vůle
Dubraviem a konzistoří. Starší z mladíků, mydlářský učeň Pavel Králíček, adresoval konzistoři prosebná psaní, podle nichž s odkázanými penězi počítal a jsou nezbytné pro jeho vyučení
a rozvinutí živnosti. Králíček podle žádosti pracoval čtyři roky na farním hospodářství, a požadoval z pozůstalosti tedy alespoň přiměřený plat ve výši 20 zl. ročně, celkem tedy 80 zl. ve
srovnání s původním příslibem 450 zl. Situaci poněkud objasňuje Polachova poznámka v pamětní knize farnosti k roku 1717. Pavel Králíček byl tehdy přijat jako mydlářský učeň, protože
musel zanechat studia (»iam philosophus«) kvůli vadě sluchu.47
Josefa Nechvátala, teprve čtrnáctiletého, označuje Dubravius jako jakéhosi [!] vesnického
chlapce od koní na farském statku. Polách mu v závěti odkázal tři prsteny a stříbrné hodiny
s vyobrazením Ukřižovaného Krista, Dubravius pak tento odkaz s dalšími ještě nepředanými
dary vyčíslil na 620 zl. V mladším codicillu odkazuje Polach Josefovi navíc ještě vraníka v hodnotě 40 zl., a pokud by kůň už nebyl v době řízení na živu, měla se chlapci vyplatit zmíněná
částka. V testamentu se objevuje také jistá Anna Nechvátalová, děkanova teta [!], jíž odkazuje
150 zl., dalších dvě stě Petru Nechvátalovi, aby mohl pokračovat ve studiích, a konečně Magdaléně Nechvátalové 50 zl., bude-li se dobře chovat (»si se bene gesserit«). Ačkoliv na jiném místě Polach odkazuje konkrétně svým příbuzným, i v tomto případě se nejspíše jedná o rozsáhlá
obdarování v rámci rodiny a snahu zajistit zejména mladým jisté živobytí.
Polachův testament a doplňující codicill obsahují velké množství odkazů různého charakteru, zbožné legáty církevním institucím (špitálu, kostelům v Jaroměřicích a Židlochovicích, kostelu sv. Anny při olomouckém dómu, kde měl kdysi působit, olomoucké akademické sodalitě),
ale také dary jednotlivým osobám.
Kromě již uvedených zaujme odkaz dvaceti imperiálů (tedy 40 zl.) Terezii Davidové, rozené
Lysé (1703-1775), která se už v roce 1718 vdala za místního písaře Davida. V hudebních dějinách Jaroměřic je známá jako altistka. Vystupovala v zámeckých operních produkcích a snad
také zpívala na kostelním kůru.48 Děkan Polach byl jejím kmotrem.49

44
[Christ, Stephanus]: Manuale P. Magistri Stephani Christ Ord. Minorum S. P. N. Francisci Convent.,
in quo memorabilia Almae Provinciae Moraviae adnotantur: ex quo deinde efformata est Chronologia Ven.
Conventus Brunensis ad SS. Joannes, imo Chronologia et Liber Fratrum totius Almae nostrae Neo-Provinciae
Moraviae […] Anno 1733., Brno: Moravská zemská knihovna (dále jen MZK), rkp. Mn 60, s. 427.
45
ZAO-Ol, fond ACO, sign. M4, kart. 5400. Odkazy jaroměřických duchovních místnímu servitskému
konventu reflektuje Čapská, Veronika: Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780), Praha 2011, s. 207-208.
46
ZAO-Ol, fond ACO, sign. M4, kart. 5400.
47
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, inv. č. 1, s. 124.
48
Podrobněji viz Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 140-141; srov. Helfert, Vladimír: Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku, Praha 1916,
s. 165, pozn. 1.
49
Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 140; srov. MZA, fond E 67, sign. 10316, s. 235.
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Antonín Ferdinand Dubravius (1722-1732)

Pro Polachova nástupce Dubravia byly Jaroměřice již čtvrtým působištěm v rámci jaroměřického děkanátu. Do funkce si jej bezpochyby vyhlédl hrabě Questenberg, pro nějž představoval
MZA, fond E 67, sign. 10388, s. 111.
ZAO-Ol, fond ACO, sign. M4, kart. 5400.
52
Tamtéž, kart. 6. Achantisovu knihovnu získal jaroměřický konvent servitů, viz Čapská, V.: Představy společenství ( pozn. 45), s. 207.
53
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 120n.
54
Rozsáhlejší arzenál (čtyři páry různých typů zbraní v ceně 10 zl.) vlastnil např. jaroměřický děkan
Achantis. Viz ZAO-Ol, fond ACO, sign. M4, kart. 6.
55
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 99.
50
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Pozůstalost a pohřeb
Děkan Polach zemřel 2. ledna 1722 ve věku 72 let:
»Vysoce učený velebný pan děkan Pavel Franc Polach svůj život dokonal, pochován jest
v chrámě Páně svaté Panny Markéty mučedlnice s průvodem pana Antonína Fr: [= Ferdinanda Dubravia], ten čas faráře a vice děkana lukovského, též s slavným bratrstvem bolestnej Pa[nny] Marie.«50
Pozůstalostní inventář byl vyhotoven do týdne po Polachově smrti (7. 1. 1722) a vedle Dubra
via zde jako jeho zhotovitelé figurují také zmínění faráři Sontag a Mattis (podpisy i s pečetěmi
datovány až k 16. 1.).51 Struktura inventáře je tradiční, od seznamu hotových peněz přes cennosti, vybavení knihovny, oděvy, mobiliář jednotlivých místností a inventář hospodářství, přes výdaje na pohřeb, dlužné platy a soupis pasiv. Pouhých 685 zlatých rýnských na hotovosti je skutečně velmi málo ve srovnání s celkovým Polachovým majetkem; jedná se však o situaci, kterou
předvídal sám děkan. Mezi předměty z kovů figuruje řada nádob a škatulek, ale také liturgické
předměty jako stříbrná monstrance, pacifikál, kadidelnice s lodičkou a misál se stříbrným obitím.
Polachova soukromá knihovna zdá se být nepříliš rozsáhlá. Obsahovala převážně latinská
teologická pojednání a několik málo německých knih. Bohemika zastupuje jen Balbínovo pojednání o Panně Marii Wartské (Diva Wartensis, Praha 1657). Celkem je zde podchyceno 7 děl ve foliovém formátu a 35 menšího kvartového formátu, počet svazků je o něco vyšší. Drobné tisky
byly označeny za bezcenné, a proto je inventář nezaznamenává. Ve srovnání s obdobnými farářskými knihovnami, zejména s knihovnou jeho předchůdce Václava Achantise († 1676)52 nebo pozdějšího jaroměřického děkana Stehna († 1778) se ona Polachova jeví skutečně jako velmi
skromná; průměrný počet knih se totiž v 18. století pohyboval již mezi 50-100 kusy.53 Avšak
zastoupení německých děl a skutečnost, že Polach poměrně dlouho působil v židlochovickém
děkanátu, alespoň dosvědčují, že nejspíše ovládal vedle latiny a češtiny i němčinu.
Inventář je však stručný, i co se týče budovy děkanství, jsou zde zaznamenány pouze dvě
obývané místnosti. Polachově světnici nejspíše vévodily dvoje stojací hodiny se závažím vedle dalšího obvyklého nábytku, vesměs starých a nepříliš hodnotných kusů. Zdánlivě překvapivá je přítomnost dvou párů pistolí. Kléru se sice zakazovalo nosit zbraně s výjimkou cestování, avšak zbraně na faře, takto bezpochyby určené především k ochraně před nevítanými vetřelci, byly poměrně běžné a zřejmě i tolerované.54 Takovéto skromné vybavení však např. vylučuje, že by se děkan Polach měl účastnit hlučných honů, na rozdíl od řady svých spolubratrů, jak je patrno z četných zákazů i občasného výskytu pušek v pozůstalostních seznamech.55
V jídelně měl Polach v jednotlivých skříních uskladněno šatstvo, knihy a skleněné nádoby.
Obdobně jako se mezi výbavou světnice setkáváme se španělskou holí (španělkou), v jídelně
stála »španělská zeď«, tedy jakási zástěna. Ve sklepě bylo vína za téměř 100 zl., určitá vlastní
zásoba vína či vín na faře však byla zcela běžná a spíše téměř nezbytná.
Kromě hospodářského příslušenství, které bylo stručně probráno výše, obsahuje inventář
ještě zajímavé vyčíslení pohřebních nákladů (funeralia). Na Polachově pohřbu se sešlo velké
množství duchovních, celkem 36 kněží, kteří byli dle přání zesnulého podarováni po tolaru.
Máry s nebožtíkem, které nesli členové městské rady, pak vyprovázeli členové jaroměřického
servitského bratrstva Panny Marie Bolestné; bratrstva totiž obvykle disponovala také vlastním
vybavením, jako byly zvláštní pohřební kápě, máry a pokrov (soukenný přehoz přes rakev).
Podle poměrně vysokého platu hudebníků i dobového úzu lze předpokládat, že zádušní obřady trvaly dlouho, kromě samotného zpívaného rekviem šlo především zpravidla o zpívané hodinky za mrtvé. Dle svého přání byl také děkan pohřben do krypty ve farním kostele sv. Markéty, jak dosvědčuje vydání zedníkovi.
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nový děkan příslib větší povolnosti přinejmenším vůči stavebním aktivitám hraběte. Hrabě
Questenberg Dubravia využíval jako překladatele a libretistu, angažoval se však i v záležitosti jeho přestupků vůči kněžskému celibátu a nesrovnalostech ve farním hospodaření. Konflikt
vyvrcholil v průběhu roku 1731, Dubravius si v téže době vyjednal uprázdněné děkanství na
lichtenštejnském panství v Podivíně, kam odešel v lednu 1732.56
Antonín Ferdinand Dubravius je v muzikologickém kontextu vnímán jako jeden z důležitých členů jaroměřického kulturního dění za hraběte Jana Adama Questenberka. Počínaje Vladimírem Helfertem byla Dubraviovi pozornost věnována v souvislosti s jeho texty velkopátečních oratorií, provedených v rozmezí let 1727-1730, a s českým překladem opery L’origine di
Jaromeritz in Moravia (1730).57
Původ a vzdělání
Z bibliografických přehledů Josefa Jirečka a Josefa Jungmanna převzal Vladimír Helfert a po
něm i další údaj o místě Dubraviova narození, kterým měl být severomoravský Příbor.58 Jako
příborského rodáka ostatně Dubravia eviduje již rukopisný katalog kléru z roku 1745, sestavený na základě vlastních zpráv duchovních.59 Avšak průzkum pramenů školní a církevní provenience prokázal, že Dubravius pocházel z jihomoravského Zaječí. V uvedených pramenech je
totiž Antonius Ferdinandus Dubravius (v olomouckých pramenech bez druhého jména Ferdinandus) zmiňován důsledně jako »Moravus Zagicensis / Sagicensis«. Odpovídá tomu konečně
i zápis v matrice farnosti Přítluky, kam v této době bylo Zaječí přifařeno. Dne 6. října 1682 byl
pokřtěn Antonius, syn Jana Dubravy (Dubrawa) a Doroty ze Zaječí.60 Dubraviův původ se tak
zdá být zcela jistý, naopak záhadou zůstává onen údaj z roku 1745 a spojitost s Příborem.61
V této době byly přítlucká i zaječská farnost většinově německojazyčné. Pro případné úvahy
nad Dubraviovou literární činností má i tento údaj velký význam, protože patřil mezi významné českojazyčné kazatele první poloviny 18. století. Dosud neznámý matriční údaj také potvrzuje starší českou formu jména (Doubrava), která se objevuje ve starší literatuře.
Dubravius je tak jediným ze studované řady jaroměřických farářů, který pocházel přímo
z vesnického prostředí. Základy vzdělání snad získal ve farní škole v nedalekých Přítlukách, ale
už v roce 1693 studoval na piaristickém gymnáziu v Mikulově, od Zaječí vzdáleného přibližně
jen 15 km. Ve třídě scribentes je zapsán jako jedenáctiletý »Antonius Tobravi, Moravus Satzensis«.62 V předchozích ani následujících letech se však již v mikulovském katalogu studentů nevyskytuje. Teprve od roku 1696 studoval na jezuitském gymnáziu v Brně, vzdáleném od Zaječí
přibližně 45 km. Ve zdejší matrice studentů figuruje vždy s již latinizovanou formou jména jako »Moravus Zagicensis« (1696 gramatika, 1697 syntax, 1698 poetika, 1699 rétorika).63 Studenti z venkova pocházeli zpravidla ze zámožnějších sedláckých rodin, protože bohatí hospodáři
mohli úplatkem přimět vrchnostenské úředníky k souhlasu se studiem svých synů.64 V Dubraviově případě neznáme jeho sociální zázemí, testament a pozůstalostní písemnosti děkana Polacha jsou však svědectvím, že oním iniciátorem a mecenášem studia chlapců z řad poddaných
mohl být i místní duchovní správce. S ohledem na Dubraviovu širší rodinu a především vícenický svobodnický dvůr (viz níže) se zdá, že Dubravius mohl pocházet ze svobodnické rodiny
a jeho vzdělání bylo tedy podmíněno spíše jen ekonomickými možnostmi rodiny.
V olomouckých písemnostech se Dubraviovo jméno objevuje poprvé k roku 1703 v souvislosti s jeho prvním svěcením a studiem teologie. V předepsaném věku dvaceti čtyř let Dubravius
Srov. Plichta, Alois: Jaroměřicko. Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí, II, Třebíč 1994, s. 118; Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 48), s. 262-263.
56

Tamtéž, s. 261-263; Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 115-118; Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 130-131.
58
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 48), s. 262.
59
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 92, s. 160.
60
Kmotry byli jistý jistý Jan Jiří Pavlovský (Johann Georg Pawlowskij) a Marie Hoffmann, viz MZA,
fond E 67, sign. 3306, fol. 40r.
61
V Dubraviově případě snad došlo k chybě při sestavování katalogu na základě zaslaných zpráv. Jiné vysvětlení pro zmíněné rozpory zatím není k dispozici.
62
Státní okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, fond NAD 306, Vyšší škola chlapecká a dívčí
Mikulov, kn. č. 1 (Katalog gymnázia 1692-1801), fol. 17r. Za laskavé sdělení jsem zavázán Mgr. Miroslavu Svobodovi, Ph.D.
63
Archiv města Brna, fond Německé gymnázium Brno, kniha č. 5865. Za upozornění na katalogy
brněnského gymnázia a další konzultace jsem zavázán prof. Jiřímu Sehnalovi, CSc.
64
Viz Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 141.
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Počátek kněžské dráhy
Nejstarším známým Dubraviovým působištěm je farnost Krhov u Hrotovic na panství Rodenů z Hirzenau, která náležela do jaroměřického děkanátu. Tamní kaplan Dubravius tedy musel
být znám děkanu Polachovi a snad i hraběti. Poprvé se objevuje ve zdejší křestní matrice jako
kmotr k datu 16. března 1707.69 Do Krhova s ním nejspíše putoval i jeho bratr, načas zde usazený. František Dubravius zde totiž figuruje jako kmotr v podobném rozmezí let 1706 až 1709.
Jako farář je Dubravius poprvé doložen k roku 1710 v Horním Újezdě, kterážto farnost
vznikla zásluhou jaroměřického děkana Polacha.70 Podle zápisu v křestní matrice byl Dubravius
do úřadu prezentován 5. dubna hrabětem z Questenberga jakožto místním patronem, 28. dubna světícím biskupem Braidou veřejně instalován a 1. května uveden na hrabětem nově vybudovanou faru.71 V dopise hraběti z roku 1730 se však tituluje jako »prastarý sluha«, pracující
pro hraběte již dvacet dva let, což do počátku jeho duchovní dráhy vnáší jistou nejasnost, nebo spíše zpochybňuje přesnost jeho tehdejšího vyjádření.72 Po třech letech Dubravius odešel na
zřejmě výnosnější faru v nedalekém Lukově, kde byl instalován 13. listopadu 1713. Děkan Polach jej při té příležitosti (Dubraviův nástup do farnosti datuje k 10. listopadu) označuje jako
kněze dobrých vloh a života.73 První zápis v lukovské matrice Dubravius učinil příznačně na
svátek patronky hudebníků sv. Cecílie 22. listopadu téhož roku.74
Obklopen rodinou
Zmínka Aloise Plichty o jistém Aichlovi, nájemci svobodného dvora ve Vícenicích na jaroměřickém panství,75 ale také osoba kněze Josefa Dubravia, který podle katalogů kléru pocházel údajně
z Jaroměřic, byly impulsem pro podrobnější výzkum Dubraviova rodinného zázemí. Téměř úplná
závislost na farních matrikách ve smyslu primárního pramene možnosti vyjasnění rodinných
vztahů zásadním způsobem limituje, protože z doby Dubraviova působení v Lukově v matrice
chybí zápisy oddavků a úmrtí. Přesto z dosavadního výzkumu nejstarších lukovských matrik
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 13, s. 48.
Blíže viz Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 87-88.
67
ZAO-Ol, fond Univerzita Olomouc (UO), kniha č. 5, s. 554 (1703) a fol. 1308v: »Reverendus, doctissimus ac excellens dominus Antonius Ferdinandus Dubravius, Moravus Zagicensis, reverendissimi et serenissimi domini domini Lotharingiae ducis episcopi Olomucensis alumnus ecclesiasticus ex convictu Olomucensi, artium liberalium et philosophiae magister« (zápis o bakalářské promoci 4. srpna 1706).
68
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 13, s. 183, 345, 494; srov. tamtéž, ACO, kniha č. 92, s. 160.
69
MZA, fond E 67, sign. 10553, s. 130.
70
V krhovské matrice figuruje jako kmotr v rozmezí let 1707 až 1709, poté znovu 26. 7. 1711, kdy je
označen už jako farář v Horním Újezdě; srov. MZA, fond E 67, sign. 10553, s. 146.
71
MZA, fond E 67, sign. 10259, s. 39.
72
MZA, fond G 436, kart. 776, inv. č. 6247, fol. 2r.
73
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, inv. č. 1, s. 98.
74
MZA, fond E 67, sign. 10598. Helfertův údaj o Dubraviově působení ve funkci jaroměřického děkana od roku 1716 je mylný, tehdy se stal viceděkanem; srov. Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 48), s. 262.
75
Alois Plichta zmiňuje německou verzi téhož jména (Aychl/Aichl) na příkladu jistého pachtýře na
svobodném vícenickém dvoře u Moravských Budějovic (do roku 1739), který měl být Dubraviovým příbuzným. Srov. Plichta, Alois: Klášter na hranicích. Kulturně historický obraz cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou, Kostelní Vydří 1995, s. 115.
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vstoupil do duchovního stavu postřižinami (přijetím tonzury) a udělením čtyř nižších stupňů
svěcení (ostiariát, lektorát, exorcistát, akolytát) v prosinci 1703. Uchazeči o svěcení byli při této příležitosti obvykle přezkoušeni olomouckým světícím biskupem, a to především ze znalosti latinského jazyka.65 Olomoucké biskupství tehdy nemělo samostatný kněžský seminář, a tak
Dubravius patřil mezi pouhých šest biskupských stipendistů v rámci takzvaného Ferdinandova konviktu (podle zakladatele, císaře Ferdinanda II., který jezuitům v roce 1624 daroval k tomuto účelu konfiskované panství Nový Jičín) při olomoucké univerzitě.66 Právě v roce 1703 se
Dubraviovo jméno poprvé objevuje také v univerzitní matrice, a to v souvislosti s jeho studiem spekulativní teologie. Již předtím tedy musel absolvovat filozofickou fakultu, kde získal titul magistra svobodných umění a filozofie. Kde studoval, zůstává zatím neznámo, jako nejbližší univerzity kromě olomoucké přicházejí v úvahu Praha a Vídeň. Své olomoucké studium teologie zakončil bakalariátem v roce 1706.67 Tehdy také přijal další svěcení, jáhenské a 18. prosince 1706 konečně též kněžské.68
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vyplývá, že nejméně v rozmezí let 1713-1721 žil ve Vícenicích svobodník Jan Aichl s manželkou Johannou. Matriční zápisy zároveň podávají svědectví o tom, že v téže vsi žil také František Dubravius a jeho sestra Marie, sourozenci faráře Dubravia.
František, který se připomíná už v době Dubraviova kaplanování v Krhově, se nejpozději v roce 1718 oženil. V letech 1719-1724 se mu s manželkou Magdalenou narodily ve Vícenicích čtyři děti, z nich jediný chlapec jménem Josef v roce 1722. Kmotry dětí byli vždy jaroměřický primátor Reichelt a manželka tamního sládka Anna Lysá.76 Kmotrovské vazby se nezpřetrhaly ani po odchodu rodiny z Vícenic. Přibližně v letech 1725-1728 měli František a Magdalena Dubraviovi v nájmu hospodu v nepříliš vzdálených Dukovanech.77 Zvláštní je především
ona časová shoda ve výskytu obou rodin (Aichlů i Dubraviů) v okrsku lukovské farnosti právě
v době tamního působení A. F. Dubravia, která je mimo jiné jedním z nepřímých důkazů nutného spříznění obou rodin. O vzájemné provázanosti svědčí ještě další záznamy, kmotrou dětí
Jana Aichla byla totiž nejméně ve dvou případech matka faráře Dubravia Dorota, která nejspíše žila u svého syna Františka ve Vícenicích. Neprovdanou sestru Marii si však Dubravius vzal
nejspíše na nové působiště do Jaroměřic, protože se 19. března 1722 oba stali kmotry Františka Josefa, syna Pavla Míči.78
Z Dubraviových příbuzných nastoupil kněžskou dráhu zmíněný Josef, syn Františka a Magdaleny, narozený roku 1722 ve Vícenicích (pokřtěn 7. března). Údaj v diecézním katalogu kléru
o původu z Jaroměřic je tedy přinejmenším nepřesný a vztahuje se tedy primárně k jaroměřickému panství, k němuž Vícenice patřily. Josef Dubravius se hned po vysvěcení na kněze v roce 1746 stal pomocným duchovním (kooperátorem) u svého strýce v Podivíně. Tímto se dostal
na území liechtensteinského patronátu, které neopustil až do konce života. Z Podivína odešel
po dvou letech do Moravské Nové Vsi (Neudorf, jako kooperátor zde poprvé udělil svátost křtu
3. července 1748) a od roku 1754 působil jako lokální kaplan v Břeclavi.79 Kariéru dovršil místem faráře v Otnicích u Slavkova od roku 1772. Podle dostupných pramenů to byl kněz horlivý,
příkladného chování, četných zásluh, bez úhony.80 Z otnické fary, kterou dal na počátku 19. století vlastním nákladem postavit (podobně jako jeho strýc v Podivíně o zhruba padesát let dříve), musel někdy v době bitvy u Slavkova nebo těsně po ní uprchnout, protože 2. ledna 1806
zemřel na zánět pohrudnice v pokročilém věku 84 let v nedalekém mlýně. V úmrtní matrice je
poznamenáno, že zemřel »na útěku«, faru opustil nejspíše ze strachu z francouzských vojáků.81
Od fary k děkanství
Důležitým krokem v Dubraviově kariéře bylo jmenování do funkce jaroměřického viceděkana
16. ledna 1716. Stárnoucí jaroměřický děkan Pavel František Polach tuto skutečnost reflektoval
ve farní pamětní knize jen velice stručně.82 Pro pomoc s administrací rozsáhlého jaroměřického děkanátu měl Dubravius bezpochyby předpoklady, kromě latiny ovládal zřejmě oba zemské
jazyky a všechna jeho předchozí působiště náležela právě do tohoto děkanátu.
O vztahu Polacha a Dubravia není známo nic bližšího, nicméně v Polachově testamentu z roku 1720 není o jeho zástupci žádná zmínka a Dubravius ani nebyl ustanoven vykonavatelem
jeho poslední vůle. Děkan Polach zemřel 2. ledna 1722, v soupisu jeho pozůstalosti, datovaném
k 16. lednu téhož roku, Dubravius figuruje již jako jaroměřický děkan. Podle Aloise Plichty bylo Dubraviovo instalování do funkce snad podmíněno slibem hraběti Questenbergovi, že nebude odporovat přestavbě jaroměřického farního kostela sv. Markéty. Je zajímavé, že prezentací
na místo jaroměřického faráře a děkana hrabě Questenberg do velké míry ovlivňoval i kariérní
postup duchovních, Dubravia nevyjímaje. Obsazení děkanské, tedy v hierarchii diecézního kléru vyšší funkce, tedy určoval držitel patronátního práva, a nikoliv biskupská konzistoř, což se
může jevit jako paradoxní situace.
Jedním z prvních počinů Dubravia v Jaroměřicích byla stížnost, kterou novopečený děkan
zaslal olomoucké konzistoři. Podle jejího protokolu, datovaného k 14. září 1722, si stěžoval na
Viz nejstarší lukovské matriky v MZA, fond E 67, sign. 10598, 10599.
Viz MZA, fond E 67, sign. 10599, s. 92 (kmotra »Magdalena Daubrawiusowa ex pago Dukowan«
k roku 1725); sign. 10209 (záznamy z let 1725-1728).
78
MZA, fond E 67, sign. 10317, s. 378: »Antoni[us] Fr[anciscus] Dubrabius [!] a Panna Marzenka sestra geho.« V jaroměřických matrikách se mi dosud nepodařilo dohledat ani její případné úmrtí či svatbu.
79
MZA, fond G 10, inv. č. 1140, fol. 189, 194. Za poskytnuté pramenné informace jsem zavázán
Mgr. Pavlu Pumprovi, Ph.D.
80
Tamtéž.
81
MZA, fond E 67, sign. 12989, fol. 30.
82
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, inv. č. 1, s. 111.
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Literát a kazatel
Dosavadní badatelé se Dubraviovi věnovali především v souvislosti s jeho umným překladem
opery O původu Jaroměřic89 a s oratorními texty. Provádění oratorií v průběhu velikonočního
tridua (podle zvyku uvádění u Božího hrobu nazývána sepolkra), doložené na základě dochovaných libret z druhé poloviny dvacátých let 18. století, totiž poukazuje na bohatý liturgický
a paraliturgický život jaroměřické farnosti, jistě podmíněný zájmy hraběte Questenberga a takto i dobovými církevními zvyklostmi Vídně a Brna s rozsáhlou oratorní produkcí ve Svatém
Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, I ( pozn. 10), s. 190.
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, inv. č. 1, s. 133.
85
MZA, fond F 459 (Velkostatek Jaroměřice), inv. č. 1088.
86
Viz Sehnal, Jiří: Barokní varhanářství na Moravě, II: Varhany, Brno 2004, s. 175, 215. Neobvyklý je
ostatně i nápis s chronogramem odkazujícím ke sv. Cecílii, avšak koncipovaný se znalostí okolností, za
nichž se sv. Cecílie stala patronkou hudebníků: »VirgInIs CaeCILIae aeMVLa ConCInVat HIC eX organo VoCes« (»Jako panny Cecílie, ať spoluzazní zde varhan hlasy«), citováno dle Fišer, Josef: Chrám sv. Markéty,
in: Podveský, Jan (ed.): Jaroměřický památník, Jaroměřice nad Rokytnou 1940, s. 85. Nezarámovaný obraz
sv. Cecílie měl hrabě Questenberg také ve svém pokoji na jaroměřickém zámku, a to již k roku 1707 (nachází se posléze i v pozůstalostním inventáři hraběte), srov. Plichta, A.: Historické základy jaroměřického
baroka ( pozn. 26), s. 335. Ke sv. Cecílii jako patronce hudebníků viz Luckett, Richard: St. Cecilia and
Music, in: Proceedings of the Royal Musical Association 99 (1972-1973), s. 15-30.
87
Plichta, Alois: Jana Růžičky památky promíchané, in: týž (ed.): O životě a umění. Listy z jaroměřické
kroniky 1700-1752, Brno 1974, s. 422.
88
Tamtéž, s. 433.
89
Dubraviův překlad vysoce hodnotí Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 131, viz
tamtéž dále.
83
84
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používání tympánů a trumpet v zámeckých kaplích, proti čemuž se faráři bojí zakročit ze strachu o desátky.83 Tento rigorózní postoj je poměrně překvapivý a naznačuje i možnost jisté opozice vůči hraběti Questenbergovi. Proti hlaholu trub a tympánů v liturgii farního kostela a při
dalších slavnostních příležitostech však Dubravius zřejmě námitky neměl, čemuž by nasvědčovaly výdaje za nákup a opravu »trub kostelních« a tympánů v době jeho pozdějšího působení v Podivíně.
O Dubraviově pastýřské svědomitosti svědčí časté vlastnoruční zápisy v jaroměřických matrikách v prvních letech tamějšího působení. Poprvé ve své kariéře měl Dubravius k dispozici kaplany jakožto výpomocné kněze. Od sklonku dvacátých let se však v jaroměřických matrikách Dubraviovo jméno objevuje poměrně vzácně, většinu funkcí zastávali kaplani, zejména
Jiří Lorný a Ignác Frey. Dubravius se v závěru svého zdejšího působení dával kaplany zastupovat i v situaci, kdy vystupoval jako kmotr. Je také škoda, že nepokračoval v kronikářských záznamech svého předchůdce. V pamětní knize farnosti následuje za Polachovými zápisy už jen
poměrně stručná latinská relace o jeho nástupcích z pera děkana Stehna, podle níž Dubravius
svědomitě pečoval o faru i hospodářství a mohl by toho vykonat více, kdyby z Jaroměřic nemusel kvůli své nespokojenosti (»male contentus«) odejít.84
Důležité téma představuje také stavba kostela, avšak na rozdíl od poměrně podrobně reflektovaných aspektů uměleckohistorických by mnohé cenné informace jistě přinesl výzkum kostelního hospodaření a dalších aspektů souvisejících s vykonáváním patronátního práva hrabětem Questenbergem. Zajímavé jsou například smlouvy na stavbu varhan pro farní kostel (1728,
1733), obě uzavřené mezi hrabětem a dačickým varhanářem Pantočkem.85 Podle Jiřího Sehnala
dodal tentýž varhanář do Jaroměřic šestirejstříkový pozitiv za 110 zl. už v roce 1723. V éře děkana Dubravia tak měl farní chrám sv. Markéty pozitiv a dvoumanuálové varhany z roku 1728
za 2 000 zl., v roce 1734 pak Pantoček ještě postavil tamtéž menší jednomanuálový nástroj
o osmi rejstřících za 400 zl.86 V Památkách promíchaných od jaroměřického rektora Jana Růžičky se v souvislosti s Pantočkovu přestavbou varhan nachází příznačná charakteristika: »protože
hrabě Questenberg vždycky nětco změniti obyčej míval«.87 Růžička ostatně zmiňuje i příznačně
neúspěšný Dubraviův pokus o vlastní úpravy ve farním kostele sv. Markéty:
»Pan děkan Dubravius v jaroměřickém kostele taky chtěl podle svého konceptu nejakou ozdobu udělati, totiž kde nyní s. Vincenc jest, tu on prve dal onu kapličku vymalovati a dřevěný oltář s. Kříže udělati. Kde jest nyní jako kaplička sv. Reparáty, tu on mimo pěkného
na stranách na zdi malování dal vystavěti dřevěný oltář Bolestné P. Marie. Skrze to vznikly mezi ním a hrabětem nevole, k posledu hrabě oba ty oltáře dal zanésti na sejpky, zdi jináče omalovati a oltáře postaviti, jak nyní jsou.«88
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týdnu.90 Kázání a na ně navazující oratorní produkce s tištěným libretem v obou zemských jazycích v mnoha ohledech také připomíná postní meditace, pěstované s velkým úspěchem v jezuitských kolejích již od druhé poloviny 17. století, kde »sladká a vhodná hudba« mezi jednotlivými promluvami kněze sloužila ke zbožnému rozjímání.91
Z titulních listů jaroměřických sepolker vyplývá, že následovala bezprostředně po děkanově velkopátečním kázání ještě před polednem při Božím hrobu, tedy před obrazem umučeného Krista, umístěném obvykle v některé z bočních kaplí chrámu. Tzv. Boží hrob ve smyslu malované kulisy dával hrabě podle tehdejšího zvyku zhotovit každoročně.92
Dubraviovo jméno je spojováno s českými texty čtyř sepolker, provedených v Jaroměřicích
v rozmezí let 1727-1730. V případě Zpívaného rozjímání, vydaného bezpochyby česky i německy
ve Znojmě roku 1727 (německá verze je dosud nezvěstná), Dubraviovo jméno chybí. Dochováno je však totožné německé libreto (Abgesungene Betrachtungen), provedené ve Vídni na Velký
pátek roku 1726 v oratoriánském kostele Nejsvětější Trojice v pět hodin navečer u Božího hrobu.93 V případě sepolkra Krátké rozjímání hořkého umučení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista
z roku 1728 je na titulním listu Dubravius jen stručně zmíněn (»představené bylo od …«), zatímco podle německé verze komponoval jaroměřický kapelník Míča přímo na český text děkana Dubravia.94 Pro jaroměřická provedení v dalších dvou letech přeložil Dubravius také sepolkra Obviněná nevinnost, to jest: K soudu vedený, souzený a posledně na smrt odsouzený světa Spasitel, jehož vyprovází s útrpností lidská Duše (1729) a Četná protivenství poutníka v duchu stoupajícího na horu Kalvárii za hlasem bolestného Spasitele přemožená ctností (1730).95
Kromě oratorních textů se tehdejší jaroměřický děkan postupně etabloval jako významný
sváteční kazatel. Tuto činnost lze však bohužel sledovat jen na základě nemnoha dochovaných
tištěných kázání. V roce 1727 vystoupil v jaroměřickém klášteře servitů při příležitosti oslav
svatořečení sv. Peregrina. Kázání pak vyšlo česky i německy téhož roku ve Znojmě.96 Při této
příležitosti je poprvé označen čestným titulem apoštolského protonotáře.
V souvislosti s oslavami kanonizace sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou v roce 1730 připadla Dubraviovi čestná úloha zhostit se kázání na závěr onoho slavnostního oktávu. Tuto skutečnost komentoval svou typickou figurou skromnosti. Snad ještě půvabnější je obdobně vyznívající úvodní pasáž o líbezném zpěvu »nejvýbornějších slavíčků«, jimiž
se dle dalšího výkladu rozumí kazatelé zúčastnění na slavnostním oktávu. V protikladu Zelené
hory a Jaroměřic jako městečka v údolí zde také Dubravius na úvod pracuje s motivem ozvěny, echa, ve smyslu dalšího hudebního motivu. Téma hor s citací antických příkladů pak kazatel proplétá celým kázáním.97 Vnucuje se otázka, zda hudební aluze nejsou záměrné – Jaroměřice musely být už v této době proslulé jako hudební centrum, hrabě Questenberg byl s opatem Vejmluvou v kontaktu a podezřele častý výskyt slavíčků v Dubraviově kázání může být
také narážkou na rodinu jimramovských Slavíčků:
»Já se sice nesmím opovážiti mezi takové výborné, ostrovtipné a medotekoucí vejmluvností obdařené slavíčky počítati, než toliko přinucen jsem, veřejně se přiznati, že jako zvuk jejich líbezného hlasu mně na tuto Zelenou Horu skrz hláhol přiloudil, tak také mně k tomu přinutil, že já se dnešního dne jako nějaké spáteční z oudolí Jaroměřického navracující Echo jejich líbeznému hlasu chtíc neb nechtíc ozvati musím.«98

Srov. Perutková, Jana – Maňas, Vladimír: Pašijové oratorium ve Znojmě roku 1734 – příspěvek k poznání hudebního života na Moravě, in: Opus musicum 44 (2012), č. 3, s. 6-13.
91
Maňas, Vladimír: Hudební aktivity náboženských korporací na Moravě v raném novověku, disertační
práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2008, s. 138-142.
92
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 295, 320.
93
Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 207. Dochovaný exemplář uložen ve Wiener
Stadt- und Landesbibliothek, sign. A 5482.
94
Obě jazykové verze libreta byla vytištěna ve Vídni u J. B. Schilgena a dochovaly se v pozoruhodném
konvolutu, který ve své původní podobě pravděpodobně patřil přímo hraběti Questenbergovi a dnes je
uložen v brněnské MZK, sign. ST 2-0007.571). Blíže viz Maňas, V.: K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia ( pozn. 3), s. 36-37, pozn. 32.
95
Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 116. Zůstává dosud nezodpovězeno, zda šlo o překlad informativní, nebo o přebásnění pro potřeby uvedení děl v českém jazyce. Většinou s ročním zpožděním byla tato sepolkra provedena v Brně. Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), s. 210-211.
96
Blíže viz Čapská, V.: Představy společenství ( pozn. 45), s. 73, 208.
97
Kalista, Zdeněk: Česká barokní pouť, Žďár nad Sázavou 2001, s. 215.
98
Cit. dle Lifka, Bohumír (ed.): Medotekoucí sláva na hůře Libanu. Soubor českých svatojanských du90
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Jiří František Slavíček, tehdy regenschori kolegiátního chrámu na Petrově v Brně, je doložen jako autor oratoria k oslavám žďárského jubilea v roce 1735 a dalších melodramat, jejichž hudba se bohužel nedochovala.99 Syn zmíněného petrovského regenschoriho se dokonce stal členem žďárské komunity cisterciáků jako P. Servulus.100
Toto slavnostní kázání nejspíše souvisí s Dubraviovým členstvím v elitní konfederaci pěti
set osob při bratrstvu sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou, do nějž byl
zapsán 28. září 1727. Členem téže konfederace se stal i hrabě Questenberg (zapsán 27. dubna
1727), avšak proti zvyklostem byl podle zápisu v dochovaném rukopisném katalogu roku 1729
z konfederace vyloučen (»deprecatus«). Kromě nejrůznějších hypotéz, souvisejících též s dosud
nejasným odchodem hraběte od vídeňského dvora, se nabízí prozaické vysvětlení: podle regulí této konfederace byli její členové zavázáni sloužit (v případě duchovních) nebo dát sloužit
(v případě laiků) rekviem za zemřelé spolubratry, takto měl každý člen zajištěno 500 zádušních mší. Laici proto zřejmě museli hned při zápisu do konfederace složit 150 zl., jak je doloženo v případě brněnského stavitele Klíčníka.101
Vzhledem k neustálým finančním problémům hraběte je možné, že onen poplatek nezaplatil, a proto byl vyškrtnut. Avšak navzdory této poznámce v matrice konfederace se v dochovaných questenberských účtech vyskytují tištěné cedulky, zasílané hraběti ze žďárského kláštera ( Obr. 1). Podobně jako v případě zelenohorského nepomucenského bratrstva nebo níže

chovních promluv z doby opata Václava Vejmluvy, pronesených v poutním chrámu na Zelené Hoře u Žďáru
nad Sázavou v letech 1727-1736, Kostelní Vydří 1995, s. 132.
99
Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby na Moravě, Brno 2001, s. 79. K rodu jimramovských Slavíčků viz Gonda, Radim: Rodové kořeny a genealogické vazby jezuitského misionáře Karla Slavíčka, v tisku.
Dr. Gondovi z Muzea Vysočiny jsem zavázán za laskavé poskytnutí jeho studie.
100
Plichta, Alois: Klášter na hranicích ( pozn. 75), s. 96.
101
Blíže viz Maňas, Vladimír: Náboženská bratrstva a poutnictví na Moravě v raném novověku, in:
Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk – Potůčková, Martina (eds.): Zbožných duší úl. Náboženská bratrstva
v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 2010, s. 25-27.
© Association for Central European Cultural Studies

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 107-134

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka

Obr. 1:
Cedulka konfederace
500 osob sv. Jana
Nepomuckého ve Žďáru
nad Sázavou, mezi
jejíž členy patřili také
Dubravius a hrabě
Questenberg. Na uvolněné
místo nastupuje
pozořický farář Josef
Xaver Leffler (1736)
(© Archiv autora)
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uvedeného sdružení z Velkého Meziříčí byli takto členové vyrozuměni o úmrtí spolubratra
( Obr. 2) a v případě zelenohorské konfederace i o tom, kdo nastoupil na jeho místo.102
Dubravius i Questenberg figurují v obdobné elitní konfederaci, založené roku 1727 při
velkomeziříčském bratrstvu Ježíš, Marie, Anna, ustanoveného o osm let dříve.103 Hrabě je zmíněn v obou seznamech, z roku 1728 i z roku 1740, proto lze předpokládat, že v tomto případě vyškrtnut nebyl zcela jistě.104
Přímo v Jaroměřicích existovalo starobylé, ale kanonicky neustavené literátské bratrstvo,
jehož obnovené stanovy schválil v roce 1716 příznačně sám hrabě Questenberg, a nikoliv tehdejší děkan Polach.105 Pravděpodobně v roce 1717 vzniklo při jaroměřickém konventu servitů
bratrstvo Panny Marie Bolestné,106 které asistovalo mimo jiné při Polachově pohřbu a je s ním
spojeno kázání cizkrajovského kooperátora Jakuba Auera z roku 1746.107 Konečně právě děkan
Dubravius založil při farním kostele v roce 1728 bratrstvo Nejsvětější Trojice. Více údajů o této konfraternitě se však dochovalo až z pozdější doby.108
»Kdybych nebyl dobrým křesťanem, už bych dávno děkana zcela zničil«109
Důležitým a dosud jen málo reflektovaným aspektem Dubraviova působení v Jaroměřicích jsou
jeho údajné prohřešky proti kněžskému životu. První známá stížnost je datována 12. dubna
1728.110 Jaroměřičtí kaplani, pravděpodobně již zmínění Jiří Lorný a Ignác Frey, ji adresovali
správcům olomouckého biskupství. Připomínají zde Dubraviův neskrývaný vztah k služce. Navzdory opakovaným narážkám reptajícího lidu na příliš důvěrné a velmi pohoršlivé chování děkan nepřestal, nýbrž ještě přitvrdil. V dekretu olomoucké konzistoř se pak skutečně jako doložené objevuje zjištění, že jaroměřický děkan je po nadměrném požití alkoholu náchylný k důMZA, fond F 459, kart 691, inv. č. 2506.
OSLAVA Marchionatus Moraviae flumen in tot rivos quot anno dies se uberrime diffundens atque foederato fluctu aquis Sarcandrinis reverenter illabens sive Alma Congregatio Magno Mezriczij ad Oslavam sub
terno Sanctissimo Nomine JESUS, MARIA, ANNA, Brno 1728, VKOL, sign. 34.391. Srov. Štindl, M.: Ve stínu
a záři baroka ( pozn. 18), s. 173-174, 178. Viz též Maňas, Vladimír – Potůčková, Martina: OSLAVA Marchionatus Moraviae Flumen…, in: Maňas, Vladimír – Orlita, Zdeněk – Potůčková, Martina (eds.): Zbožných
duší úl. Náboženská bratrstva v kultuře raněnovověké Moravy, Olomouc 2010, s. 119-121.
104
Plichta zmiňuje ještě Questenbergovo členství v jemnické konfraternitě (zasvěcené sv. Josefovi)
a v pražských bratrstvech; srov. Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 76.
105
Maňas, Vladimír: Literátské bratrstvo v Jaroměřicích – proměny chápání jedné instituce, in: Časopis
Matice moravské 129 (2010), č. 2, s. 259-271.
106
O vzniku bratrstva, jeho následné přeměně v arcibratrstvo a zisku více než pěti tisíc členů záhy
po založení se v pamětní knize farnosti zmiňuje děkan Polach, viz SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, inv. č. 1, s. 123.
107
MZK, sign. ST2-7571, přív. 17. Blíže viz Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 122; kázání rozebírá Čapská, V.: Představy společenství ( pozn. 45), s. 65-66.
108
ZAO-Ol, fond ACO, sign. C 8, kart. 2155 (žádost děkana a následné schválení bratrstva konzistoří).
Srov. zápis o založení bratrstva v roce 1728 v pamětech rektora Růžičky, viz Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 421. Ve své Památce o muzyce kostelní v Jaroměřicích Růžička směšuje
výstavbu sloupu Nejsvětější Trojice, fundaci na nedělní litanie u téhož sloupu a pozdější založení bratrstva, srov. Fišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 27. Naproti tomu Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 302, podle konzistorních protokolů datuje založení bratrstva až do roku 1744. V roce 1742 se věřitelem bratrstva stal i hrabě Questenberg, z kapitálu si vypůjčil 100 zl. na pětiprocentní úrok. Děkan Stehno o bratrstvu později zaznamenal,
že nemá jiných příjmů než zhruba 2-3 zl. ročně z prodeje škapulířů a z úroků z půjčky 100 zl., tehdy úročené jen na 4 %, ze zisku se platily oltářní svíce. Viz MZA, fond F 459, kart. 62, inv. č. 1099, fol. 9r. – Blíže
je bratrstvo v souvislosti s kázáním jevišovického faráře a bývalého jaroměřického kaplana Josefa Aloise Rosenzweiga z roku 1745 Archa Nového zákona (Knihopis č. 14898; Knihovna benediktinského opatství
Rajhrad, sign. E.I.e.7, přív. 3). Podrobněji viz Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 123. – Pozornost si
zaslouží také příhoda s trinitářským škapulířem, svátostkou a zároveň odznakem příslušnosti k bratrstvu. V roce 1763 při požáru v Jaroměřicích »Tomáš Šťastný, mydlář, vhodil do ohně škapulíř trinitářský.
V tom oheň jako náhle obrátil se větrem k potoku a pastouška, který skoro polovic střecha vyhořela,
k hašení přišla. On potom škapulíř hledal a nalezl shořelý, krom dílu, kde kříž byl, ten zůstal neporušený,
a on ho sobě na památku skoval.« Viz Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 419.
109
Nedatovaný úryvek z dopisu hraběte hejtmanu Hausnerovi; srov. Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 76.
110
ZAO-Ol, fond AO, sign. Ba 275, kart. 317, fol. 82nn. Většina listů je příznačně nekompletních, písemnosti byly druhotně použity a teprve zřejmě ve 20. století přeuspořádány z volných akt arcibiskupství do celků podle jednotlivých farností.
102
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věrnému chování. Má se tedy nejen pití, ale také polibků žen vyhýbat. Co se týče oné služky,
má se postarat o to, aby se vdala [!], a do budoucna s ní přerušit veškeré styky. Toto napomenutí se však nejspíše minulo účinkem, protože dochovaný útržek další stížnosti z května 1731,
podepsané Dubraviovým kaplanem Freyem, obviňuje děkana z podobných poklesků. Stížnost
měla více bodů, vztah ke kuchyňské služce Frey uvádí jako poslední [!] z Dubraviových hříchů.
Služka Barbora podle něj již po dva roky vládla faře, když ale začala usilovat o místo farní kuchařky (hospodyně), hrabě Questenberg ji tohoto roku o Vánocích (tj. nejspíše v roce 1730) jako svou poddanou vypověděl z panství. Ona Barbora se však i přesto zdržovala na děkanství,
pravděpodobně z vůle děkana, dokud nebyla přísně vypovězena. V dochované korespondenci
k této kauze figuruje jako poslední list dekret konzistoře, který má zásadní význam. Podle něj
děkan dobrovolně a bez nátlaku přiznal poměr se svou kuchařkou. Vzhledem k dobrovolnému
doznání mu proto konzistoř doporučuje, především s ohledem na případné veřejné pohoršení,
výměnu beneficia.111
O vině tedy není pochyb, což umocňuje i prosebný tón Dubraviova dopisu hraběti z prosince 1730,112 a následná vyjádření hraběte na děkanův účet. Detaily celého případu, podobně jako řadu dalších informací o vztahu hraběte a děkana, ukrývají obsáhlé konvoluty korespondence jaroměřických hejtmanů a hraběte Questenberga.113 Ještě v lednu 1734 hrabě s hejtmanem
Widmannem projednávali onu kauzu: z Brna byla do Jaroměřic přivedena Barbora Venclíčková,
kterou děkan přivedl do jiného stavu. Hejtman v krátkosti líčí její další osudy: dítě bylo údajně pokřtěno v Modřicích, a ačkoliv ve stáří ani ne jednoho roku zemřelo, vznikl z toho velký
skandál. Hrabě proto v tajnosti nařídil záležitost prošetřit v jaroměřické městské kanceláři.114
Tamtéž.
MZA, fond G 436, kart. 776, inv. č. 6247, fol. 1r-2v.
113
V korespondenci s hejtmany patří otázka duchovní správy a duchovenstva na jaroměřickém panství k velmi častým tématům, v této záležitosti a v otázce aichlovského svobodnického dvora ve Vícenicích bude podniknut další výzkum.
114
MZA, fond G 436, kart. 766, inv. č. 6187, fol. 95v, 98r, 101r. Srov. Helfert, V.: Hudební barok na
českých zámcích ( pozn. 48), s. 262-263, který zmiňuje Dubraviovy dluhy vůči farnosti, kostelu i jisté
111
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Obr. 2:
Cedulka bratrstva Ježíš,
Marie, Anna z Velkého
Meziříčí, jehož byli
Dubravius i hrabě
Questenberg členy.
Na uprázdněné místo
v konfederaci 365 osob
k uctění Jana Sarkandra
nastupuje jaroměřický
kaplan Jakub Želivský
(1736)
(© Archiv autora)
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Bezpochyby z výše uvedeného důvodu požádal Dubravius biskupskou konzistoř o přidělení
fary v Podivíně, uprázdněné úmrtím děkana Kaysera 12. srpna 1731.115 V protokolech konzistoře z prosince téhož roku 1731 se pouze stručně uvádí, že vzhledem k neprokázanému nařčení
[!] ze strany hraběte Questenberga je Dubraviovi přiděleno požadované beneficium.116
Prohřešky vůči celibátu však nebyly jediným bodem sporu s hrabětem. Poměrně dlouho
se táhl případ kostelního kapitálu, který je námětem hejtmanské korespondence ještě v roce
1734. V roce 1730 se Dubravius dokonce angažoval v prodeji vícenického svobodnického statku, na což si stěžuje hrabě hejtmanovi.117 Stojí za připomenutí, že určité hospodářské nesrovnalosti se ostatně vyskytly už při Dubraviově příchodu do Jaroměřic a vypořádání pozůstalosti děkana Polacha.
Z hlediska místní tradice představují důležité svědectví o Dubraviově jaroměřickém působení paměti rektora Růžičky, a to navzdory tomu, že jejich autor přišel do Jaroměřic až v roce 1738. Starší události vypisoval z různých kronik a takto také došlo k posunu děkanova odchodu z farnosti:
»Téhož také roku 1733 pan děkan Dubravius, maje se z Jaroměřic do Podivína odstěhovati, měl v kostele kázání a loučil se s ovčičkami svými až do slzení všech posluchačů, jenž
byl kazatel výborný. Při tom také oznámil, kdokoliv sobě od něho kdy vypůjčil, že on rejstra všecky již spálil na znamení a dokázání, že každému dlužníkovi všecko až na poslední peníz odpouští, naproti tomu ale, jestliže on někomu jest co dlužen, ať se ohlásí, že mu
do halíře zaplatí. V tom slzavé kázání dokonaje, lid požehnal. To kázání bylo mnohým příjemné, neboť bylo mnoho dlužníků, nejvíce přiložanských. A když zde všecko, jak náleží,
spravil a spořádal, po novym roce 1734 odtud se odstěhoval do oneho Podivína, kdež jest
děkanství 2krát tučnější nežli zdejší.«118
Onen podstatně vyšší výnos podivínského beneficia, který Růžička zmiňuje, lze snad vysvětlit především zkreslením v důsledku informace z druhé ruky (snad i záměrnou mystifikací), nebo ve smyslu zažitého myšlenkového schématu. Podle oficiálních přehledů výnosnosti
farních beneficií z poloviny 18. století totiž podivínská i jaroměřická fara náležely do páté kategorie (1 000 zl.) z celkových dvanácti tříd. Přestože tyto přehledy výnosnosti vznikaly především kvůli odvození poplatků za dosazení na příslušné místo, je možné u této oficiální informace předpokládat nižší míru zkreslení než v případě Růžičkových pamětí.119
Bez ztráty cti?
Odchodem do Podivína získal Dubravius možnost začít znovu. Snad dokonce s »čistým štítem«
v tom smyslu, že jeho jaroměřické poklesky nemusely být v Podivíně známé, ostatně vyšetřování Barbory Venclíčkové probíhalo v Jaroměřicích v tajnosti.
Dubravius možná o zdejší děkanství usiloval také s úmyslem dostat se co nejblíže ke svému
rodišti. Z doby jeho tamního působení doposud nejsou známé žádné stížnosti či další kauzy.120
Naopak, vzorně pečoval o kostel i děkanství, které dal na svůj náklad vybudovat. V podivínském farním kostele zřídil novou kapli sv. Jana Nepomuckého. Založil při ní stejnojmenné bratrstvo, bezpochyby podle zelenohorského vzoru. Jaroměřické ozvěny můžeme spatřovat v náBarboře Venclíčkové z Jaroměřic. V příslušném zápisu z modřické křestní matriky je dotyčná označena jako Anna [!] Wentzlin z Jaroměřic, otec neznámý, dítě Barbora, pokřtěné 29. listopadu 1731 kooperátorem
Orlíkem za kmotrovství dvou poddaných z Přízřenic (Joannes Budinsky, Barbaba Pilatin). Podle poznámky tamtéž byl onou Annou (Barborou) za otce označen jistý kočí Jiří z Brna. MZA, fond E 67, sign. 1356,
s. 60. V téže matrice (s. 134) se nachází pouze jeden úmrtní zápis, který by přicházel v úvahu: 1. září
1732 zemřela Anna [!], dcera Anny »Landtkutscherin« z Brna, ve věku jednoho roku. Záměna jmen nastala už v případě křestního zápisu, označení povoláním muže zmíněného při křtu a věk dítěte pak pravděpodobnost ztotožnění výrazně podporují.
115
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/2 ( pozn. 16), s. 169.
116
Doporučení ke změně působiště však v případě dalšího kněze usvědčeného z poměru s kuchařkou zmiňuje Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 101, pozn. 25 k roku 1720.
117
MZA, fond G 436, kart. 764, inv. č. 6186, především fol. 457v.
118
Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 431.
119
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 152 (klasifikace k roku 1753). Za tyto informace a další konzultace jsem
zavázán Mgr. Pavlu Pumprovi, Ph.D.
120
K děkanu Dubraviovi po odchodu z Jaroměřic viz Maňas, V.: K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia ( pozn. 3). V již citovaném katalogu kléru z roku 1745 je zmíněna Dubraviova jaroměřická kauza, kdy byl odsouzen za tělesný poklesek k výměně beneficia. ZAO-Ol,
fond ACO, kniha č. 92, s. 227.
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Aristokraté na faře:
Gundakar Ondřej hrabě z Egku a Hungersbachu (1732-1735)

Po Dubraviově odchodu se novým jaroměřickým děkanem stal Gundakar Ondřej hrabě z Egku
a Hungersbachu. Jeho bratři Otto Honorius a Leopold Bedřich byli mimo jiné olomouckými kanovníky, druhý zmíněný zastával v letech 1758-1760 dokonce úřad olomouckého biskupa.127 Gundakar Ondřej z Egku působil v letech 1708-1732 ve Velkém Meziříčí. Zde ve spolupráci s místním rodákem Jakubem Felixem Pacherem, původně tamním kaplanem, velkomeziříčským viceděkanem a farářem v blízkém Měříně, založili v roce 1720 již zmíněné bratrstvo Ježíš, Marie, Anna. Po vzoru žďárské konfederace pěti set při něm byla v roce 1727 ustanovena
taktéž elitní konfraternita, jejímž představeným byl hrabě z Egku, Pacher pak sekretářem. Latinská příručka s tištěným seznamem členů (Brno 1728, Jindřichův Hradec 1740) dokládá pozoruhodnou síť kontaktů aristokracie a řádového i diecézního duchovenstva. Protektorem tohoto společenství byl navíc olomoucký biskup kardinál Schrattenbach.128
Podle relace hejtmana Hausnera z 20. února 1732 si dal nový děkan ostříhat své hnědé kadeře a nosí paruku, »když prý slouží i malou [rozuměj tichou mši, pozn. autora], přisluhuje mu
121
Maňas, V.: K osudům moravského barokního kazatele Antonína Ferdinanda Dubravia ( pozn. 3),
s. 38-39; srov. SOkA Břeclav se sídlem v Mikulově, Farní úřad Podivín, nezpracováno, kostelní účty.
122
MVtatIo DeXterae EXCeLsI… Proměna pravice nejvyššího syny otce svého v zármutku zbavující…, Brno 1744, Knihopis č. 2128, fol. A2r.
123
Srov. nejnověji Válka, Josef: Myšlení a obraz v dějinách kultury. Studie, eseje, reflexe, Brno 2009, zejména s. 93-109, 143-149.
124
Průběh slavnosti podrobně líčí Miloš Sládek v předmluvě k edici Dubraviova kázání, srov. Sládek,
Miloš: Svět je podvodný verbíř, Praha 2005, s. 376nn.
125
Tamtéž, s. 379. Celé kázání je protkáno různými hudebními aluzemi, srov. tamtéž s. 394.
126
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/2 ( pozn. 16), s. 169; srov. MZA, fond E 67, inv. č. 3173, zápis k 15. 3. 1756: »Eximius ac venerabilis dominus Antonius Ferdin[andus] Dubravius, decanus Podivin[ensis], in 50m annum sacerdos, qui debuit secunditias celebrare post 2 menses. Decanus ultra 40 annos. Locus sepulturae: Podivin in capella s. Joannis Nepom[ucensis], quam ipse extruxit. Aetas: 75 annorum. Sepeliens: Eximius dominus Georgius Antonius Richlik, parochus Strasnicii et decanus foraneus.«
127
Podrobně viz Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, I ( pozn. 10), s. 158n. Takto zřejmě
vznikl mylný údaj o olomouckém kanonikátu Gundakara Ondřeje Egka, viz Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 209.
128
Viz pozn. 103. Zuber, R.: Osudy moravské církve v 18. století, II ( pozn. 12), s. 275, uvádí v této
záležitosti nepřesné údaje.
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kladném pořízení Božího hrobu v roce 1735, za něž bylo jen malíři vyplaceno z kostelních peněz 50 zl. V podivínských účtech se výdaje na hudební nástroje a noty objevují poměrně často. V roce 1742 koupil Dubravius ze svých prostředků varhanní pozitiv za 65 zl. z Brna. O rok
později získal farní kostel nové varhany od Antona Richtera z Brna za celkem 540 zl., více než
polovinu nákladů hradil opět Dubravius.121
Nadále byl zván jako slavnostní kazatel. Z let 1739 a 1741 se dochovala tři kázání, původně pronesená u rajhradských benediktinů. Ve smutečním kázání nad opatem Pirmusem takto
připomenul slavnostní svěcení rajhradského konventního chrámu:
»Ta nejvýbornější muzika nejenom v chrámu Páně, ale i také v prelatuře na rozličných muzikálných instrumentech se slyšeti dala a všecky tenkráte přítomné vzáctné hosti líbezně
obveselovala, a přitom ona radosti a veselosti vzbuzovala, když takto zněla […].«122
Zhostil se také role českého kazatele při oslavách stoletého výročí úspěšné obrany Brna
před Švédy v roce 1745, tedy při poslední velké slavnosti barokní Moravy.123 Jeho promluva zazněla z venkovní kazatelny před kostelem sv. Tomáše zároveň s německým kázáním proneseným uvnitř chrámu.124 Podobně jako v případě zelenohorského kázání, i tento Dubraviův text
výstižně vyjadřuje slavnostní charakter daného okamžiku, opět s pomocí oblíbených hudebních narážek:
»[…] já dnešního dne v slavném městě Brně neobyčejný zvuk a hluk od bubnův a trůb, jako i rozličného zpěvu ze všech všudy stran jsem slyšel a tak od drobné střelby jako i vypálení kusův hřmotný hláhol v uších mých se rozlíhal […].«125
»Výborný a ctihodný děkan Dubravius« zemřel 15. března 1756 ve věku sedmdesáti pěti let,
v padesátém roce svého kněžství. Jen dva měsíce zbývaly do oslav jeho sekundice. Pohřben byl
v kapli sv. Jana Nepomuckého, avšak místo jeho uložení dnes již není nijak označeno.126
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kaplan, který mu přináší kalich a obsluhuje ho jako nějakého kanovníka«. Podle Aloise Plichty
si navíc nový děkan hraběte Questenberga nezískal ani tím, že dlouho odkládal instalaci, tedy
slavnostní uvedení do úřadu. Hrabě z Egku však v Jaroměřicích nepůsobil dlouho. Podle zápisu pozdějšího děkana Stehna ve farním inventáři odešel roku 1735 do Rakous na hrad Schleinitz, kde do dvou let zemřel.129
Intermezzo
Oním kaplanem, který se v době jeho nepřítomnosti staral o chod farnosti i fary, byl již známý I g n á c M a r i a F r e y (1700-1742). V Jaroměřicích zastával úřad kaplana poměrně
dlouho, svátost křtu zde poprvé udělil 13. října 1725 a odešel až v roce 1734, kdy se stal farářem v blízké Hostimi, kde jaroměřičtí kaplani příležitostně vypomáhali (v roce 1731 zde svátost křtu kromě jevišovického kooperátora Bernarda Pachera udělili také Lorný a Frey). Zde
však již roku 1742 ve věku 42 let zemřel.130 Paradoxně z řady sledovaných jaroměřických duchovních je pouze v případě kaplana Freye dochován jeho portrét, a to právě na faře v Hostimi ( Obr. 3).131 V roce 1731 Frey daroval několik svých knih františkánskému konventu v Moravské Třebové.132 S největší pravděpodobností nepocházel Frey z Jaroměřic, o čemž poprvé informují Růžičkovy paměti, ale z Golčova Jeníkova. Tento původ v případě bakaláře svobodných
umění a filozofie na olomoucké univerzitě udává teze z roku 1719.133

Jan Zikmund hrabě z Götzenu (1735-1747)

Po rezignaci hraběte z Egku prezentoval Questenberg do funkce děkana nesídelního olomouckého kanovníka Jana Zikmunda hraběte z Götzenu. Alois Plichta odkazuje na vzdálenou příbuznost skrze rod Lambergů. Hrabě z Götzenu (jinde též Görtz, Görtzen) se narodil v Kardašově Řečici v roce 1712. Studia dokončil v Římě na Collegiu Germanicu, kde byl roku 1733 promován doktorem teologie, čímž dosáhl nejvyššího možného vzdělání.134 Na kněze byl vysvěcen
23. června 1734135 a do funkce jaroměřického děkana byl slavnostně instalován přesně o rok
později, 23. června 1735, takže olomoucký biskup mu musel prominout předepsané dva roky
v duchovní službě.136 Hrabě z Götzenu tak nepochybně vděčil svému šlechtickému původu za
to, že nemusel několik let strávit v podřízeném postavení kaplana, ale že se záhy domohl děkanského úřadu.
V jaroměřické farnosti zřejmě nezanechal výraznější otisk. Situaci zčásti osvětluje farářova žádost adresovaná olomoucké konzistoři v lednu 1737. Týká se zřízení kaple přímo v budově děkanství, protože farní kostel je od ní vzdálen, což je zvláště v zimě nepohodlné. Hrabě
z Götzenu navíc argumentuje i svou tělesnou slabostí. Konzistoř mu udělila dispens po dobu
jeho zdravotních potíží. Jeho nástupce o něm dokonce do chrámového inventáře zaznamenal,
že se nevěnoval ani faře, ani zahradě, a zanechal je tedy zpustošené.
129
SOkA Třebíč, pobočka Moravské Budějovice, fond Farní úřad Jaroměřice, kniha č. 1, s. 134; srov.
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 209.
130
MZA, fond E 67, sign. 13780, s. 230.
131
Zásluha o identifikaci Freyova portrétu a vděčnost autora této studia za cenné konzultace náleží P. Oldřichu Mášovi.
132
Dokoupil, Vladislav: Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně,
Brno 1972, s. 284. Dokoupil zde však zaměnil Jaroměřice nad Rokytnou s Jaroměřicemi u Jevíčka, které
se nacházejí v blízkosti Moravské Třebové. Pouhou indicií, proč Frey daroval knihy poměrně vzdálenému
konventu, by mohla být přítomnost jistého františkána Friderica v Hostimi v roce 1731, který zde podle matriky několikrát udělil svátost křtu. Viz též Dokoupil, Vladislav: Soupis brněnských tisků. Staré tisky do roku 1800, Brno 1978, s. 60: sbírka kázání Heilige Christ-Nacht… (Brno 1701) jezuity Vita Scheffera
je opatřena Freyovou vlastnickou poznámkou z doby jeho jaroměřického kaplanování, ačkoliv Dokoupil
ji zde uvádí nepřesně »Ex. lib. Ign. Fizii [?] Capel. Jaromericensis 1721« [!].
133
ZAO-Ol, fond UO, teze č. 70. Narození Freye kolem roku 1700 v Jaroměřicích – Růžička za jeho otce
označuje Andresa Svobodu, viz Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 432 – neprokázal ani průzkum tamní křestní matriky. Vyloučeno je také, že by otcem byl tehdejší rektor Václav Svoboda, tomu se ve sledované době narodili Jan Jiří (1697), Anna Marie (1699) a Marie Alžběta (1702). – Dalším tradičním omylem je ztotožnění jaroměřického kaplana s pozdějším děkanem v Želetavě Františkem
Ignácem Freyem (1708-1756), který roku 1751 založil fundaci v jaroměřickém klášteře servitů. Jedná se
o pouhou shodu příjmení, srov. Čapská, V.: Představy společenství ( pozn. 45), s. 208).
134
Zemek, Metoděj: Posloupnost prelátů a kanovníků olomoucké kapituly od počátku až do nynější doby,
II: 1653-1945, strojopis (uloženo v Zemském archivu Opava, pobočka Olomouc), s. 158.
135
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 92, s. 100.
136
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 209.
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Ve třicátých letech působil mezi questenberskými hudebníky basista Dominik Klopfan, který se podílel na hudebních produkcích také ve farním a konventním kostele. Zřejmě sám hrabě Questenberg mu dojednal stravu na děkanství, o čemž varhaník Růžička sepsal tuto zajímavou poznámku, charakterizující mimo jiné i samotného děkana:
137

Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 302, 329, pozn. 150.
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Obr. 3:
Portrét hostimského
Pozoruhodné detaily vyplývají z hejtmanské relace ze 7. ledna 1737. Hejtman Widmann tehfaráře a bývalého dy předal děkanovi hraběcí portrét od malíře Gluncka. Při té příležitosti Questenberga inforjaroměřického kaplana muje, že děkan ještě nevychází ze svého pokoje (nejspíše vzhledem ke špatnému zdravotnímu
Ignáce Marii Freye (†1742) stavu) a že předchozího dne musel dát utratit svého velkého psa, který zdivočel.137
(© Archiv autora)
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»Aby tomuto Dominikovi zpomoženo bylo (nevím, jakým prostředkováním), dostal na děkanství titulum mensae, totiž stravu, což rád udělal P. děkan Goetz, jenž pro své vyražení
rád okolo sebe lidi míval a rád jim pít dával.«138
Alois Plichta detailně popisuje spor, který přičiněním jaroměřických kaplanů Huttera a Rosenzweiga vypukl ve zmíněném roce 1737. Podle stížnosti podané děkanem ke konzistoři hrabě zadržoval úroky z kostelního majetku, disponoval chrámovým i špitálním majetkem (vzhledem k vlastním velkým výdajům na přestavbu kostela je možné, že tak hrabě činil s čistým
svědomím) a zasahoval také do zařízení farního chrámu, dokonce měl disponovat privilegovanými oltáři.139 Hrabě Questenberg reagoval protiútokem, poukazoval na to, že se předepsané
pobožnosti proti Turku nekonaly v mateřském jazyce, manipulaci s kostelním vybavením vysvětloval nutnou stavební činností. Co se týče oltářů, hrabě se sám musel ohradit proti tomu,
že kaplan Hutter četl zádušní mši u privilegovaného, a ne hlavního oltáře, jak bylo pro příslušný čas předepsáno. Konečně zaútočil také proti děkanovi i oběma kaplanům, když jim vytkl zanedbávání katecheze a obvinil je z toho, že ve dne v noci hrají karty.140
Za děkana z Götzenu byla dokončena většina stavebních prací i vnitřních úprav farního
kostela sv. Markéty. Nápisové chronogramy odkazují vesměs k roku 1737.141 Výzdoba kostela
probíhala i poté, rektor Růžička připomíná slavnostní procesí v říjnu 1738, kdy byly do kostela přineseny ostatky sv. Vincencia a sv. Reparáty.142 Konečně následujícího roku, čtvrtou neděli po Letnicích (21. června), byl chrám slavnostně vysvěcen olomouckým biskupem Arnoštem
Jakubem z Lichtensteina-Castelcornu.143 Snad tímto způsobem také utichly alespoň spory mezi hrabětem a děkanem, ačkoli hrabě dál usiloval o narovnání s biskupskou konzistoří v záležitosti dlužných fundačních peněz.144
V roce 1745, kdy vznikl katalog kněžstva olomoucké diecéze, sestavený podle jednotlivých
děkanátů, podléhalo hraběti z Götzenu celkem třináct duchovních. V Jaroměřicích měl děkan
k dispozici kaplana Jana Uhra (38 let) a kooperátora Martina Lincka (29 let). Obsazené byly fary v Babicích, Krhově, Myslibořicích, Moravských Budějovicích, Horním Újezdě, Martínkově, Lukově, z toho v prvních čtyřech zmíněných lokalitách působili ještě pomocní duchovní.145
Hrabě z Götzenu si v roce 1746 dojednal výměnu působiště s hradišťským děkanem Tomášem Xaveriem Laštovkou.146 Souhlas olomouckého biskupa je datován 17. listopadu 1746.147
V květnu téhož roku byl údajně přijat za sídelního kanovníka olomoucké kapituly. Hradišťského děkanátu se hrabě z Götzenu ujal až na jaře následujícího roku,148 avšak již 26. dubna 1749
rezignoval,149 poté dožil zřejmě v Olomouci, kde 16. června zemřel a o dva dny později byl pochován do katedrální krypty.150
Co se týče děkana Laštovky, ten podle konzistorních protokolů ještě do konce roku 1746
pilně vyřizoval záležitosti hradišťské farnosti a děkanátu. V lednu následujícího roku však už
na cestě do Jaroměřic podlehl nemoci a byl pohřben v brněnské kapucínské hrobce. Jeho jediFišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 28.
Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 75-78.
140
Tamtéž.
141
Vzhledem k tomu, že stavebně historické proměny farního kostela byly bohatě reflektovány, odkazuji pouze na obšírnější pojednání Josefa Fišera v Jaroměřickém památníku.
142
Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 433.
143
Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 204; srov. Zuber, R.: Osudy moravské církve
v 18. století, I ( pozn. 10), s. 134.
144
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 203.
145
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 92, s. 100-101.
146
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 172; Zuber, R.: Osudy moravské církve
v 18. století, II ( pozn. 12), s. 145, pozn. 260, děkanovu žádost o souhlas se výměnou místa a odchodem
do Hradiště datuje s odkazem na konzistoriální protokol ze 7. 1. 1737.
147
ZAO-Ol, fond ACO, kart. 108. Podle Metoděje Zemka byl hrabě z Götzenu instalován do funkce děkana v Hradišti už 17. února 1746, viz Zemek, M.: Posloupnost prelátů a kanovníků ( pozn. 134), s. 158.
V tomto případě jde tedy o nesprávnou informaci, převzatou pravděpodobně z Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 214; srov. Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26).
148
MZA, fond E 67, sign. 12055. Podle hradišťské matriky udělil hrabě z Götzenu svátost křtu poprvé až 4. dubna 1747 a také osudy děkana Laštovky odpovídají tomu, že ke komutaci došlo až na začátku onoho roku.
149
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), I/2, s. 214.
150
Zemek, M.: Posloupnost prelátů a kanovníků ( pozn. 134), s. 158.
138

139

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 107-134

© Association for Central European Cultural Studies

Jaroměřičtí duchovní v éře hrab ěte Jana Adama z Questenb ergu

Josef Joachim de Stehno (1747-1778)

Pater Stehno jako poslední z řady nastoupil do úřadu jaroměřického děkana s titulem nesídelního kanovníka petrovské kapituly v Brně na začátku roku 1747.152 Z hlediska dřívějšího působení náležel k nejbližším sousedům jaroměřického panství, neboť od roku 1722 působil jako
farář v Krhově, tedy již v rámci jaroměřického děkanátu.
Ačkoliv na prezentaci P. Polacha neměl hrabě Questenberg vliv, přesto jeho příchod do Jaroměřic z pozice velkomeziříčského děkana nasvědčuje, že jaroměřická fara byla dosti výnosná.
Dokládají to i další prezentace, jako příchod hraběte z Egku nebo olomouckého kanovníka hraběte z Götzenu. V takovéto urozené pospolitosti se osobnosti typu Dubravia, Laštovky nebo
Stehna mohou zdánlivě jevit jako méně významné. Avšak zatímco zmíněná hrabata Egk nebo
Götzen nezanechali v Jaroměřicích významnější otisk a zisk vyšších církevních úřadů bezpochyby souvisel s jejich urozeným původem, zmínění tři duchovní se o jaroměřickou faru ucházeli na základě svých schopností a zásluh. Dubravius i Stehno prakticky po celou svou dosavadní kariéru působili v rámci jaroměřického děkanátu, a nemohli tedy být hraběti Questenberkovi neznámí, oproti tomu v případě T. X. Laštovky (podobně jako v případě děkana Polacha) je nápadné již získané postavení děkana, pověst výřečného kazatele a literární činnost.
Zdá se též, že v perspektivě hraběte Questenberga byl nezbytnou podmínkou k prezentaci akademický gradus.
Stehno se podle úmrtního zápisu v jaroměřické matrice narodil nejspíše 14. března 1693,
zemřel 4. května 1778, stár 85 let, 1 měsíc a 21 dní. Pocházel z Lipnice nad Sázavou. Starší literatura obvykle udává Lipník v Čechách, ale záznam na univerzitní tezi z roku 1712 vyznívá
jednoznačně: »Praenobilis D. Josephus Stehno de Rossiliaco, Boëmus Lipnicensis«. Tento zápis
však zároveň vyvolává otazníky kolem Stehnova původu. Onen predikát je latinizovanou verzí přídomku z Rožďalovic. Takto zvaná šlechtická rodina se však připomíná naposledy na konci
15. století.153 V olomoucké diecézi sice na přelomu 17. a 18. století působil v duchovní správě
kněz Ladislav Stehno z Rožďalovic (1695-1699 v Ptení, poté ve Šlapanicích, kde v roce 1707 zemřel),154 Stehnova nobilitace v roce 1745 (nebo 1744) však svědčí o tom, že v případě Stehnovy titulatury z dob olomouckých studií šlo nanejvýše o nějakou historickou reminiscenci, o reflexi osobní svobody vzhledem k oslovení »praenobilis«, avšak nikoliv o důkaz skutečné přináležitosti k aristokracii.
Zmiňovaná univerzitní teze z roku 1712 se týká získání titulu bakaláře filozofické fakulty
olomoucké univerzity.155 Stehno pak pokračoval ve studiu, o rok později promoval jako magistr filozofie156 a připravoval se na duchovní dráhu. Podle matriky prací olomouckého světícího
biskupa přijal Stehno 22. září 1714 tonzuru a čtyři nižší stupně svěcení a 6. dubna 1715 byl
vysvěcen na podjáhna.157 V příslušných pramenech se však bohužel nepodařilo dohledat žádný další záznam o dalších dvou svěceních – jáhenském a kněžském. Z oslav padesátého výročí kněžství v roce 1766 však vyplývá, že Stehno měl být vysvěcen roku 1716 (viz níže) a poměrně záhy získal samostatné postavení faráře v Krhově, kde působil od roku 1722. Přes jisté

Vašica, Josef: České literární baroko, Praha 1938 (reprint Brno 1995), s. 252-264.
Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 173, uvádí, že 18. února 1747 byl Stehno
investován generálním vikářem z Handorfu a současně jmenován děkanem.
153
Meraviglia-Crivelli, Rudolf Johann: Der Böhmische Adel, Nürberg 1886.
154
Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), I/2, s. 407; II/1, s. 437.
155
ZAO-Ol, fond UO, list č. 103, hromadná bakalářská teze. Viz též univerzitní matriku, fond UO, kniha č. 5, s. 788, č. 22. Za cenné konzultace týkající se pramenů v ZAO-Ol jsem zavázán PhDr. Janu Štěpánovi, Ph.D.
156
ZAO-Ol, fond UO, kniha č. 5, p. 1113, č. 23, zde uveden jako »Josephus Stehno de Rozdialow«.
157
ZAO-Ol, fond ACO, kniha č. 13, s. 82 a 220. V roce 1714 byl titulován následovně: »Josephus Stehno de Rozdielow«. V souvislosti s podjáhenským svěcením o rok později (subdiakonát) je uveden Bernard
Antonín Bravantský z Chobřan, pán na Vícemilicích, jako poskytovatel tzv. titulu výživy (ZAO-Ol, fond
ACO, kniha č. 13, s. 220: »ad titulum perillustris d[omi]ni Bernardi Antonii Brawsky de Hubcze etc. ad
dominium Wieczomielitz in districtu Brunensi«.
151
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né dílo s titulem Čtvrtý článek víry katolické: Trpěl pod Pontským Pilátem… vyšlo sice až posmrtně roku 1748 v jezuitské tiskárně v Trnavě,151 v Laštovkově osobě by však Jaroměřice získaly
literárně činnou osobnost, jakou byl dříve děkan Dubravius. Proto se vnucuje otázka, nakolik
byl v chystané výměně duchovních angažován hrabě Questenberg. Přinejmenším musel s výměnou jako patron souhlasit.
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mezery v jeho dosavadním života běhu lze říci, že Stehnova kariéra plně odpovídala situaci
první poloviny 18. století.158
Přímých pramenů z doby Stehnova krhovského působení je zatím známo jen málo. Se ziskem farního obročí nabyl Stehno samostatné postavení a jistý příjem, vyplývající z výnosnosti konkrétní farnosti. V mnoha případech představoval zisk farního beneficia skutečně nejvyšší a poslední metu, Stehnova kariéra však tímto neskončila.159
Povýšen za zásluhy
Když se na počátku roku 1744 uprázdnilo místo kanovníka královské kolegiátní kapituly na Petrově, byl Stehno jediný neurozený mezi žadateli.160 O přidělení rozhodovala z titulu panovníka císařovna Marie Terezie. Odůvodnění jejího rozhodnutí mezi dochovanými písemnostmi na
rozdíl od jednotlivých žádostí chybí, avšak stručná prosba tehdejšího krhovského faráře Stehna skýtá nejméně dvě indicie.
Stehno uvádí, že v kněžské službě působí již dvacet sedm let, z toho pět let jako kaplan,
dvacet dva jako farář v Krhově:
»[...] během tohoto času jsem s nejvyšší pílí namáhavě pečoval o svěřené farníky k obecné spokojenosti a spáse duší, také jsem v kazatelství, beze vší marnivosti, získal jistou obratnost.«161
Právě kazatelské dovednosti by jej mohly předurčovat k žádanému kanonikátu. O několik vět
dále znovu zmiňuje svůj zápal ve farní správě a také přicházející vysoký věk. S ohledem na
Stehnovy další osudy je tato poznámka úsměvná. Žádosti se vyřizovaly přes českou dvorskou
kancelář, mezi jejíž agenty patřil František Haymerle. Jeho jméno se nalézá na dvou suplikách,
z nichž jedna patřila Stehnovi. Haymerle však jako vídeňský agent také dlouhodobě sloužil hraběti Questenbergovi,162 proto se vnucuje otázka, nakolik jeho případná aktivita nebo přímluva
hraběte mohla Stehnovi pomoci k zisku kanonikátu. Nicméně k datu 28. listopadu 1744 učinil
farář Stehno slavnostní zápis o svém vyznamenání do krhovské matriky. Pasáž končí zajímavou zmínkou o tom, že bude dál vykonávat své pastýřské povinnosti v Krhově, dokud se na Petrově neuvolní místo (funkce sídelního, nikoliv jen titulárního kanovníka). Stehno tedy původně počítal s tímto kariérním vzestupem.163
V souvislosti se jmenováním titulárním kanovníkem petrovské královské kapituly musel
být Stehno nobilitován, protože příslušnost k aristokracii nejméně na rytířském stupni byla
v 18. století podmínkou členství v petrovské kapitule. Do rytířského stavu byl Stehno povýšen 2. února 1745.164 Atributy ve znaku odkazují k jeho kněžské službě: na zeleném návrší zlatý kříž v červeném poli, na jehož rameni je navléknuta stříbrná kotva.165
Jako nobilitovaný, kanonikátem vyznamenaný zasloužilý kněz, navíc dlouhodobě působící v bezprostřední blízkosti jaroměřického panství, byl Josef Joachim rytíř de Stehno zajímavý
Šotola, J.: Kariéra v černém ( pozn. 4), s. 320.
Např. Stehnův vrstevník a zřejmě i spolužák z olomoucké univerzity Josef Xaver Leffler (též
Löffler, nar. 1690) se vlastní fary dočkal ve svých třiceti letech. V Pozořicích u Brna působil už od roku 1714 a nejpozději roku 1720 se stal zdejším farářem. V této funkci pak setrval až do své smrti v roce 1774. Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 493, 495. Viz též ZAO-Ol, fond AO, sign.
Ba 607, kart. 354. Srov. též Maňas, Vladimír: Pelikán a kříž. Ostravský rodák František Xaver Michael Leffler (1658-1744) a jeho církevní kariéra, in: Ostrava. Příspěvky k dějinám a současnosti Ostravy a Ostravska 24 (2009), s. 580-603.
160
Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond Kapitula sv. Petra a Pavla v Brně (E 81), sign. II B,
inv. č. 172, kart. 54, fol. 163r-214r. K brněnské kapitule souhrnně Zuber, R.: Osudy moravské církve
v 18. století, I ( pozn. 10), s. 77-82.
161
Diecézní archiv Biskupství brněnského, fond E 81, inv. č. 172, fol. 164r-166v, zde fol. 166v: »Wehrend diesses Zeit mit all erforderlichen Eyfer zu volkommen Vergnügen- und Seelen Nutzen deren Mir
anvertrauten Pfarr-Kindern mühsambst gearbeittet, auch in Concionando, ohne eitlen Ruhm zumelden,
eine besondere fertigkeit erworben habe, so dass ich allerdings die einem Canonico auf dem Petersberg
ohne deme incumbirende Seel-sorge fernershin nutzlich zu üben fähig seye.«
162
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 48), s. VII, 72. Podrobněji viz Merav igliaCrivelli, R. J.: Der Böhmische Adel ( pozn. 153), s. 62. Helfert se o Haymerlem zmiňuje poměrně okrajově, přinejmenším časový rozsah jeho relací hraběti Questenbergovi je však úctyhodný, viz MZA, fond
G 436, inv. č. 6 265, kart. 777.
163
MZA, fond E 67, sign. 10554, s. 290. Za laskavé upozornění jsem zavázán dr. Petru Hlaváčkovi, Ph.D.
164
Kadich, Heinrich von – Blažek, Conrad: Der Mährische Adel, Nürnberg 1899, s. 243, tab. 171.
165
Tamtéž. Na dochovaných pečetích z roku 1759 je pouze kotva položená přes návrší pod křížem.
158
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Memento mori
Ve vztahu k jaroměřickému klášteru servitů, jediné řeholní instituci v městečku, děkan Stehno navázal na významnou místní tradici. Servity nejen že podporovali členové hraběcího rodu,
ale také většina jaroměřických duchovních. Děkané Toman (1689) a Stiller (1694) pamatovali
na servity v rámci testamentu vysokou částkou 2 000 zl., Pavel Polach (1725) »pouhou« stovkou zlatých.169 Samotného Stehna váží k servitskému klášteru dvě ne zcela obvyklé fundace.170
První by byla obvyklou fundací na zádušní mše za samotného kněze a jeho příbuzné. Stehno
však již roku 1753 předal servitům 1 000 zl. v hotovosti, z nichž mu měli patres do konce jeho života odvádět obvyklý pětiprocentní úrok, tato část dohody tedy měla charakter pro servity výhodné půjčky. Teprve po smrti Stehnově měl zmíněný úrok sloužit na zaplacení zádušních mší »za jeho duši, a kdyby přímluvy nepotřebovala, za duši jeho rodičů, bratrů a sester,
také za ty, za které byl povinnen se modliti, ale pro jiné zaměstnání toho nečinil, a konečně za
duše všech věrných zemřelých«.171
Druhá Stehnova fundace výrazným způsobem rozšiřovala objem figurální liturgické hudby
u servitů. Jako obzvláštní ctitel Panny Marie (»indignus cliens marianus«) složil v roce 1757
částku 300 zl. s úmyslem, aby o mariánských a dalších svátcích (celkem deset příležitostí) a při
nedělních pobožnostech bratrstva bolestné Panny Marie (jednou měsíčně) bylo při jitřní konventuální mši prováděno Ave, Maria s antifonou Salve, Regina (»sub sacro matutino conventuali […] per musicos figuraliter solemniter decantaretur«). Znamená to, že během celé této tiché

Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 172-3.
Fišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 30-31.
168
Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 412-413.
169
K jednotlivým fundacím viz inventář k fondu Servité Jaroměřice: MZA, fond E 63 (Servité Jaroměřice).
170
Obě fundace zmiňuje již Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 173-174.
171
MZA, fond E 63, sign. 13/24 (16. 10. 1753), cit. dle Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři
( pozn. 3), s. 173.
166
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i pro hraběte Questenberga. Proto jej po odchodu hraběte z Götzenu a úmrtí Tomáše Laštovky
prezentoval do funkce jaroměřického děkana, 18. února 1747 byl Stehno investován a současně jmenován děkanem jaroměřického děkanátu.166
Do Jaroměřic přichází rytíř de Stehno jako zasloužilý a vyznamenaný duchovní. O jeho vztazích s hrabětem Questenbergem není doposud známo nic bližšího. Ještě v této době se však
hrabě snaží dořešit svůj spor s konzistoří ve věci přestavby kostela sv. Markéty. Stehno se po
svém nástupu přirozeně zaměřil také na hospodaření beneficia i kostelního záduší, přehodnocoval např. také tradičně poskytované platy nebo naturální dávky (stravu), které neměly oporu v písemných dohodách. Týkalo se to samozřejmě především služebníků chrámu, mezi něž
patřili i hudebníci. Varhaník Růžička tuto situaci komentuje poměrně obsáhle, protože se ho
tato revize nového děkana Stehna osobně týkala:
»Po odjetí P. děkana Goetze P. děkan de Stehno, když kostelní věci prohlížel, smazal také
basistovi 20 zl. od kostela proto, že nenalezl žádný dokument, aby se co takového někdy
dávalo. Stravu každodenní však jemu přece nechal, až když pan hrabě roku 1752 zemřel,
napomenul Petschnera (basistu), aby sobě jakožto zasloužilý služebník svou živnost jináče upevnil při tabuli a na tabuli děkanskou, která se jemu toliko z milosti, a ne z nějaké povinnosti dává, aby se nespoléhal. Petschner tedy jakožto dobře zasloužilý Hanswurstel vyjednal sobě deputát a jinde stravu sobě zjednal. Doložil p. děkan, že od starých sousedů slyšel, že za starodávna rektor ve svátek a v neděli chodíval na oběd do děkanství.
Proti tomu starému tedy obyčeji že on nebude a kdo z nás dvouch přijde, že mu ve svátek oběd také přáti bude. Petschner již jako odstavený nechal mne tam choditi, které milosti já podnes užívám.«167
Dosavadní poznatky o Stehnově jaroměřickém působení lze rozdělit do několika okruhů.
Pozornost si zaslouží především samotná duchovní správa: rytíř de Stehno měl jako jaroměřický farář k dispozici nejméně kaplana a kooperátora, jejichž jména i aktivitu v udílení svátostí,
zejména křtu a posledního pomazání, mnohonásobnou ve srovnání se samotným farářem, lze
sledovat v matričních zápisech. Do doby děkana Stehna spadají tereziánské reformy, které se
v mnoha ohledech dotkly každodenního života. Zásadní význam měla například postupná redukce svátků, kterou ve svých pamětech komentuje rektor Růžička.168
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mše (missa lecta), která mohla trvat zhruba dvacet až třicet minut, zněl nepřetržitý proud vokálně instrumentální hudby.172
V poslední zmíněné fundaci si rytíř de Stehno vymínil také votivní mši za vlastní šťastnou smrt. Jakkoliv lze zmíněné odůvodnění vysokým věkem v žádosti o kanonikát chápat jako určitý topos či přibarvení skutečnosti, do Jaroměřic Stehno skutečně přichází jako stárnoucí
muž a myšlenka na smrt se stává stále neodbytnější. Snad v souvislosti se završením šedesáti let věku dal Stehno, nejspíše z vlastních prostředků, rozšířit jaroměřickou kapli sv. Josefa na
hřbitově. Kaple vznikla roku 1701 nákladem jaroměřického primátora Daniela Nágla jako jednoduchá stavba a Stehno ji roku 1764 rozšířil o plochostropý obdélníkový sál a hrobku, do níž
byl později pohřben. Dodnes se na kapli dochovala kamenná deska připomínající tyto Stehnovy zásluhy.173 Tři roky před smrtí založil Stehno ještě další fundaci ve výši 1 000 zl., jejíž roční
výnos 40 zl. pokrýval mše a potřeby kaple.174 Zajímavý detail zmiňuje v této souvislosti jaroměřický historik Josef Fišer: v souvislosti se zrušením servitského kláštera a sekularizací lorety v době josefínských reforem byly z tamní questenberské hrobky vyzvednuty ostatky hraběcí rodiny i dalších tam pohřbených osob a roku 1815 přeneseny právě do hrobky u sv. Josefa.175
Osvícený císař Josef II. se tak nepřímo zasloužil o posmrtné setkání hraběte a jeho posledního
faráře, přesněji řečeno, jejich ostatků, i když jen dočasně.
Díky své dlouhověkosti se rytíř de Stehno dožil také vzácné slavnosti zvané někdy sekundice nebo druhá primice, tedy výročí padesáti let od kněžského vysvěcení. O jubileu děkana Stehna svědčí záznam dnes již zřejmě nedochovaného oslavného tisku, jehož autorem byl tehdejší
krhovský farář a jaroměřický viceděkan Antonín Chloupek:176
Calendarium jubileum a neb Chvalořeč k zvelebení nespitatedlné [!] opatrnosti Božské složené při druhé slavné konané mše svaté oběti vysoce důstojného a urozeného pána Jozeffa Joachima rytíře de Stehno, na Hoře S. S. apoštolův Petra a Pavla v Brně kanovníka královského a ten čas dobře zasloužilého pana děkana jaroměřického, kterou po šťastně vyběhlých 50
létech svého kněž[s]tví na poděkování jeho božské dobrotivosti v neděli třetí po Veliké noci, jenž sluje Jubilati v chrámu Páně jaroměřickém veřejně obnovil, přednesená dne 20. měsíce dubna léta Páně 1766.177
Jaroměřický děkan Josef Joachim rytíř de Stehno zemřel 1. května 1778, zaopatřen svým
kooperátorem Františkem Chvilíčkem, podle nějž Stehno »umíral při plném vědomí do posledního dechu tak tiše, tak zbožně a oddaně, jako jej vždy za živa viděl«.178 V pozůstalostním inventáři je Stehno titulován také jako biskupský rada a přísedící konzistoře: zřejmě jde o čestné tituly (prakticky ani jednu z funkcí zřejmě nemohl vzhledem k vysokému věku vykonávat)
udělené v souvislosti se zřízením brněnského biskupství v roce 1777.179
Děkan boháčem
Právě pozůstalostní inventář poskytuje vůbec nejvíce informací ohledně Stehnovy ekonomické
situace i zázemí fary. Celkový objem půjček činil téměř 20 000 zl. Mezi děkanovy věřitele patřili v drtivé většině aristokraté, mezi nimi i kníže Karel z Lichtensteina, hrabě Dominik Ondřej z Kounic, hrabě František z Dietrichsteina a další.180 Je zajímavé, že většina půjček pochá-

MZA, fond E 63, sign. 13/26 (1. 11. 1757). Součástí fundačního instrumentu byla konečně i mše
v oktávu Neposkvrněného početí Panny Marie za šťastnou smrt fundátora a »po jeho smrti za hříšnou
duši jeho i jeho pokrevenců«. Viz Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 174.
173
Fišer, J.: Ostatní církevní stavby ( pozn. 28), s. 97-98; Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy
a Slezska, II, Praha 1999, s. 27 (zde zmíněna i pamětní deska na kapli sv. Josefa). Viz též podrobnou pasáž v pamětech rektora Růžičky, srov. Plichta, A.: Jana Růžičky památky promíchané ( pozn. 87), s. 420.
Podle Plichty, který se odvolává na sdělení jaroměřického děkana Václava Küchlera, je však kaple ještě
staršího původu, srov. Plichta, A.: Historické základy jaroměřického baroka ( pozn. 26), s. 436, pozn. 14.
174
Fišer, J.: Ostatní církevní stavby ( pozn. 28), s. 98.
175
Tamtéž, s. 98; srov. též Wolny, G.: Kirchliche Topographie, II/3 ( pozn. 16), s. 205.
176
Tamtéž, s. 236.
177
Tento oslavný tisk, vytištěný roku 1766 ve Znojmě u Antonína Jana Preisse, eviduje Knihopis pouze
podle rukopisných zpráv Cerroniho, srov. http://db.knihopis.org/l.dll?cll~P=3348 [rev. 2014-12-15].
178
Cituje Podveský, J.: Patronát, duchovní pastýři ( pozn. 3), s. 173, dle Chvilíčkova latinského zápisu v Protocollum domesticum k roku 1805 (s. 18).
179
MZA, fond F 459, kart. 61, inv. č. 1096.
180
Tamtéž, fol. 420r-v.
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Pohřeb jako důkaz jaroměřické hudební tradice
Samo o sobě pozoruhodné je vyúčtování pohřbu děkana de Stehno. Z něj vyplývá jednak překvapující počet duchovenstva, které se pohřbu účastnilo, ale také další cenné údaje. Hodinky
za mrtvé (officium defunctorum) vedl jaroměřický viceděkan a dávný Stehnův kaplan Chloupek,
jemuž asistovali dva jaroměřičtí kaplani. Slavnou mši celebroval představený místního servitského kláštera a kázání držel zvlášť ustanovený kněz, pravděpodobně kazatel od servitů. Kromě těchto pěti zmíněných kněží dostalo odměnu za účast na pohřbu v rozmezí 1-3 zl. dalších
33 duchovních ze širokého okolí. Nacházíme mezi nimi také řeholníky – dalších osm jaroměřických servitů, dva moravskokrumlovské paulíny, z nichž P. Kilián koupil podle inventáře část
knihovny pozůstalého za 50 zl. 50 kr., a dva znojemské františkány.
Další výdaje se vztahují k vybavení pohřebního průvodu včetně poplatků za zvonění nebo
za zapůjčení pokrovu se znaky bratrstva Panny Marie Bolestné od servitů, kterým byly přikryty máry se zesnulým. Celkem bylo po pohřbu pohoštěno 89 osob, větší část v servitském klášteře, 24 osoby na děkanství. Samotný pohřeb stál přes 313 zl.182
Této výjimečné události se v neobyčejném počtu účastnili také hudebníci: místní regenschori
s kantory, dalšími hudebníky a šesti zpěvačkami [!], dva přespolní rektoři, varhaník a kalkant,
trubač s tympanistou183 a choralisté »od svaté Trojice«, nejspíše v počtu pěti, což odkazuje ke
zpěvákům farního bratrstva Nejsvětější Trojice, snad k původním literátům. Mezi chrámovými
služebníky a hudebníky jsou zmíněni také normalista (frekventant tzv. normální školy dle tereziánského patentu z roku 1774),184 tedy snad další pomocník rektora, a městský syndicus.185
Jen hudebníků tedy bylo nejméně 22, ale spíš více, z toho pouze dva přespolní!
Otázkou zůstává, kolik z nich se podílelo na figurální zádušní mši a kolik pouze na pohřebním průvodu, což se týká zejména zpěvaček. Těm byl zpěv na kůru v rovině obecných církevních
pravidel v zásadě zapovězen. Duchu předpisů by proto odpovídal předpoklad, že se zpěvačky

181
Opomíjím podrobnější analýzu Stehnova testamentu, dochovaného pouze v opise z roku 1778 a pozoruhodného zejména rozdílením vysokých částek mezi příbuzenstvo (časté obnosy ve výši 1 000 zl.),
zatímco (církevní) instituce Stehno obdarovává v řádech stovek zlatých. MZA, fond F 459, inv. č. 1096,
kart. 61, fol. 55r-56v.
182
K širšímu kontextu pohřebních nákladů viz Hojda, Zdeněk: Reprezentační výdaje a smrt. Barokní
»pompa funebris« v Praze, in: Documenta Pragensia 12 [= Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí AMP 1989 a 1991] (1995), s. 117-126.
183
Navzdory označení »turner seu lituista« předpokládá prof. Sehnal vzhledem ke zmínce o tympanistovi kombinaci trompety s dusítkem a tympánu potaženého černým suknem, ačkoliv termín lituista
by odkazoval spíše ke hráči na lesní roh. Vzhledem k počtu hudebníků v Jaroměřicích i výši jejich odměny (nejsou zmíněni jako přespolní) je jisté, že šlo o místní hudebníky. Za cennou konzultaci jsem zavázán prof. Jiřímu Sehnalovi, CSc.
184
Laskavé upřesnění dr. Petra Hlaváčka, Ph.D.
185
K hudební produkci odkazují tyto položky vyúčtování: »Ministris ecclesiae et reliquis pro funeralibus necessariis, ludi rectori cum adjunctis cantoribus, musicis et 6 cantatricibus, normalista et sindico
14 fl. 30 x. [fl. = zlatý, x = krejcar]. Item duobus extraneis rectoribus p[e]r 45 x = 1 fl. 30 x. Organistae
2 fl. Turneris sue lituistis cum timpano tribu 2 fl. 2 x. Calcanti 34 x. Choralistis S.S. Trinitatis 2 fl. 30 x.«
MZA, fond F 459, kart. 61, inv. č. 1 096, fol. 176v.
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zí až z šedesátých a sedmdesátých let 18. století. Stehnovy finanční operace by si jistě zasloužily bližší pozornost.
Vybavení domácnosti bylo prodáno v dražbě, inventář tak obsahuje odhadní i výslednou
cenu každé položky, včetně jmen kupujících. Evidováno je nejprve stříbro, tedy převážně příbory, hodiny (kapesní, stojací a další), cínové, měděné a mosazné předměty, zejména nádobí. Odděleně je sepsáno nádobí z porcelánu, majoliky a skleněné předměty. Podobně jako děkani Polach a Dubravius měl i Stehno ve sklepě zásoby vína, a to za více než 100 zl. Rozsáhlá knihovna obsahovala téměř výhradně homiletickou literaturu (resp. jiné položky nebyly evidovány)
v počtu asi 140 titulů, přičemž svazků bylo podstatně více. Zvlášť je popsáno vybavení jednotlivých pokojů děkanství, tedy malého pokoje vedle kaple, kabinetu, ložnice, jídelny a (vy)
malovaného pokoje pro hosty. Mezi stručně popsanými obrazy zaujmou portréty hraběte Leopolda z Dietrichsteina a barona Rodeniho, majitele Krhova, a tudíž dřívějšího Stehnova patrona s manželkou. Kromě dalších obvyklých kategorií (šatstvo, ložní prádlo) zde nacházíme opět
oddíl An Gewehr, popisující celkem šest palných zbraní s příslušenstvím.181 Také popis hospodářských místností, vybavení a dobytka je dosti podrobný, od hospodářství děkana Polacha se
však liší především evidencí drůbeže včetně jedné krůty.
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podílely jen na hudební produkci mimo chrám.186 Na druhou stranu účast dalších zpěváků a především choralistů bratrstva znamená, že zpěváků pro pohřební průvod mohlo být tak jako tak
dostatek, zatímco ve vyúčtování chybějí diskantisté a altisté. Proto zmíněné zpěvačky skutečně mohly zastat party ve figurální zádušní mši, což potvrzuje i níže zmíněná podoba dalšího
pohřbu. Prokázaný podíl obyvatelek Jaroměřic na chrámové hudbě ve farním kostele i u servitů v éře hraběte Questenberga by této úvaze odpovídal,187 zdá se tedy, že i v tomto ohledu
přetrvala starší praxe přinejmenším do éry tereziánských reforem.
Nejasnosti o hudební produkci při pohřbu děkana de Stehno zásadním způsobem osvětluje
další jaroměřický pohřeb z téhož roku, o němž se podrobněji zmiňuje Alois Plichta. Při pohřbu
jednoho z dětí Dominika Ondřeje Kounice vypadala sestava hudebníků, vesměs z místních hudebně zasloužilých rodů, následovně: na pobožnostech v chrámu se podíleli syndikus Dominik
David (tenor), ? Veselý (bas), pět zpěvaček; Václav Apolinář Růžička (první housle, tehdy jako školní pomocník, snad právě onen normalista), sochař Vavřinec Hybner (druhé housle, spolu s chlapci Werbachem a Petschnerem). Cestou do lorety, tedy při pohřebním průvodu, hráli
Tomšíček se Zelenkou starším na lesní rohy a František Zelenka mladší s Václavem Apolinářem
Růžičkou [!] na klariny. Konečně chorál Laudate, pueri zpívali městský syndicus David, sochař
Hybner, zmínění dva chlapci a pět zpěvaček.188
Je příznačné, že s výjimkou zatím blíže neznámého mladého houslisty Werbacha se jedná vesměs o členy druhé generace jaroměřických hudebních rodů, jejichž význam podnítila a umocnila éra hraběte Questenberga. Pohřeb děkana de Stehno je tedy paradoxně vzácným dokladem skutečnosti, že ani po smrti hraběte Questenberga neztratily Jaroměřice charakter lokality s výjimečnou hudební kulturou. Na sklonku tereziánské éry, před počátkem josefinských
reforem, jimž padl za oběť místní servitský klášter i bratrstva, disponovalo městečko více než
dvaceti hudebníky a bezpochyby i silným vědomím lokální hudební tradice.189

Za laskavou konzultaci jsem zavázán prof. Jiřímu Sehnalovi, CSc. (jde o jeho hypotézu).
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích 1916 ( pozn. 48), s. 165, pozn. 1. Srov. rozdělení
platů hudebníkům za účinkování na kůru u servitů v letech 1734 (dvě »zpěvny« po 7 zlatých) a 1752
(»Johanka a Pekařka, zpěvny, po 8 zl.«), což s největší pravděpodobností odpovídá i situaci na kůru farního kostela. Srov. Fišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 28.
188
Plichta, A.: Jaroměřicko ( pozn. 56), s. 330-331. Viz MZA, fond F 459, kart. 62, inv. č. 1100, fol. 9r-v.
Srov. obsazení kůru farního kostela, které Jan Růžička datuje k roku 1752, avšak které se vztahuje spíše
až k přelomu šedesátých a sedmdesátých let 18. století. Růžička zde totiž jako druhého houslistu uvádí
svého syna Václava Apollinaria, narozeného v roce 1757, a zároveň basistu, zde regenschoriho [!] Františka Petschnera (přibližně 1712-1772). Kromě nich zde figuruje jako první houslista sochař Vavřinec Hybner. Viz Fišer, J. (ed.): Paměti jaroměřického varhaníka a rektora Jana Růžičky ( pozn. 28), s. 28-29; srov.
Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 30), zejména s. 140-158.
189
Svědčí o tom také úřední relace z roku 1766 z Jaroměřic zemskému guberniu, podle níž zde existují pouze »šumaři«, mizerně hrající po hospodách, tito však nikdy nepatřili mezi hudebníky. Viz Maňas,
Vladimír: Úřední dokumenty o hudebnících na Moravě a v rakouském Slezsku z roku 1766, in: Baťa, Jan
(ed.): Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005, Praha 2006, s. 117-124, zde s. 121; srov. též MZA,
fond B 1 (Moravskoslezské gubernium), kart. 815, inv. č. 1962, sign. K 20 (Zprávy o muzikantech sdružených v bratrstvu sv. Mikuláše 1765-1766).
186
187
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Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011,
druhé doplněné vydání v německém jazyce: Johann Adam Graf
Questenberg (1678-1752) als Förderer der italienischen Oper in
Mähren, v tisku. Janě Perutkové také děkuji za sdělení dosud
nepublikovaných informací.
2
Dle sdělení správce jaroměřického zámku Radima Petra
z 14. 11. 2011.
3
19. 3. 1735, »Joan. Pelizolli Italus et Pictor«. MZA, Fond
E 67, sign. 10389, úmrtní matrika Jaroměřice.
1
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Odraz scénografie
jaroměřického zámeckého
divadla v libretech
oper provedených zde
v letech 1726-1743

A scenography of the Jaroměřice
castle theatre according to libretti
of operas produced there in 1726-1743
The article deals with scenography of the private theatre
at the castle of Johann Adam Questenberg (1678-1752)
in Jaroměřice nad Rokytnou (Moravia) and the libretti
of operas produced there between 1726 and 1743. The
list of decorative sets, mostly entitled “changes of scene”
(mutazioni di scene) was an important part of the libretto of the time. The text presents detailed information about stage decorations extracted from Jaroměřice
libretti, including the complete list of them. Some new
information about newly discovered iconographic sources and personal details of local scenographers are presented as well.
Key words: Italian opera; Moravia; 18th century; Jaro
měřice nad Rokytnou; scenography; history of theatre;
stage decorations; garden theatre
Number of characters / words: 31 245 / 4 749
Number of images: 2
Number of tables: 1
Secondary language(s): German, Italian
Tato studie vznikla v rámci projektu Katalog libret italské opery ve střední Evropě v první polovině 18. století, I: Morava, řešeného s podporou Grantové agentury České republiky (projekt
reg. č. P409/12/P940) na půdě Nadace pro dějiny kultury ve
střední Evropě.
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P

očátky divadelního dění na zámku hraběte Jana
Adama Questenberga v Jaroměřicích nad Rokytnou
lze klást do roku 1722, kdy zde bylo postaveno divadlo v samostatném křídle zámku.1 Divadlo bylo umístěno v prvním patře nad míčovnou, rozměry původního
divadelního sálu byly 12,6 × 14,5 m.2 Z téhož roku také
pocházejí první zprávy o divadelních dekoracích, jejichž
autorem byl znojemský malíř Franz Anton Findt (16911731). Tento umělec pracoval pro jaroměřické divadlo nejpozději do roku 1728. V první polovině 30. let pobývalo
v Jaroměřicích více italských umělců, z nichž Francesco
Messinta z Milána (1675-1745) a Domenico Francia z Boloni (1702-1758) se účastnili také prací v divadle. Nejvýznamnějším z těchto Italů byl Giovanni Pellizuoli z Parmy, který dokonce v Jaroměřicích na jaře 1735 zemřel.3
Jako jeden z mála jaroměřických scénografů je také jmenovitě uveden v tištěném libretu (»Pittore, ed Inventore
delle Scene il Sign. Giovanni Pellizuoli Parmigiano«, libreto Hasseho opery Pirro, 1734). Z umělců tvořících ve Vídni pak pro Questenberga vypracovávali scénické návrhy
Franz Anton Danné (v letech 1735-1736) a Giuseppe Saglioni (v roce 1739).
Nejvýznamnějším autorem scénických návrhů pro jaroměřické divadlo byl bezpochyby císařský dvorní architekt Giuseppe Galli-Bibiena (1696-1757). Práce pro Questenberga je doložena v letech 1733-1738, a to hned na
několika operách (Issipile, Didone abbandonata, La Clemenza di Tito, Il Delizioso ritiro scielto da Lucullo, console Romano a Demofoonte). Realizace těchto návrhů byla
svěřena místním umělcům. S Bibienovou dílnou byli přímo spojeni jaroměřičtí malíři Ignác Buček a Jan Josef Šetínský, kteří oba pracovali pro zámecké divadlo od počátku 30. let. Druhý z nich je uveden jako autor dekorací v libretu opery Cambise provedené v Jaroměřicích roku 1743 (»Die Veränderungen der Schau-Bühne seynd erfunden worden von Herrn Joseph Schetinsky, Sr. Excellenz Mahlern«). Toto libreto je také jedním ze tří moravských pramenů, která uvádějí jméno výtvarníka kostýmů,
jímž byl Bernhard David (»Die Kleydungen [sind] aber
von Herrn Bernhard David«); dalšími librety jsou Semiramide riconosciuta z roku 1740 (»Il Vestiario è invenzione
del Sig. Andrea Politzky, Vice-Guardarobba di Sua Eccelenza«) a Alessandro in Persia z téhož roku (»Die Kleydungen seynd die Erfindung Herrn Gottfriedes Grimm, Sr. Excellentz Guardarobber«). Technickou stránku jaroměřické
scény měli na starosti vídeňský »Theatraltischler« Johann
Heinrich Patzelt (doložen v letech 1722-1735) a místní
stolař Matthias Stöhring.
V jaroměřických archivních dokladech bohužel nemáme inventárně doložen ani celkový počet dekorací zámec-
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kého divadla, ani jejich bližší specifikaci. V průběhu více než 25 let divadelního provozu se zde
objevují pouze nahodilé zprávy týkající se jednotlivých scénických obrazů, ať už je to jejich vytvoření, oprava či realizace na základě cizích návrhů, často bez bližší specifikace, o jaké dekorace se jedná. Konkrétní zmínky najdeme pouze o Bibienovým návrzích k opeře Didone abbandonata (prospekt hořícího Kartága) a k operám z roku 1738 (»gabinett di porcellana, l’anfiteatro, cortila, sala«). Roku 1731 je zmiňována dekorace vězení, z roku 1735 pochází zpráva o prospektech ke galerii, pekle a zahradě (Prospecten von der Gallerie, höll, undt garten) a z roku
1737 o renovaci dekorace »černého pokoje«. Sumární počet dekorací je znám pouze z divadla
na dalším questenberském zámku, jímž byl západočeský Bečov, kde se v roce 1741 nacházelo
sedm prospektů a 24 »Scenae«.
Po smrti hraběte Questenberga († 1752) jsou další osudy jaroměřického zámeckého divadla
nejasné. Ve čtyřicátých letech 20. století byl divadelní sál přepříčkován, později sloužil mj. jako
školní jídelna. Divadelní dekorace byly údajně ve dvacátých letech 20. století odvezeny do Mnichova, zřejmě z popudu tehdejší majitelky zámku Elvíry z Vrbna a Bruntálu, původem bavorské princezny.4 Pokud je tato informace pravdivá, muselo to být někdy po roce 1923, kdy získali Bruntálští z Vrbna Jaroměřice po dlouhém soudním sporu definitivně do svého vlastnictví,
event. po roce 1727, kdy po smrti manžela připadl zámek princezně Elvíře († 1943). V Mnichově stopa jaroměřických dekorací mizí, dá se ale předpokládat, že pokud zůstaly v majetku rodiny, dnes již neexistují, neboť mnichovský dům Elvířina syna a dědice lehl roku 1976 popelem.
Představu o jaroměřickém zámeckém divadle si tedy můžeme učinit pouze ze sekundárních
zdrojů, především z analogií s dochovanými historickými divadly (v čele s barokním divadlem
na zámku Český Krumlov). Nejrozšířenějším typem divadelní scény v 18. století bylo tzv. »kulisové« divadlo (též divadlo »kukátkového typu«), jehož podstatou jsou dvě řady posuvných
kulis stojících za sebou po obou stranách jeviště spojené v zadní části prospektem, jímž je celý prostor uzavřen. Vrchní část scény tvoří řada za sebou zavěšených sufit, jejichž počet odpovídá počtu kulis. Postupné zmenšování a přibližování navzájem podobných kulis spolu se spádem jeviště vytváří zdání hlubokého prostoru, které je podtrženo iluzivní perspektivní malbou
prospektu. Dekorační komplet představující konkrétní scénický obraz byl tvořen kombinací kulis, sufit a prospektu. Další scény byly vytvářeny kombinacemi jednotlivých prvků, které tak
mohly být společné pro více dekorací. Menší městská a šlechtická divadla měla ve zkoumané
době ve svém základním fundu asi deset dekoračních kompletů, které byly pořízeny najednou
a sloužily řadu let, pouze s malými obměnami a doplňky. Do tohoto základního okruhu dekorací patřily interiérové scény sál, chrám, pokoj (kabinet) a vězení, z exteriérových scén to byly nádvoří, les, zahrada, město, přístav a vojenský tábor.5
Významným zdrojem informací při hledání někdejší podoby jaroměřického zámeckého divadla jsou libreta zde provedených oper. V dnešní době je známo 17 libret, z nichž jedno je
ztraceno (viz Příloha).6 Operní libreto fungovalo ve svém původním významu (»libretto« = knížečka) jako program, vydávaný ke každému novému představení, a vedle kompletního textu
a jmen účinkujících obsahovalo v záhlaví seznam scénických dekorací nadepsaný zpravidla »scénické proměny« (Mutazioni di scene). Jednotlivé scény byly pak rozepsány v textu. Popis scény
v úvodním seznamu a v textu libreta se mohl v jednotlivostech lišit, většinou se však jednalo pouze o zpřesnění a uvedení některých podrobností, pro které nebylo v záhlaví libreta dost
místa. Dekorace byly pevnou součástí děje kusu – pokud srovnáme původní libreto s dalším
provedením v jiném divadle, zjistíme, že ačkoliv v textu docházelo k četným změnám, předpisy dekorací se měnily jen výjimečně a často jsou citovány slovo od slova. Scénické požadavky
dobových libret bývají značně náročné, avšak při bližším zkoumání zjistíme, že jednotlivé typy
scén se opakují. Dekorační typ reprezentovaný v operních libretech mnoha variantami (např.
exteriérový, krajinný) bylo proto v podmínkách menšího divadla možno realizovat jediným reálným dekoračním kompletem (dekorace lesa, event. s různými prospekty).7
Jaroměřický operní repertoár byl většinou tvořen přejatými tituly, které předepisovaly scénické obrazy běžně se vyskytující v operách tehdejší doby. Lze tedy předpokládat, že zdejší di4
Bartušek, Antonín: Zámecká a školní divadla v českých zemích. Materiály k vývoji divadelního prostoru a výrazových prostředků, ed. Jiří Bláha. České Budějovice 2010, s. 187 (původně rukopis Praha 1963).
5
Hilmera, Jiří: Perspektivní scéna 17. a 18. století v Čechách, Praha 1965.
6
Kromě libret existují zprávy o provedených hudebně dramatických dílech i z jiných zdrojů, celkem
jde o více než 30 oper a serenat. Kompletní přehled jaroměřického repertoáru přináší Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 93-99.
7
Spáčilová, Jana: The Libretto as a Source for Baroque Scenography, in: Czech Stage Art and Stage
Design [= Special Issue of Theatralia/Yorick 2011, č. 1], Brno 2011, s. 82-97.
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vadlo disponovalo souborem typizovaých dekorací, které postačovaly veškerým scénickým požadavkům zde prováděných oper. Z kusů náročnějších na výpravu je nutno jmenovat zejména
Il gran Mogol (1729), kde je na konci prvního aktu předepsán stroj představující slona a v závěru opery efektní scéna s chrámem Slunce vynořivším se z temných mraků. Létací jevištní
stroj je doložen také v licenze opery Il delizioso ritiro scielto da Lucullo (1738) a je možno jej
předpokládat i jinde.
Kromě přejatých oper se v Jaroměřicích hrály i kusy napsané přímo pro zdejší divadlo: Amor
non ha legge (1728), L’origine di Jaromeriz (1730) a L’elezione d’Antioco in rè della Siria (1732).
Autorem všech textů byl Questenbergův »dvorní« libretista Domenico Bonlini. Libreta předepisují většinou běžné dekorace italské opery, o kterých již byla řeč. Výjimkou je pastorální opera Amor non ha legge s převahou exteriérových dekorací typu les a zahrada a především L’origine di Jaromeriz, kde scénografie odráží hlavní motiv opery, jímž je stavba města Jaroměřic. Je
zajímavé, že tato původní libreta počítají vesměs pouze s dvěma dekoracemi do aktu, zatímco
pro dobovou italskou operu je běžný počet tří dekorací. To by mohlo naznačovat, že zámecké
divadlo nedisponovalo v počátcích svého provozu úplnou soudobou divadelní technikou, proti tomu ovšem stojí údaje z přejatých libret, předepisujících plné scénické vybavení se třemi
až čtyřmi dekoracemi do aktu. Další původní libreto Il delizioso ritiro scielto da Lucullo (1738)
Filipa Neriho del Fantasia zaznamenává dvě dekorace, které se běžně v dobových libretech neobjevují – »porcelánový kabinet« a »knihovna«. První zmiňovaná scéna se nepochybně vztahuje k Bibienově návrhu »gabinett di porcellana« zmiňovanému v Questenbergově korespondenci z téhož roku. Je zajímavé, že tato scéna se v Jaroměřicích vyskytuje již roku 1729 v Il gran
Mogol, v roce 1738 byla tedy zřejmě vytvořena nově kvůli slavnostním představením k příležitosti druhé svatby hraběte. O scéně knihovny bude řeč níže.
Výzkumem libret lze také zpřesnit informace o údajných scénických návrzích pro jaroměřické divadlo, které jsou dnes umístěny na zámku.8 Tyto návrhy pocházejí původně ze zámku
Uherčice, do Jaroměřic se dostaly až díky svozům zámeckých mobiliářů v padesátých letech 20.
století. Jde o tři lavírované perokresby bez datace a uvedení autora, prozrazující rukopis italského divadelního výtvarnictví první poloviny 18. století. První z nich znázorňuje prospekt sálu vymalovaného válečnými motivy s jezdeckou sochou uprostřed ( Obr. 1), druhý představuje vojenský tábor se stany. Třetí kresba není scénická dekorace, nýbrž vyobrazení zahradního
8

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou, inv. č. JR 13359, 13360, 13377.
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Obr. 1:
Scénický návrh
Giovanniho Pellizuoliho
k opeře Pirro, Atto I,
Scena 1 (© Státní zámek
Jaroměřice nad Rokytnou,
inv. č. JR13377)
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divadla. Kresby nejsou datovány ani signovány, jedna z kreseb nese po neodborném oříznutí
pouze zbytek textu, z něhož ovšem nelze nic vyčíst.9
Autorem těchto kreseb má být dle dosavadního bádání údajně Giuseppe Galli-Bibiena, mělo se jednat o návrhy k opeře La Clemenza di Tito.10 Při znalosti principů barokní scénografie je
však nutno konstatovat, že se zcela určitě nejedná o návrhy k této opeře, neboť popsané scény
se zde vůbec nevyskytují. Analýzou jaroměřických libret je možno tyto návrhy vztáhnout nejspíše k opeře Pirro (1734), jejíž libreto předepisuje dekorace, které nápadně korespondují s motivy použitými na kresbách ( Obr. 2):
I/1: »Sala dipinta di battaglie vinte, e di città
conquistate da Pirro. Sua statua equestre nel
mezzo tra due trofei militari, a piè de’ quali
stansi giacendo varie figure di Greci e Romani
prigionieri. Trono reale a parte, e due gran porte
laterali nel fondo della sala.«
III/16: »Campo attendato di Pirro.«11
Autorem návrhů byl dle tištěného libreta i archivních materiálů Giovanni Pellizuoli, což by korespondovalo s uměleckým stylem kreseb.
Potvrzením a doplněním této hypotézy se stal
převratný objev 15 scénických návrhů, které v lednu 2013 nalezla vídeňská teatroložka Andrea Sommer-Matthis v Theatermuseum Wien. Jeden z nich
je signován Pellizuolim, přičemž popisek přímo odkazuje k opeře Pirro:
»Joannes Pelizioli Inventor et desi[gnator] 14
feb. 1734. Piaza di taranto preparata le mascarate, e bali per l’opera del Piro rapresentata in
Jarmeriz nel autuno nel Teatro di S. E. conte di
Questenberg«12 (scéna II/1, popsaná v libretu:
»Piazza di Taranto, dinanzi al palazzo publico,
tutta ornata di arazzi, e d’altri ricchi addobbi,
con festoni di fiori, e d’altri vaghi ornamenti.
Logge all’intorno piene di popolo, con apparato,
e prospetto, che rappresenta la Reggia dell’allegrezza, corteggiata da i suoi seguaci bizzarramente mascherati, i quali dipoi intrecciano il
ballo«).
Kresba vykazuje tak vysokou míru podobnosti
s výše uvedenými návrhy z Uherčic, že je téměř
jisté, že se jedná o dílo téhož autora.
Nalezené prameny ještě čekají na podrobnou
kunsthistorickou analýzu a zhodnocení, avšak již
v této chvíli lze na základě srovnání se scénickými
požadavky jaroměřických libret stanovit, že stejně
jako návrh k Pirro se i další kresby vztahují k operám provedeným v Jaroměřicích: Amor non ha le- Obr. 2: Soupis scénických dekorací v libretu Hasseho opery Pirro, provedené
gge (pět návrhů), Issipile (pět návrhů), Il delizioso v Jaroměřicích 1734 (Olomouc: Vědecká knihovna, sign. 24.851)
9
Dle sdělení správce zámku Radima Petra z 6. 3. 2013 byly kresby zrestaurovány a zarámovány na
přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 20. století. V této době patrně také došlo k oříznutí poškozených okrajů, kde se prokazatelně nacházely popisky.
10
Hilmera, Jiří: Památky divadelního výtvarnictví 17. a 18. století ve sbírkách státních hradů a zámků,
in: Zprávy památkové péče 21 (1961), č. 5-6, s. 147-154, zde obr. 117-119.
11
»Sál vyzdobený malbami Pyrrhových vítězných bitev a jím dobytých měst. Uprostřed jeho jezdecká socha mezi dvěma válečnými trofejemi, u jejichž paty leží různé postavy zajatých Řeků a Římanů. Na
jedné straně královský trůn a v pozadí sálu dvoje velké postranní dveře«; »Pyrrhův vojenský tábor se
stany.« – Tuto hypotézu jsem poprvé přednesla na konferenci Svět barokního divadla v Českém Krumlově
dne 2. 6. 2011, publikována byla ve článku Operní divadla na Moravě v 1. polovině 18. století – současný
stav vědomostí a perspektivy dalšího výzkumu, in: Opus musicum 43 (2011), č. 6, s. 38-54.
12
Sign. HZ I 212.
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Jaroměřickým návrhům bude věnován soubor studií připravovaný pro časopis Imago musicae (autorky Jana Perutková, Andrea Sommer-Matthis a Jana Spáčilová).
14
Bachmann, Erich: Eremitage zu Bayreuth, München 1987; týž: Felsengarten Sanspareil Burg Zwernitz,
München 1970.
13
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ritiro (tři návrhy) a Alessandro in Persia (jeden návrh).13 Toto zjištění koresponduje s výše uvedenými závěry vyvozenými analýzou libret. Pokud libreto Amor non ha legge zhotovené přímo
pro jaroměřické divadlo předepisuje neobvykle velký počet exteriérových scén typu les a zahrada, je jen logické, že běžný fundus nepostačoval a příslušné dekorace musely být zadány
jako speciální zakázka (zřejmě byly domalovány pouze prospekty). Podobně musela být nově
vytvořena také dekorace Lucullovy knihovny předepsaná v rovněž původním libretu Il delizioso ritiro. Dle citovaných archivních záznamů byl autorem alespoň některých návrhů Giuseppe Galli-Bibiena.
Kromě zámeckého divadla se v Jaroměřicích nacházelo také zahradní divadlo postavené v letech 1734-1735 dle plánu Tobiáše Gravaniho z roku 1732. Divadlo bylo zřejmě vytvořeno podle tehdy běžného typu »Heckentheater« s kulisami vytvořenými ze sestříhaných živých keřů.
Kromě Gravaniho se na jeho podobě podíleli další umělci, mj. Konrád Adolf von Albrecht a zahradní architekt Johann Anton Zinner. O tehdejší podobě divadla nemáme bohužel bližší zprávy, dnešní stav je výsledkem rekonstrukce ze třicátých let 20. století. Divadlo je umístěno na
trojúhelníkovém ostrově tvořeném říčkou Rokytnou a dvěma umělými kanály, jeviště je podezděno cihlami. Půdorys jeviště kopíruje několik dnes již značně vzrostlých stromů, proscénium tvoří dva štíhlé obelisky.
S tímto zahradním divadlem snad souvisí třetí z výše zmíněných kreseb pocházejících ze
zámku Uherčice, jejichž pravděpodobným autorem je Giovanni Pellizuoli. Kresba zobrazuje venkovní divadelní scénu typu »Ruinen-Theater« s proscéniem, orchestřištěm a dvěma bočními
loggiemi, snad by se mohlo jednat o nerealizovaný návrh jaroměřického zahradního divadla.
Tento typ není mezi evropskými zahradními divadly 18. století zcela neznámý, ve stylu antických ruin jsou vytvořena např. divadla markraběnky Vilemíny Pruské v Eremitage a Sanspareil
u Bayreuthu postavená dle návrhu Josepha Saint-Pierre v letech 1743-1746.14
Představení opery v jaroměřickém zahradním divadle je z libreta doloženo v červnu 1738
ke jmeninám druhé manželky hraběte Questenberga Marie Antonie. Byla to serenata Domenica Sarra Il giudizio di Paride, provedená »v podvečer v plně osvětleném zeleném divadle v zahradě jaroměřického zámku« (»sul teatro verde del giardino di Jaromeriz in Moravia tutto illuminato«, v německé verzi »vorgestellet zu Nachts auf dem grünen Schau-Platz in Seiner
Excell. Garten zu Jaromeritz in Mähren, welcher bey dieser Gelegenheit durchgehends herzlich
beleuchtet ware«). Žádné další poznámky ohledně výpravy se v tisku libreta nevyskytují, serenata byla tedy zřejmě provedena v jediné »zelené« dekoraci, která je ovšem zcela v souladu
s pastorální tematikou kusu.
Předložené závěry jsou pouze stručným vhledem do toho, jaké informace nám může poskytnout libreto o scénické stránce předváděného kusu. Pro vytvoření určitější představy o scénografii jaroměřického zámeckého divadla bude třeba dalšího výzkumu, především v archivních materiálech, ale také srovnávacího studia ikonografického. Další informace je možno získat z partitur zde provedených oper, které nezřídka podávají informace také o scénické stránce představení. Nastíněný výzkum je samozřejmě nutno vést v součinnosti muzikologie, teatrologie a dějin výtvarného umění.
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Příloha:
Přehled jaroměřických libret s odkazy na scénické dekorace
Tabulka udává dosud známá jaroměřická libreta a v nich uvedené scénické dekorace. V záhlaví
je uveden rok provedení opery, titul, jméno skladatele a jméno libretisty. Následuje soupis dekorací otištěný v úvodu libreta. Číslo v hranaté závorce udává pořadové číslo dekorace v rámci opery, číslo v kulaté závorce její umístění v textu kusu v pořadí římská číslice = akt / arabská číslice = scéna.
1726: Amalasunta (A. Caldara / D. Bonlini)
[1] Anticamera con Gabinetto (I/1)
[2] Sala Reale (I/8)
[3] Giardino Reale, al quale si scende da una gran loggia corrispondente à gli appartamenti
di Amalasunta (II/1)
[4] Galleria (II/5)
[5] Stanza de’ Ritratti de Rè Gotti (II/9) – v úvodním seznamu chybí, doplněno dle textu
libreta
[6] Prigione (III/1)
[7] Appartamenti Reali di Amalasunta co’ sedili da riposare (III/3)
[8] Atrio Reale circondato di loggie sostenute da un magnifico ordine di colonnati, ed’ in
mezzo una grande statua rappresentante la Fortuna (III/11)
1728: Amor non ha legge (A. Caldara / D. Bonlini)
[1] Campagna deliziosa con fontana rusticale (I/1)
[2] Recinto di arboscelli con acque correnti dai lati, in mezzo l’altare di Amore (I/7)
[3] Vasta pianura divisa da gran fiume, nella opposta sponda del quale si vedrà un borgo
(II/1)
[4] Bosco, che in lontano comincia dalla montagna, e a poco a poco declina in pianura
(II/5)
[5] Ristretto di Vigne rinserrato da Siepi (III/1)
[6] Giardino vagamente adornato di statue, e gran vasi di fiori, con Peschiera circondata di
marmi: in mezzo di essa il Carro di Fetonte (III/12)
1729: Il gran Mogol (A. Caldara / A. Zeno)
[1]  Anfiteatro nella Gran Piazza di Agra, le cui estremità nella facciata sono congiunte
da un’ arco trionfale, con due porte minori chiuse, a i due lati di esso. Riccò trono
Imperiale alla parte destra, e in lontano una parte del Mahal, o sia del palazzo
Imperiale (I/1)
[1a] In fine del Atto si vedrà avanzarsi magnifica trionfal macchina, sostenuta da un’
Elefante, sopra cui siedono i due gran Sultani del Mogol (I/8)
[2]  Gabinetto di porcellane, con due porte, che corrispondono ad altri appartamenti (II/1)
[3]  Viali di palme, che l’una con l’altra intrecciandosi formano tre vaghi ombrosi passeggi,
terminando in lontano in una deliziosa (II/6)
[4]  Rotonda con galleria d’Idoli Indiani nel palazzo di Mahobet illuminata di notte, con
porta nel mezzo, e altra all’uno de i lati (III/1)
[5]  Campagna intorno ad Agra, la cui gran porta con ponte vedesi dall’uno de i fianchi.
Dall’altra parte alloggiamenti militari. In fondo, monte ingombrato da tende, e da
soldati (III/7)
[6]  Cortile del Palazzo Imperiale (III/12)
[7]  Salone Imperiale con ricco trono (III/17)
[7a] Verso il fine, scene dall’alto una gran nuvolosa, la quale à poco dissipandosi, da luogo
alla veduta di macchina luminosa, rappresentante la Reggia del Sole (III/18)
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[1] Eine Ebene mit dem Prospect eines Waldes von ferne (I/1)
[2] Ein zerstöhrtes Gefängnuß: in der Ferne eine Hügelvolle Gegend (I/6)
[3] Einige an denen Gärten anstossende Gabineter, und Zimmer (II/1)
[4] Der Bezürck eines Walds (II/9)
[5] Eine Ebene mit vielen Arbeitern, und Soldaten der Hedwigis, die beschäfftiget seynd,
die Mauern der Stadt zu erbauen, welche man nach, und nach eine regulirte Form zu
bekommen beobachtet (III/1)
[6] Pallast des Friedens (III/7)
1732: L’Elezione d’Antioco in rè della Siria (I. Conti / D. Bonlini)
[1] Camera corrispondente a gran loggia scoperta per uso delizioso di agrumi, e fiori (I/1)
[2] Appartamento terreno con Statue, Pitture, e Fontane (I/8)
[3] Camera con Gabinetti (II/1)
[4] Viale d’alberi con prospettiva di Giardino, e cascàte d’acque (II/4)
[5] Portico, che termina in gran cortile (II/10) – v úvodním seznamu chybí, doplněno
dle textu libreta
[6] Stanze di Cleopatra (III/1)
[7] Salone con Trono, e mensa nuzzial magnificamente adornata di vasi rappresentante la
Reggia d’Imeneo (III/11)
1733: L’Issipile (F. B. Conti / P. Metastasio)
[1] Atrio del Tempio di Bacco festivamente ornato di festoni di pampini, pendenti dagli
archi, e ravuolti alle colonne di esso: fra le quali varj simulacri di Satiri, Sileni, e
Bassaridi (I/1)
[2] Parte del Giardino Reale, con fontane rustiche da’ lati, e boschetto sacro a Diana in
prospetto. Notte (I/8)
[3] Sala d’Armi illuminata. Con Simulacro della Vendetta nel mezzo (I/11)
[4] Di nuovo parte del Giardino Reale, con fontane rustiche da’ lati, e boschetto sacro
a Diana in prospetto. Notte (II/1)
[5] Campagna a vista del mare sparsa di tende militari. Sole che spunta (II/9)
[6] Luogo remoto fra la Città e la marina adorno di cipressi, e di monumenti degli antichi
Re di Lenno (III/1)
[7] Lido del mare con navi di Learco, e ponte per cui si ascende ad una di esse. Da un lato
rovine del tempio di Venere, dall’altro d’un antico porto di Lenno (III/8)
1734: Pirro (J. A. Hasse / A. Zeno)
[1] Sala dipinta di battaglie vinte, e di città conquistate da Pirro. Sua statua equestre nel
mezzo tra due trofei militari, a piè de’ quali stansi giacendo varie figure di Greci e Ro
mani prigionieri. Trono reale a parte, e due gran porte laterali nel fondo della sala (I/1)
[2] Stanza del tesoro di Pirro, con tre porte: l’una laterale: e due a i fianche della facciata,
le quali guidano, l’una agli appartamenti di Sestia, e l’altra a quelli di Pirro (I/7)
[3] Piazza di Taranto, dinanzi al palazzo publico, tutta ornata di arazzi, e d’altri ricchi
addobbi, con festoni di fiori, e d’altri vaghi ornamenti. Logge all’intorno piene di
popolo, con apparato, e prospetto, che rappresenta la Reggia dell’allegrezza, corteggiata
da i suoi seguaci bizzarramente mascherati, i quali dipoi intrecciano il ballo (II/1)
[4] Doppio viale delizioso, con doppia spalliera di vasi di aranzi, e di fiori, che va
a terminare in giardino (II/5)
[5] Corridore, che corrisponde a varj appartamenti (III/1)
[6] Gabinetto di Pirro con tavolino da scrivere. Porta nel mezzo, e altra laterale (III/9)
[7] Campo attendato di Pirro (III/16)
Pittore, ed Inventore delle Scene il Sign. Giovanni Pellizuoli Parmigiano
© Association for Central European Cultural Studies
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1730: L’origine di Jaromeriz in Moravia (F. A. Míča / D. Bonlini) – dochována jen německá
verze libreta
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1736: Didone abbandonata (L. Vinci / P. Metastasio)
[1] Luogo magnifico per le publiche udienze con trono, e veduta della città di Cartagine
(I/1)
[2] Cortile della Regia (I/8)
[3] Tempio di Nettuno (I/[14])
[4] Appartamenti Reali (II/1)
[5] Camera con sedie (II/14)
[6] Porto di mare con navi (III/1)
[7] Arborata tra la città, e il porto (III/4)
[8] Regia, con veduta della città di Cartagine, che poi s’ incendia (III/9)
1737: Merope (R. Broschi / A. Zeno)
[1] Piazza di Messene con Trono ed Ara, con la Statua d’Ercole, e Tempio da lontano, che
s’ apre (I/1)
[2] Stanze di Polifonte in una sua villa (I/6)
[3] Bosco (II/1)
[4] Stanze di Merope (II/7)
[5] Sala Regia con Trono (II/12)
[6] Giardino (III/1)
[7] Stanze di Merope (III/4)
[8] Salone Imperiale chiuso da cortine, quali aprendosi, si vede il rimanente (III/11)
1738: Il giudizio di Paride (D. Sarri / N.N.)
dekorace neuvedeny, provedení v zahradním divadle
1738: Il delizioso ritiro scielto da Lucullo, console Romano (I. Conti / F. N. del Fantasia)
[1] Appartamenti di Marco (I/1)
[2] Campagna con Prospetto di Gran Palazzo da una parte con alberi attorno. Dove si
vedono diversi carri col bagaggio di Lucullo ed altri carri con le spoglie riportate nelle
battaglie (I/3)
[3] Sala corta (I/9)
[4] Giardino con viali illuminati in tempo di notte, e tavola imbandita per magnifica
cena, con credenze di vasi d’oro (I/14)
[5] Gabinetto di Porcelane, o piccola Galleria di quadri, e statue, con finestre trasparenti
(II/1)
[6] Boschetto delizioso con pergolati di frutti, e cespugli d’erbe espressamente fatti per
sedere, con Fontane appresso (II/7)
[7] Camera con 2. porte, dalle quali si vede da una parte altre stanze, e dall’altra la
Libreria (II/13)
[8] Libreria di Lucullo con Tavolino, e Sedia (III/1)
[9] Sala, dove sono appese a forma di Trofei le spoglie de’ Nemici conquistate da Lucullo
nelle battaglie (III/4)
[10] Prospetto di Camera corta, che aprendosi si veda (III/10)
[11] Gran Sala magnifica destinata per celebrar le nozze (III/13)
Nella Licenza
[12] Una macchina, che dilattandosi, forma la Reggia d’Imeneo, coll’istesso Imeneo, di cui
seguaci formano il ballo
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[1] Orti pensili, corrispondenti a diversi appartamenti della Reggia (I/1)
[2] Porto di mare festivamente adornato per l‘arrivo della Principessa di Frigia. Vista
di molte Navi, della più magnifica delle quali al suono di varj stromenti barbari, e
preceduti da numeroso corteggio sbarcano a terra Creusa, e Cherinto (I/6)
[3] Gabinetto (II/1)
[4] Portici (II/5)
[5] Atrio del Tempio d‘Apollo. Magnifica ma breve scala, per cui si ascende al tempio
medesimo la parte interna del quale è tutta scoperta agli spettatori: se non quanto
ne interrompono la vista, le colonne, che sostengono la gran tribuna: Veggonsi l‘are
cadute, il fuoco estinto, i sacri vasi roversciati, i fiori, le bende, le scuri, e gli altri
stromenti del sacrifizio sparsi per le scale, e sul piano: i Sacerdoti in fuga: i Custodi
reali inseguiti dagli Amici di Timante, e per tutto confusione, e tumulto (II/10)
[6] Cortile interno nel Carcere (III/1)
[7] Luogo Magnifico nella Reggia festivamente adornato per le nozze di Creusa (III/9)
1740: Semiramide riconosciuta (L. Vinci / P. Metastasio)
[1] Gran Portico del Palazzo Reale corrispondente alle Sponde dell’Eufrate. Trono da un
lato, alla Sinistra del quale un Sedilie più basso, in Faccia trè altri Sedili. Ara nel mezzo
col Simulacro di Belo Deità de’ Caldei, gran Ponte pratticabile con Statue, Navi Sul
Fiume, vista di tende, e Soldati sù l’altra Sponda (I/1)
[2] Orti pensili (I/8)
[3] Sala Regia illuminata in tempo di notte. Varie credenze d’intorno con vasi trasparenti,
gran mensa imbandita nel mezzo con quattro Sedili d’intorno, ed una Sedia in Faccia
(II/1)
[4] Appartamenti terreni (II/7)
[5] Campagna sù la riva dell’Eufrate con Navi, che poi sono incendiate. Mura de Giardini
Reali da un lato con Cancelli di ferro aperti (III/1)
[6] Gabinetti Reali (III/6)
[7] Anfiteatro con Cancelli chiusi da i lati, Trono da una parte (III/12)
1740: Alessandro in Persia (D. Paradies / F. Vanneschi) – dochována jen německá verze
libreta
[1] Eine angenehme Gegend, um und um mit Waldungen besetzet, wo man Darii FeldLager, sambt Königlichen Zelten siehet, unter welchen Darius verwundet, auf Persischen
Küffen sitzet (I/1)
[2] Platz von Persepoli mit Königl. Thron (I/4)
[3] Ein angenehmes Luft-Orth (II/1)
[4] Ein der Persischen Gottheit Mitra Gewidmeter unterirrdischer Tempel, in Mitten
desselben der Rauch-Altar (II/9)
[5] Der Sisigambis Zimmer, sambt Lehn-Sesseln, und einen zugedeckten Tisch (II/15)
[6] Ein Cypressen-Wald, worinnen die Königliche Persische Begräbnuß ist (III/1)
[7] Königlicher Vorhof (III/6)
[8] Cabinet (III/10)
[9] Ein er Platz, wo man von einer Seiten die Stadt, von der andern den Fluß Arasse hin
und wieder mit Kriegs-Schiffen besetzt siehet, jenseits des Flusses aber des Orontis
Feld-Lager, von welchem man über eine Schiff-Brucken in die Stadt gehet (III/13)
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1738: Demofoonte (G. F. Brivio / P. Metastasio)
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1743: Cambise, Re di Persia (K. Müller / G. C. Pasquini) – dochována jen německá verze
libreta
[1] Eine inwendige Lust-Gegend der Königlichen Burg, allwo man an denen Seiten
verschiedene Wohnungen zu ebener Erde, und Stiegen zu denen oberen Zimmeren
erblicket (I/1)
[2] Eine mit Saulen und Statuen gezierte Gallerie (I/7)
[3] Ein weites Feld an dem Ufer des Flusses Euleus, von weiten einer Seits die Stadt Susa,
anderer Seits ein zerfallenes Gebäude zwischen Bäumen; Auf dem Fluß verschiedene
Schiffe / aus deren einem nach vorgehend zahlreichem Staat unter dem Schall
unterschiedlicher Barbarischer Instrumenten Nitetis und Fanetes an das Land steigen
(I/10)
[4] Ein Vor-Saal (II/1)
[5] Ein Königlich-prächtig ausgezierter Saal mit einem Thron (II/5)
[6] Königliche Wohn-Zimmer (II/12)
[7] Einige Königliche Cabinetter in der Wohnung des Cambysis (III/1)
[8] Ein Gefängnuß (III/8)
[9] Ein Herrlicher Vor-Saal, wodurch man zu dem Tempel des Abgott Mitra gehet, den
man am Ende der Scenae siehet, dabey verschiedene mit doppelten Saulen unterstützte
Bögen, so das Gewölb des Tempels ausmachen, von weiten eine gangbare Stiegen, über
welche man zu dem oberen Altar gehen kan, in der Höhe rings herum Gänge für das
Volck (III/14)
Die Veränderungen der Schau-Bühne seynd erfunden worden von Herrn Joseph Schetinsky,
Sr. Excellenz Mahlern
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Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha: KLP,
2011, s. 55-56.
2
Brno: Moravská zemská knihovna (CZ-Bu), sign. STPK-I0033.081 adl. 10; Nové Hrady: zámecká knihovna ve správě
Knihovny Národního muzea (CZ-Pn/NH), sign. 1432.
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Opera Amalasunta
Antonia Caldary
a její premiéra
v Jaroměřicích (1726)

Opera Amalasunta by Antonio Caldara
and its premiere at Jaroměřice (1726)
The main subject of presented study is dramma per musica entitled Amalasunta composed in 1726 and its first
performance in the same year at Count Questenberg’s
chateau in Jaroměřice nad Rokytnou. Its author was
Antonio Caldara (1670-1736), a prominent composer who
held the position of Vice-Kapellmeister at the Viennese
Imperial Court during the years 1716-1736. The Count
Questenberg‘s music ensemble studied several Caldara’s
operas whereas Amalasunta and L’Amor non hà legge
had a premiere in Jaroměřice. Thanks to the preserved
printed librettos from Moravian Land Library (Italian
version) and Bischöfliche Zentralbibliothek Regensburg
(German version) a lot of valuable information about
the original performance in 1726 is available. The importance of Amalasunta for Moravian music history
lies primarily in the fact that it is the first documented
operatic performance in Jaroměřice nad Rokytnou.
Key words: history of music; Moravia; 18 th century;
Italian opera; Questenberg, Johann Adam Count of;
Caldara, Antonio; Amalasunta; Jaroměřice nad Rokytnou; Bonlini, Domenico; Quinault, Philippe; Míča,
František Antonín;
Number of characters / words: 18 953 / 2 699
Number of images: 4
Number of tables: 3
Secondary language(s): Italian
Tato studie vznikla v rámci projektu Výzkum operního repertoáru v českých zemích v době baroka, podpořeného Grantovou
agenturou České republiky (č. 408/09/0334), a vychází z autorovy diplomové práce Caldarova opera »Amalasunta« (1726)
a její vztah k jaroměřickému opernímu provozu (Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2011)
a studie Caldarova opera Amalasunta a operní provoz v Jaroměřicích nad Rokytnou, in: Opus musicum 44 (2012), č. 3, s. 25-37.
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a podzim roku 1726 bylo v Jaroměřicích nad Rokytnou premiérováno tříaktové dramma per musica s názvem Amalasunta. Autorem díla byl dvorní vicekapelník císaře Karla VI. Antonio Caldara, iniciátorem samotného představení pak hrabě Johann Adam
z Questenbergu, kterého můžeme vedle salcburského arcibiskupa Františka Antonína Harracha označit za jednoho z exkluzivních odběratelů Caldarových děl. Toto tvrzení navíc podporuje fakt, že již dva roky po premiéře
Amalasunty zazněla v Jaroměřicích vůbec poprvé tříaktová pastorální opera L’Amor non hà legge, komponovaná
přímo na hraběcí objednávku a tematicky částečně čerpající z Questenbergova života. Kromě zmíněných premiér došlo v Jaroměřicích k uvedení nejméně dalších čtyř
Caldarových oper.1
Jedním z nejdůležitějších zdrojů poznatků o opeře
Amalasunta je dochovaný autograf partitury, v současnosti uložený v archivu Gesellschaft der Musikfreunde ve
Vídni pod sign. IV 16120. Ve středu titulního listu jsou
Caldarovou rukou zapsány následující informace: »Amalasunta. | Opera in Musica | Posta da me | Ant[oni]o Cadara [!] | nell’anno 1726 | In Vienna | nell Messe di Febraro.«
Další část tohoto textu (»La Poesia è del Sig[no]r Frances
co Antonio Bolini. | Nobile veneto«) je psána rukou hraběte Questenberga, přičemž jméno Bolini je přeškrtnuto
a opraveno na správnou verzi Bonlini ( Obr. 1).
Po titulní straně následuje úvodní Introduzzione
a teprve za ní se nachází list se jmény jednotlivých postav včetně jejich hlasového zařazení. Další část autografu tvoří samotná opera. Partitura má celkem 333 stran.
Libreto vytištěné na 36 listech hrubšího nažloutlého papíru ([6] + 66 pp., archy: A8-D8E4) se v České republice dochovalo ve dvou exemplářích.2 Brněnský výtisk je
součástí konvolutu obsahujícího kromě Amalasunty dalších deset libret k hudebním komediím a intermezzům
( Obr. 2). Další tři libreta k Amalasuntě jsou doloženy v rakouských, německých a italských knihovních fondech.3 Partitura i tištěná libreta nám poskytují řadu informací, díky nimž lze primárně sestavit základní charakteristiku celého díla.
Z formálního hlediska je Amalasunta běžným příkladem tříaktového dramma per musica. Scénické požadavky díla nejsou příliš náročné a počítají s omezenými inscenačními možnostmi. Text libreta navíc stále zůstává v reálné rovině. Je prostý např. tehdy tolik oblíbených nadpřirozených postav a s nimi spojených zázračných scénických efektů barokního divadla. Většina
libret barokních oper čerpala z antických námětů, pře-
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Obr. 1:
Antonio Caldara:
Amalasunta,
titulní strana autografu,
(Wien: © Gesellschaft
der Musikfreunde,
sign. IV 16120, fol. 1r)

devším z historie a mytologie.
Amalasuntu v tomto ohledu činí
v jistém smyslu výjimečnou málo frekventovaný příběh odehrávající se v pozdním starověku.
Její text vytvořil benátský libretista Domenico Bonlini, v libretních tiscích téměř
výhradně užívající anagram Nicodemo Blinoni. Údaj o libretistovi nám poskytuje přípis na
titulní straně Caldarova autografu, jenž přináší ještě jednu
důležitou informaci, a to, že
Bonlini byl benátským patricijem (»nobile veneto«). Šlechtický původ libretisty dokládá
i korespondence Questenbergova hofmistra Hoffmanna. Výše
popsaná Questenbergova oprava původně chybné verze libretistova jména může dokazovat,
že Questenberg v době vzniku
Amalasunty Bonliniho ještě příliš neznal. Bonlini napsal kromě Amalasunty libreta k celkem
šesti dílům, jež mají spojitost
s Jaroměřicemi nad Rokytnou,
včetně Míčovy opery L’origine di
Jaromeriz in Moravia a Caldarova díla L’Amor non hà legge.4
Doposud nevyřešenou otázkou spojenou s Amalasuntou zůstává jméno objednavatele díla.
Opera totiž zřejmě nebyla pů4

Obr. 2:
Antonio Caldara:
Amalasunta, titulní
strana tištěného libreta
(Brno: © Moravská
zemská knihovna,
sign. STPK-I-0033.081
adl. 10, p. [A1r]

Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 128-130.
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5
Perutková, Jana: Příspěvek k hudebnímu provozu u hraběte J. A. Questenberga v prvním desetiletí 18.
století, in: Musicologica Brunensia 44 (2009), s. 124.
6
Amalasunta, s. A2v: »[...] il rimanente è tutta invenzione del Tragico Francese Quinault, del quale
non essendo io, che puro tradutore, non ricerco altro compatimento da Lettori, che circa la rozezza dello
stile, e intorno la languidezza, colla quale saranno espressi alcuni sentimenti, che letti nel natural suo
idioma Francese serbano una vigorosa energia per vincere gl’ animi, ed’ ammollire i cori.«
7
Ke vzniku a vydáním Amalasonte viz http://www.quinault.info/Home/l-oeuvre/tragi-comedies; digitální faksimile pařížského vydání z roku 1662 viz http://books.google.fr/books?id=Ds7vGqhlDA4C&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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Obr. 3:
Antonio Caldara:
Amalasunta, přehled rolí
v tištěném libretu
(Brno: © Moravská
zemská knihovna,
sign. STPK-I-0033.081
adl. 10, p. A3r)

vodně napsána pro Questenberga a jaroměřické uvedení. Jako nejpravděpodobnější se v tomto
případě jeví osobnost francouzského vyslance Louise Françoise Armanda du Plessis, vévody Richelieu, jenž v druhé polovině dvacátých let 18. století pobýval v Questenbergově vídeňském
paláci. V rámci oslav významných dnů francouzského královského dvora byly v tomto paláci
prováděny gratulační kompozice, nejčastěji Francesca Bartolomea Contiho.5 První takové hudební produkce připadají právě na rok 1726, tedy do doby vzniku Amalasunty. Za druhé pojítko mezi vyslancem a Caldarovou operou lze považovat námět převzatý od francouzského dramatika Quinaulta. Narážku na převzatý námět i jakousi nepřímou lichotku vyslanci nalezneme
v závěru argomenta tištěného libreta.6 Francouzský původ námětu opery zdůrazňuje v partituře i Caldara. Jako introdukci k Amalasuntě totiž volí francouzskou ouverturu, jejíž první větu
dokonce předepisuje tempem »Andante alla Francese«. Předehru tohoto typu komponuje Caldara pouze ke dvěma svým operám – jsou to Amalasunta a Atalo, ovvero La verità nell’inganno.
V případě Atala se však nejedná o typickou francouzskou ouverturu. Amalasunta tak zůstává
v Caldarově tvorbě určitou výjimkou.
Osobnost šlechtického, nikoliv dvorského objednavatele díla lze identifikovat přímo z Caldarova kompozičního stylu. Árie
v Amalasuntě nejsou příliš technicky náročné, nevynikají rozsáhlostí a vůbec se v nich neuplatňuje kontrapunktické vedení hlasů. Postrádají tedy všechny prvky, které Caldara používá
v operách komponovaných pro
císařský dvůr a podobají se áriím z oper určených pro šlechtické milovníky hudby. Jako nejpravděpodobnější se tak stále jeví spojitost Amalasunty s francouzským vyslancem ve Vídni.
Pramen, který by tuto hypotézu definitivně potvrdil, však dosud nebyl objeven.
Bonlini se v Amalasuntě inspiroval jednou z prací Philippa
Quinaulta. Ten je znám především jako libretista Jeana Baptisty Lullyho. Z jeho pera vzešlo
celkem 34 dramatických kusů,
z nichž je tragikomedie Amalasonte z roku 1657 sedmá v pořadí.7 Quinault rozděluje příběh
Amalasunty do pěti aktů. Bonlini zredukoval Quinaultovu předlohu do tří dějství. Rovněž snížil počet rolí. Tyto redukce odpovídají žánru opera seria první
poloviny 18. století, v níž účinkovalo zpravidla pět až šest postav ( Obr. 3). Provedení ope-
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ry navíc počítá s komparsem v podobě vojáků a pážat Amalasunty, stráží Tendionových a pážat Amelfridiných. Nejdůležitější dialogy svěřuje Bonlini urozenému páru – královně Amalasuntě a princi Teodatovi. Druhou dvojicí je dvořan Clodesillo a jeho sestra Amelfrida. Výčet postav uzavírá otec Teodata Tendione a Clodesillův přítel Oldimiero. Také oni mají významné postavení. Oproti běžné operní praxi první poloviny 18. století se zde nevyskytují žádné vedlejší
nebo méně exponované postavy, což dokládá poměrně vyrovnaný počet árií.
Co se týče hudební stránky díla, můžeme Amalasuntu zařadit mezi typické produkty tzv. galantního stylu, a to především díky tanečnímu charakteru většiny árií, subtilnímu zdobení instrumentálních i vokálních partů a převážně homofonní harmonické sazbě. Zpěvní party vynikají spíše popěvkovými motivy s častými repeticemi a variacemi. Jednotlivá dějství opery jsou
tvořena recitativy semplice a da capo áriemi. V Amalasuntě je celkem 34 árií, přičemž první
akt obsahuje deset árií, druhý a třetí akt mají shodně po dvanácti áriích. Každé dějství uzavírá
balet. O této skutečnosti nás informuje pouze tištěné libreto ( Obr. 4), neboť samotná hudba
k baletům se nedochovala. V opeře se nevyskytují recitativy con stromenti ani ansámbly. Sbor,
resp. ansámbl je v Amalasuntě pouze jeden, a to v závěru třetího dějství.
Autografní partitura obsahuje značné množství vložených lístků či celých stránek notového papíru s Caldarovými úpravami. Pozoruhodné je především dodatečné přepracování altových árií postavy Oldimiera pro bas kvůli absenci pěvců-kastrátů v Jaroměřicích. V této souvislosti uplatnil Caldara v Amalasuntě celkem čtyři postupy výměny árií při zachování původního tóninového plánu. Každá ze čtyř Oldimierových árií je tedy ukázkou jednoho typu výměny.
Prvním typem je árie ze čtvrté scény prvního aktu Non rida quel nocchier, u níž neznáme
původní verzi, a nemáme tedy srovnávací materiál. Skladba má vypsány pouze party zpěvu
a basu. Podle přípisu v levém horním rohu stránky mají v této árii hrát i housle a viola, a to
unisono s basem.
Druhým typem úpravy árie v Amalasuntě je variace na její původní altovou verzi ve třetí scéně druhého aktu Bella sì, sì lo so. Altová árie je v autografu ponechána, avšak její první strana je přeškrtnutá a hned za ní následují dva listy s novou verzí určenou pro bas. V nové árii je zachována tónina E dur. Navíc se zde uplatňuje stejná instrumentace i původní motivy ve variované podobě.
Třetí typ úpravy reprezentuje árie ze třinácté scény druhého aktu Quell’ augellin, che solo.
V autografu je ponechána původní altová verze s rozsáhlým instrumentálním ritornelem. Do
této árie je vložen list s partem zpěvu a basu. Zpěv je zde transponován do basové polohy. Při
provedení tedy zůstala původní verze árie, avšak zpívaná basem.
Árie z desáté scény třetího aktu Del sole al raggio charakterizuje poslední typ. Z původní
verze jsou v partituře ponechány první dva listy. Při kompozici této árie uplatnil Caldara sólový hoboj. První strana původní verze je jako v případě druhého typu přeškrtnuta a nahrazena zcela novou skladbou s unisonem houslí a violou. Jediným společným prvkem obou árií
je tónina G dur.
Vedle árií musel Caldara upravit i Oldimierovy recitativy. Ve většině případů jsou Oldimierovy pasáže přelepeny notovým papírkem s transponovanou verzí. Několikrát je nová verze
vepsána do ručně načrtnuté notové osnovy nad původním partem. Některé scény, především
rozsáhlejší Oldimierovy monology, pak nacházíme v partituře jako nově vložené listy s upraveným altovým partem.
Otázkou zůstává, kdo mohl tento i ostatní party v Amalasuntě v Jaroměřicích interpretovat.
V případě Amalasunty nemáme k dispozici pramen, který by jednoznačně sólisty určil. Identifikaci bylo tedy nutné provést pomocí srovnání s ostatní jaroměřickou produkcí, zejména s dílem L’Amor non hà legge, jež bylo uvedeno o dva roky později a u kterého známe jména interpretů díky tištěnému exempláři libreta. Určitou pomůckou bylo i vykreslení charakterů jednotlivých postav, jež byly následně zdůrazňovány hlasovým obsazením i Caldarovým zhudebněním. S pomocí tištěného libreta k L’Amor non hà legge, zpěvního rozsahu rolí a publikace Jany Perutkové František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích byli určeni tito možní jaroměřičtí účinkující:
Amalasunta
Amelfrida
Teodato
Tendione
Clodesillo
Oldimiero
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 145-150

Attori
Kateřina Walterová
Tereza Franková
Tereza Davidová
František Míča
Antonín Kratochvíl
Franz Anfang

Tab. 1:
Předpokládané původní
obsazení premiéry
Amalasunty
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Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 151.
Tamtéž, s. 162.
10
Tamtéž, s. 142. Ostatní jaroměřické altistky byly v roce 1726 ještě dětmi.
11
Perutková, Jana: Caldarova opera L’Amor non hà legge pro hraběte Questenberga, in: Musicologica
Brunensia H 41 (2006), s. 4.
12
Kašpárková, Blanka: Zpěváci a hudebníci na dvoře hraběte J. A. Questenberga, bakalářská diplomová
práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2010, s. 24.
13
Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 612.
14
Tamtéž, s. 147.
15
»[...] Da un Cavalliere Dilettante di Musica Sopra il Teatro Del suo Castello Nel Marchionato di
Moravia.« Vzhledem k tomu, že biskup Schrattenbach začal s operními produkcemi v roce 1727 a hrabě
Rottal v Holešově až roku 1731, jeví se jako jediný možný iniciátor provedení hrabě Questenberg a místem provedení byl tedy jaroměřický zámek, resp. tamní zámecké divadlo.
8

9
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Obr. 4:
Antonio Caldara:
Amalasunta, přehled
scénických proměn
a baletních vložek
v tištěném libretu
(Brno: © Moravská
zemská knihovna,
sign. STPK-I-0033.081
adl. 10, p. [A3v])

Part Amalasunty mohl být
svěřen Kateřině Walterové. Tato sopranistka je uváděna jako hraběcí zaměstnanec v Jaro
měřicích od roku 1723.8 Kromě
hlavní ženské role v L’Amor non
hà legge zpívala rovněž v jaroměřickém uvedení Caldarovy
opery Il gran mogol. Interpretace hlavní hrdinky jí připadla také v opeře L’origine di Jaromeriz.9 Role Teodata byla patrně kvůli chybějícímu kastrátovi interpretována altistkou.
Touto hlasovou dispozicí disponovala v dané době Terezie Davidová.10 Tenoristou, jenž mohl
ztvárnit roli Tendiona, byl s největší pravděpodobností jaroměřický kapelník František Antonín Míča. František Míča coby
vynikající tenorista interpretoval technicky náročné role, mezi něž Tendione bezesporu patří. V tomto případě Míča nezpíval hlavního mužského milovníka, jak to bylo z důvodů absence
kastrátů v Jaroměřicích běžné.11
Vedlejší ženskou roli Amelfridy
interpretovala patrně jaroměřická sopranistka Terezie Franková. 12 Z basistů, kteří mohli
v premiéře Amalasunty zpívat
Oldimiera, se jako nejpravděpodobnější jeví Franz Anfang, jenž
do Jaroměřic zajížděl z Vídně. Ve
třicátých letech pak působil v kapele císařovny vdovy Amálie Vilemíny.13 Poslední rolí v Amalasuntě je princ Clodesillo. V této roli mohl vystoupit Antonín Kratochvíl. Narodil se roku 1711
a v jaroměřických produkcích zpíval sopránové, altové a po ustálení hlasu i tenorové party.14
Z libreta můžeme rovněž vyvodit několik základních informací k podobě scény. V předchozím textu již bylo řečeno, že Amalasunta pravděpodobně původně nebyla určena pro jaroměřické divadlo, avšak právě toto místo se stalo dějištěm jejího prvního provedení. O uvedené skutečnosti nás informuje titulní strana libreta ( Obr. 1), kde čteme:
»Hudební drama k provedení na podzimní zábavě u urozeného milovníka hudby na divadelní scéně jeho zámku v Markrabství moravském.«15
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Jaroměřické provedení Amalasunty dokazuje i dochovaný účet za tisk 600 exemplářů italských
a německých libret, datovaný 19. srpna 1726.16
Premiéra Amalasunty se uskutečnila v letech, kdy Questenberg pobýval ještě většinu roku
ve Vídni. Operní provoz v Jaroměřicích se teprve rozbíhal, což dokazuje neobvykle vysoký počet
scénických a režijních poznámek v tištěném libretu, které měly zřejmě usnadnit jaroměřickým
účinkujícím seznámení s operní inscenační praxí. Soubor účinkujících, sestavený především z jaroměřických občanů a hraběcích zaměstnanců, se v té době teprve učil provádět velká díla žánru opera seria. Navíc díky řadě poznámek typu »stráže přinášejí židli a stolek na psaní« nebo
dle instrukce v prvním aktu »otevřou se dveře kabinetu, jimiž vstoupí Teodato«, z níž lze usuzovat, že scéna byla vybavena funkčními dveřmi, víme o dalších scénických dekoracích, které
nejsou popsány v úvodu libreta. O slušné scénické vybavenosti nově vznikající zámecké scény
svědčí především oddíl Mutazioni neboli scénické proměny v úvodu tištěného libreta ( Obr. 4).
Mutazioni

Scénické proměny

Anticamera con Gabinetto.

Předsálí s kabinetem.

Sala Reale.

Sál královského paláce.

Giardino Reale, al quale si scende da una gran Královská zahrada, do níž se sestupuje z prologgia corrispondente à gli appartamenti di storné sloupové chodby vedoucí ke komnaAmalasunta.
tám Amalasuntiným.
Galleria.

Galerie.

Prigione.

Žalář.

Appartamenti Reali di Amalasunta co’ sedili Královské komnaty Amalasuntiny s pohodlda riposare.
nými sedátky.
Atrio Reale circondato di loggie sostenute da Dvorana královského paláce obehnaná chodbaTab. 2:
un magnifico ordine di colonnati, ed’ in mezzo mi podepřenými nádherným sloupořadím. Upro- Scénické proměny
una grande statua rappresentante la Fortuna. střed je veliká socha představující Štěstěnu.
v Amalasuntě
K úvodnímu výčtu scén můžeme přičíst také devátý obraz druhého aktu, u něhož je přímo
v textu libreta uvedeno: »Komnata s obrazy gótských králů.«17 Počet scénických výměn v jednotlivých aktech opery je pak následující:
Dějství

I.

II.

III.

Počet scénických výměn

2

3

3

Tab. 3:
Počty scénických proměn
v Amalasuntě

Závěrem je třeba zhodnotit postavení a význam Amalasunty v rámci jaroměřické operní
produkce. Antonio Caldara byl jednou z nejvýznamnějších skladatelských osobností první poloviny 18. století. Premiérovat jeho opery mimo prostředí císařského dvora nebylo vůbec běžnou záležitostí. Uvedení Amalasunty a L’Amor non hà legge na svém sídle muselo mít pro hraběte Questenberga značný význam, z něhož zpětně odvodíme i výsadní postavení těchto děl
mezi jaroměřickými produkcemi. Důležitost Amalasunty nejen pro Jaroměřice nad Rokytnou,
ale i pro hudební dějiny Moravy pak určuje skutečnost, že Amalasunta je prvním libretem doloženým operním představením v Jaroměřicích, tedy první nám známou jaroměřickou operou,
stejně tak jako prvním přímým dokladem vztahu mezi hrabětem Johannem Adamem z Questenbergu a Antoniem Caldarou.

Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 56.
Amalasunta, s. 30: »Stanza de’ Ritratti de Rè Gotti.« Pro celkovou představu o jaroměřických dekoracích srov. studii Jany Spáčilové výše, s. 135-144.
16
17
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Prameny a literatura
Bioni patří k těm autorům, o jejichž životě nemáme dostatečné informace a většina tvorby je ztracena. Nejdůležitějším zdrojem poznatků o Bionim je lexikografie, ze
které ovšem nezískáme úplné a přesné informace. Totéž
platí o RISMu, který z celkového počtu 23 dosud známých dochovaných skladeb uvádí pouze 11. 4 Z dobových záznamů je potom významný Matthesonův traktát Grundlage einer Ehrenpforte z roku 1740, který přináší seznam vratislavského repertoáru.5 V české literatuře se Bioniho jméno poprvé objevuje ve spisu Vladimíra
Helferta Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za
Jana Adama z Questenberku (1916), v němž Helfert popisuje vazby mezi Jaroměřicemi a Vratislaví a řeší provedení Bioniho opery Issipile.6 Jeho jméno se rovněž objevuje
Nové poznatky byly doplněny díky projektu Jany Spáčilové Katalog libret italské opery ve střední Evropě v první polovině 18. století, I: Morava, řešenému s podporou Grantové agentury ČR (reg. č. P409/12/P940) na půdě Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě.
2
Viz též Veverková, Zuzana: Antonio Bioni a jeho kantáta
Innocente v kroměřížské hudební sbírce, bakalářská diplomová
práce (vedoucí Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.), Ústav hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2009.
3
Viz Příloha 1: Bioniho operní tvorba.
4
RISM. Online Catalogue of Musical Sources, dostupné
z http://www.rism.info/en/service/opac-search.html, s. v. Bio
ni, Antonio [rev. 2014-12-15].
5
Mattheson, Johann: Grundlage einer Ehrenpforte (Hamburg 1740), hrsg. von Max Schneider, Graz: Akademische Druckund Verlagsanstalt, 1994, s. 374-378.
6
Helfert, Vladimír: Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku († 1752), Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění, 1916.
1
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Zuzana Černá

Antonio Bioni:
»operista«mezi Prahou,
Kuksem, Vratislaví,
Jaroměřicemi a Vídní
Antonio Bioni: Opera composer between
Prague, Kuks, Wroclaw, Jaroměřice and
Vienna
The contribution of Italian opera composer Antonio Bioni
(1698?-?) provides not only the summary of existing
research, but as well as new knowledge about his life
and work. Its purpose is primarily Bioni’s action in major music centers of the Habsburg monarchy in the
early 18th century, with special respect for Jaroměřice
nad Rokytnou and also for the Count of Questenberg.
Bioni is one of the major propagators of Italian musical
culture in the transalpine area in the first half of the
18th century. His life story and work are also connected
with the Bohemia lands, especially with the opera of
Count Sporck in Prague and Kuks. In the years 17251734 he acted in Wroclaw, where he wrote most of his
operas. His name appears also in connection with musical events in Jaroměřice nad Rokytnou and with the
Count of Questenberg. The recent years of Bioni’s life are
connected with Vienna. There is just a fragment which
remained from his work; however, of a total of twentythree compositions of various genres, seven of them
are deposited in Czech archives. The part of the study
is also an appendix in the form of two tables. The first
table provides an inventory of Bioni’s operas. The second
table records his preserved compositions including the
scoring summary, storage locations and literature references. The reader has the opportunity to become familiar
with a comprehensive list of Bioni’s surviving pieces,
including those, which are so far not mentioned in any
musicological literature.
Key words: history of music; 18th century; Central Europe; Italian opera; Bioni, Antonio; Prague; Kuks; Wroc
law; Jaroměřice nad Rokytnou; Vienna; Questenberg,
Johann Adam Count of; Sporck, Franz Anton Count of
Number of characters / words: 36 508 / 5 552
Number of images: 1
Number of tables: 2
Secondary language(s): Italian, German
Příspěvek je upravenou a doplněnou verzí autorčiny studie Antonio Bioni – životní osudy a tvorba neznámého skladatele, in:
Opus musicum 44 (2012), č. 3, s. 38-47.
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P

říspěvek o italském operním skladateli Antoniu Bio
nim (1698?-?) přináší nejen shrnutí dosavadního bádání, ale také nové poznatky o jeho životě a díle.1
Zabývá se především Bioniho působením ve významných
hudebních centrech habsburské monarchie v první polovině 18. století se zvláštním zřetelem k Jaroměřicím nad
Rokytnou a k hraběti Questenbergovi.2
Antonio Bioni patří k významným šiřitelům italské
hudební kultury do zaalpského prostoru v první polovině 18. století. Jeho životní osudy a tvorba jsou spjaty
též s českými zeměmi, konkrétně se šporkovskou operou
v Praze a v Kuksu. V letech 1725-1734 působil ve Vratislavi, kde napsal většinu svých oper (jak známo, Vratislav
byla v té době součástí zemí Koruny české). Jeho jméno
se však objevuje i ve spojitosti s hudebním děním v Jaroměřicích nad Rokytnou a s hrabětem Questenbergem.
S Vídní jsou potom spjaty poslední roky Bioniho života.
Z jeho díla zůstal zachován jen zlomek, ovšem z celkového počtu 23 dochovaných skladeb různých žánrů je jich
7 uloženo v českých archivech. Bioni se proslavil především jako operní skladatel. Z pramenů víme, že je autorem celkem třiceti čtyř hudebně dramatických děl (označených jako dramma per musica, pastorale, intermezzo,
serenata nebo pasticcio).3
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ve studiích českých muzikologů, zejména ve spojitosti se šporkovskou operou v Praze a Kuksu.
Nejnověji se jedná o studii Stanislava Bohadla, která přináší nové informace o pobytu Bioniho
v Kuksu v roce 1727.7 Bionimu věnuje pozornost také Jana Perutková ve své nejnovější publikaci s jaroměřickou tematikou.8 Ze zahraničních muzikologů jej v poslední době zmínili Michał
Bristiger s Reinhardem Strohmem (nově objevená opera Andromaca, Vratislav 1730),9 Hanna
Schodterer (serenata La pace fra la virtù e la bellezza, Vídeň 1739)10 a Rashid-Sascha Pegah (nově objevené Bioniho kantáty).11
Itálie
Antonio Bioni se pravděpodobně narodil v roce 169812 v Benátkách jako syn krejčího. Zde studoval kompozici u Giovanniho Porty (cca 1675-1755). Jako operní skladatel debutoval v roce
1721 v Chioggii operou Climene, další opery napsal pro Ferraru a Benátky. Celkem napsal Bioni
v Itálii před odchodem za Alpy čtyři opery.13 Zajímavé je, že ještě před zahájením své skladatelské dráhy účinkoval v operách jako zpěvák. V roce 1720 zřejmě zpíval v operách Lucio Papirio
a Astarto v Udine a v opeře La ninfa bizzarra v Rovigu. Je také možné, že v roce 1721 účinkoval v Chioggii v opeře Il pastor reggio a v roce 1722 v Mantově v opeře L’Arminio. V libretech
těchto oper je totiž uvedeno jméno zpěváka Antonia Biondiho, což může být chybný zápis Antonia Bioniho.14 Ve jmenovaných operách vystupoval jak v mužských, tak i v ženských rolích,
což naznačuje, že kromě svého běžného rejstříku ovládal dobře i falzet. Nicméně Bioni je uveden jako zpěvák (tentokrát jako tenorista) ještě o několik let později ve svém vlastním díle,
v serenatě La pace fra la virtù e la bellezza (1739).
Významným momentem jeho italského působení bylo seznámení s Antoniem Vivaldim, který stejně jako Bioni pocházel z Benátek. Jejich vztah sice není doložen přímo, ale lze jej vyčíst
ze zprávy neznámého benátského kronikáře z roku 1725, ve které se vedle sebe objevují jména
Vivaldiho a Bioniho. Zpráva vypovídá o hudebních zálibách knížete Johanna Matthiase von der
Schulenburg, který oba skladatele podporoval jako mecenáš.15 Úzkým stykům obou skladatelů
dále napovídají některé společné body jejich kariéry za Alpami po roce 1725.16
Kuks a Orlando furioso
Významným mezníkem v Bioniho životě je rok 1724, kdy přišel do Čech. Byl angažován jako
skladatel v operní společnosti, kterou sestavili impresário Antonio Maria Peruzzi se zpěvákem
a rovněž impresáriem Antoniem Denziem. Dne 6. června 1724 uzavřel Peruzzi smlouvu s hrabětem Františkem Antonínem Šporkem, který pozval tuto společnost nejdříve na své letní sídlo
v Kuksu (11. srpna 1724) a na podzim 1724 do Prahy.17 Špork se tedy stal mecenášem této italBohadlo, Stanislav: Questenberg a Sporck – oddělené a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách?, in: Musicologica Brunensia 46 (2011), č. 1-2, s. 15-34.
8
Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha: KLP – Koniasch Latin Press, 2011.
9
Bristiger, Michał – Strohm, Reinhard: »Libertà, marito e trono fur miei beni...«: Die wiederentdeckte »Andromaca« von Antonio Bioni (Breslau 1730), in: Dubowy, Norbert – Herr, Corinna – ŻórawskaWitkowska, Alina (eds.): Opera Subjects and European Relationships [= Italian Opera in Central Europe,
1618-1780, Bd. 3], Berlin 2007, s. 73-109.
10
Schodterer, Hanna: Pietro Antonio Metastasios Azione teatrale, La pace fra la virtù e la bellezza in
Vertonungen für den Wiener Hof von Luca Antonio Predieri und Antonio Bioni, diplomová magisterská práce (vedoucí: Reinhard Strohm), Universität Wien, Wien 2011.
11
Pegah, Rashid-Sascha: Antonio Bioni und seine »Cantate Musicali« für Markgräfin Friderique Louise
von Brandenburg-Ansbach, in: Jahrbuch für fränkische Landesforschung, hrsg. vom Zentralinstitut für
Regionenforschung an der Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen 2012, s. 185-198. Jedná se o nedatovanou sbírku šesti kantát Cantate Musicali, věnovanou markraběnce Friderique Louise von Brandenburg-Ansbach.
12
Tento letopočet jako první zmiňuje Fétis, François Joseph: Biographie universelle des musiciens et
bibliographie générale de la musique, I, Paris: Librairie de Firmin-Didot, 21883, s. v. Bioni Antoine, s. 421.
13
Viz Příloha 1: Bioniho operní tvorba.
14
Libreta oper, ve kterých Bioni účinkoval, eviduje Sartori, Claudio: I libretti italiani a stampa dalle
origini al 1800: catalogo analitico con 16 indici, Cuneo: Bertola & Locatelli, 1990-1994.
15
Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito e trono fur miei beni...« ( pozn. 9), s. 74-75.
16
Podrobněji tamtéž, s. 73-82.
17
Jonášová, Milada: Benátský impresário, libretista a pěvec Antonio Denzio v Praze, in: Opus musicum 40 (2008), č. 4, s. 10-15, zde s. 10.
7
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Vratislav
Kvůli neshodám s Denziem odchází Peruzzi jako impresário v roce 1725 společně s dalšími nespokojenými členy do Vratislavi a zakládá zde novou operní společnost. Ta se usadila v míčovně
na Breitestrasse a působila zde až do svého zániku v roce 1734. Tento časový úsek byl jediným
obdobím italské opery ve Vratislavi. Podle Freemana se Vratislav stala »operní kolonií Prahy«.24
Okolnosti Bioniho příchodu do Vratislavi nejsou příliš jasné. Mohlo to být v roce 1725 nebo až v roce 1726. Podle Helferta, který vycházel ze Schlesingera,25 Bioni přišel do Vratislavi
v červnu 1726.26 Schlesinger pravděpodobně čerpal z Matthesonova traktátu Grundlage einer
Ehrenpforte (1740), ve kterém je popsána vratislavská operní scéna a otištěn seznam všech oper,
které byly v letech 1725-1734 ve Vratislavi provedeny.27 Tento seznam je i pro moderní bádání
hlavním zdrojem informací o vratislavském repertoáru a hudebním personálu. Pro jeho autentičnost mluví to, že jej Matthesonovi poslal někdejší druhý cembalista vratislavské opery Johann Georg Hoffmann. Bioni je v Matthesonově spisu jmenován až v souvislosti s provedením
vlastní opery Armida al Campo v červnu 1726: »[...] pan Bioni sám přijel do Vratislavi, zhotovil
velmi šťastně tuto kompozici a sám hrál první cembalo.«28 Tato informace naznačuje, že předtím Bioni mohl zajíždět do Vratislavi v souvislosti s nastudováním svých oper, ale nebyl stálým členem společnosti. Dalším důkazem o Bioniho příchodu až v roce 1726 může být fakt, že
operní společnost zahájila svou činnost ve Vratislavi jeho operou Orlando furioso, a to druhý
den svatodušních svátků (Letnic) roku 1725.29 Kapelníkem tohoto představení byl Daniel Got18
Blíže o tom Veverková, Zuzana: Antonio Bioni – životní osudy a tvorba neznámého skladatele, in:
Opus musicum 44 (2012), č. 3, s. 38-47, zde s. 39-40; srov. též Freeman, E. Daniel: The Opera Theater of
Count Franz Anton von Sporck in Prague, New York: Stuyvesant, 1992, s. 28-31.
19
Spáčilová, Jana: Antonio Vivaldi a italská opera v Brně: Orlando furioso a Tullo Ostilio (1735), in:
Opus musicum 40 (2008), č. 4, s. 22-27, zde s. 25-26.
20
V nedávné době byl objeven rukopis, který Michael Talbot určil jako ouverturu z opery Orlando furioso a autorství přisoudil Bionimu. Ouvertura bude předmětem dalšího bádání.
21
Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito e trono fur miei beni...« ( pozn. 9), s. 76.
22
Bohadlo, S.: Questenberg a Sporck ( pozn. 7), s. 19-20.
23
Podrobněji viz Spáčilová, J.: Antonio Vivaldi a italská opera v Brně ( pozn. 19), s. 24-26.
24
Freeman, E. D.: The Opera Theater ( pozn. 18), s. 74: »Breslau became an operatic colony of
Prague.«
25
Schlesinger, Maximilian: Geschichte des Breslauer Theaters, I: 1522-1841, Berlin: S. Fischer, 1898.
26
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 203.
27
Mattheson, J.: Grundlage einer Ehrenpforte ( pozn. 5), s. 374-378.
28
Tamtéž, s. 375: »Armida al campo, im Junio; Signore Bioni kam nunmehro selbst nach Breslau, und
verfertigte die Composition sehr glücklich dazu, spielte auch selber den ersten Clavicimbel.«
29
Mattheson, J.: Grundlage einer Ehrenpforte ( pozn. 5), s. 374.
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ské operní společnosti, nebyl však iniciátorem jejího příchodu, jak se často uvádí.18 Na obou místech se hrála opera Orlando furioso na libreto Grazia Braccioliho a hlavní roli zpíval sám Denzio.
Autorství této opery je však nejasné. Hlavním kandidátem je vedle Antonia Bioniho Antonio Vivaldi, který napsal stejnojmennou operu v roce 1714 a udržoval s Denziem úzké styky.
Je ovšem nutno dodat, že Vivaldiho opera Orlando furioso z roku 1714 je přepracováním o rok
staršího díla Giovanniho Alberta Ristoriho.19 Spor o autorství této opery se táhne celým 20. stoletím a i přes četné snahy muzikologů není tato otázka stále definitivně vyřešena a pravděpodobně asi nikdy nebude, protože se nedochovala (nebo dosud nebyla nalezena) partitura z žádného představení této opery.20 V poslední době se autorstvím Orlanda furiosa zabývali Bristiger se Strohmem, kteří přisuzují autorství Bionimu, jenž ovšem použil část árií z verze Vivaldiho a Ristoriho.21 Bohadlo se na druhé straně domnívá, že autorem je jednoznačně pouze Bioni.
Vychází z výpovědi Gottfrieda Benjamina Hanckeho, který do němčiny přeložil italské libreto
k opeře Orlando furioso pro provedení v Kuksu. Ve své výpovědi Hancke kritizuje hudbu k opeře a jako autora označuje Bioniho.22 Podle Jany Spáčilové je Vivaldiho autorství alespoň části
hudby nepochybné a důkazem je brněnské libreto Orlanda furiosa, které je shodné s libretem
pražským a jako autor hudby je zde uveden Vivaldi – »s výjimkou několika árií«, které jsou od
Bioniho.23 Přikláním se tedy k hypotéze, že v opeře Orlando furioso, která zazněla v roce 1724
na Kuksu a poté v Praze, jsou árie jak od Bioniho, tak rovněž od Vivaldiho. Jelikož je Hanckeho hodnocení záležitostí vkusu a operu hodnotí jako celek, domnívám se, že jeho kritika může spíše znamenat, že Bioniho a Vivaldiho hudba je stylově rovnocenná.
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tlob Treu, kterého povolal z Benátek Peruzzi.30 Pokud by Bioni přišel do Vratislavi s Peruzzim
již v roce 1725 a byl přítomen provedení Orlanda furiosa, patrně by řídil svou operu on sám.
Navíc je pravděpodobné, že Bioni byl ještě v listopadu 1725 v Praze při provedení své opery
Armida abbandonata. Dalším dokladem o počátku Bioniho vratislavského působení až v roce
1726 může být výše zmiňovaná zpráva z benátské kroniky, ze které je patrné, že v roce 1725
Bioni pobýval nějakou dobu také v Benátkách.
Bioni působil ve Vratislavi jako učitel hudby, cembalista, kapelník a samozřejmě jako operní skladatel. Od roku 1731 do zániku operní společnosti v roce 1734 byl Bioni jejím kapelníkem i impresáriem. Pravděpodobně byl oblíbeným a ceněným skladatelem, neboť v roce 1731
byl jmenován dvorním skladatelem vratislavského arcibiskupa a mohučského kurfiřta Franze
Ludwiga z Neuburgu.31 V roce 1732 Bioni složil na jeho počest serenatu,32 která se nedochovala a nikde není uveden ani její název.
Ve Vratislavi Bioni zkomponoval čtyřiadvacet oper z celkového počtu čtyřiceti dvou.33 Pouze k operám Andromaca a Issipile se vedle libreta dochovala i hudba. Opera Andromaca (1730)
byla objevena v roce 2001 polským muzikologem Michałem Bristigerem,34 který společně s Rein
hardem Strohmem provedl podrobnou analýzu hudební i textové stránky, srovnání s operou
Issipile a edici několika árií.35 Na základě tohoto rozboru víme, že opera není kompletní – neobsahuje recitativy a chybějí sinfonie a závěrečný sbor.
Praha
Během svého působení ve Vratislavi udržoval Bioni spojení s Prahou, kde pobýval v letech
1730-1731. Za skutečnost potvrzující tento pobyt byla donedávna považována opera Il ritorno
del figlio con l’abito più approvato, provedená ve Šporkově divadle při karnevalu 1730, v jejímž
libretu jsou uvedeni tři autoři – Mancini, Lucchini a Bioni.36 Teprve Milada Jonášová dokázala,
že Bioni opravdu v roce 1730 v Praze pobýval. Figuroval totiž jako »levans« při křtu syna Giovanniho Antonia Guerry, který byl zpěvákem a příležitostným skladatelem v Denziově společnosti. Tento křest se konal 2. prosince 1730 v Praze.37
Během karnevalu v roce 1731 mělo v Praze premiéru Bioniho pastorale per musica Adone
na libreto Antonia Denzia. Přítomnost Bioniho však není doložena. Konkrétnější informace nemáme ani o Bioniho pobytu v Praze v létě nebo na podzim roku 1734. Po rozpadu operní společnosti ve Vratislavi se zde pokusil neúspěšně zorganizovat operní projekt, kterého se měli
účastnit zpěváci, kteří v Praze zůstali po zániku Denziovy společnosti.38 Povolení k opernímu
podnikání však získal jeho bývalý kolega Matteo Lucchini.39
Ze studie šporkovského badatele Stanislava Bohadla víme, že Bioni byl v Praze i v roce 1727.40
Vyplývá to z dosud neznámých kalendářových zápisků Šporkova hofmistra Tobiáše Antonína
Seemanna z roku 1727. V zimě tohoto roku totiž hrabě Špork výjimečně pobýval ve svých lázních v Kuksu, a nikoliv v Praze. Při příležitosti jeho narozenin zahráli sloužící mj. nedochovanou životopisnou činohru s áriemi s názvem Spinckoranto, což byla přesmyčka Šporkova jména:

Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 202.
Hansell, Sven – Freeman, E. Daniel: Bioni, Antonio, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. by Stanley Sadie – John Tyrrell, vol. 3, Oxford: Oxford University Press, 22001, s. 602.
32
Gerber, Ernst Ludwig: Bioni Antonio, in: týž: Neues historisch-biographisches Lexikon der Tonkünstler,
I: A-D, Leipzig: A. Kühnel, 1812, s. 408.
33
Viz Příloha 1: Bioniho operní tvorba.
34
Bristiger, Michal: »Liberta, marito e troni fur miei beni...« – odzyskana »L’Andromaca« Antonio Bioniego (1730), in: týž: Myśl muzyczna: studia wybrane, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 2001, s. 289-296.
35
Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito e trono fur miei beni...« ( pozn. 9), s. 82-108.
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Libreto cituje Sartori, C.: I libretti italiani ( pozn. 14) pod č. 19944, chybně však uvádí místo jeho uložení (CS-KRE/Pu). Dnes je najdeme v pražské Národní knihovně (CZ-Pu); pochází z pražské lobkovické knihovny.
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Jonášová, Milada: I Denzio: tre generazioni di musicisti a Venezia e a Praga, in: Hudební věda 45
(2008), č. 1-2, s. 57-114, zde s. 89.
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Tamtéž.
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Obr. 1:
Anonio Bioni: Issipile,
detail titulní
strany partitury
(Wien: © Gesellschaft
der Musikfreunde,
sign. IV 27740, fol. 1r)

Jaroměřice nad Rokytnou a hrabě Questenberg
Po odchodu z Vratislavi, tedy z období 1734-1738, nemáme o Bionim přesné zprávy. Jelikož poslední informace o jeho osobě pocházejí z Vídně, je možné, že jeho cesta z Vratislavi (resp. Prahy) vedla do Vídně přes Jaroměřice nad Rokytnou, sídlo hraběte Johanna Adama Questenberga
(1678-1752), milovníka italské opery. Pravděpodobně v roce 1737 zde totiž byla provedena Bio
niho opera Issipile a není vyloučeno, že Bioni byl jaroměřické premiéře osobně přítomen. Důkazy ovšem chybějí. Existují pouze zprávy o přípravě produkce v korespondenci hraběte Questenberga s jaroměřickými správci, ze kterých se dovídáme, že opera Issipile byla na podzim 1737
připravována společně s operou Merope od Riccarda Broschiho.43 První zpráva v jaroměřických
archiváliích o Issipile je ze 6. listopadu 1737.44 Helfert uvádí, že k provedení obou oper došlo
dvakrát – poprvé ve druhé polovině listopadu za přítomnosti jistého abbého z Benátek a podruhé 27. prosince 1737 za účasti hraběte Questenberga.45
Operu Issipile napsal Bioni pro Vratislav, kde byla poprvé provedena na podzim roku 1732.
Jedná se o dramma per musica o třech aktech na libreto Pietra Metastasia. Podle Matthesona
byla opera napsána pro kardinála Philippa Sinzendorfa při příležitosti jeho biskupské volby.46 Issipile byla tedy v Jaroměřicích provedena pět let po své premiéře ve Vratislavi. Je to navíc jediná
Bioniho kompletně dochovaná opera, jejíž partitura je unikátně uložena ve Vídni.47 Na základě výzkumů Jany Perutkové víme, že partitura pochází z questenberské sbírky
(charakteristickými znaky pro tuto
provenienci jsou rukopis Františka
Antonína Míči na předsádce a »jaroměřické« vpisky a opravy tužkou ( Obr. 1).48 Libreto opery Issipile se dochovalo pouze z vratislavského provedení a je uloženo v Miláně.49
Díky Helfertovi víme, že kromě opery Issipile vlastnil hrabě Questenberg opisy dalších Bio
niho děl. Jedná se o opery Griselda (premiéra ve Vratislavi v roce 1728) a Engelberta (premiéra tamtéž v roce 1729).50 Partitury obou oper jsou však zatím nezvěstné. V případě Griseldy se
jedná o pasticcio s áriemi od Boniventiho, Caldary, Capelliho, Gaspariniho, Giacomelliho, Händela, Orlandiniho, Porpory, Porty, Sarra, Verocaie (houslista vratislavské opery), Vinciho a Vivaldiho. Ze zmínky v korespondenci Questenberga s jaroměřickými správci vyplývá, že opis opery
byl v majetku hraběte před rokem 1738.51 Helfert k tomu říká:
»[...] hrabě si psal v lednu toho roku [1738] o ni [Griselda], ale varhaník Jakub Míča odpovídá 25. ledna [prostřednictvím jaroměřického správce], že nemůže najíti Bioniovu operu
Griselda, pouze arie Bioniovy bez instrumentálních hlasů jsou v předsíni.«52
Bohadlo, S.: Questenberg a Sporck ( pozn. 7), s. 22.
Tamtéž.
43
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 325-326.
44
Tamtéž, s. 325.
45
Podrobněji tamtéž, s. 331.
46
Mattheson, J.: Grundlage einer Ehrenpforte ( pozn. 5), s. 377.
47
Wien: Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde (A-Wgm), IV 27740 (Q1214).
48
Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 8), s. 51.
49
Milano: Biblioteca Nazionale Braidense, sign. Racc. dramm. 5675/002.
50
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 204-205.
51
Tamtéž; Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 8), s. 51, 93.
52
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 205.
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»Představení se opakovalo ještě čtyřikrát, podruhé za přítomnosti kapelníka a skladatele Antonia Bioniho, který opis komedie odvezl s sebou do Vratislavi Sporckovu důvěrníku Grossovi.«41
Bohadlo ve své studii cituje v německém originále Seemannovy zápisky, díky nimž víme, že
Bioni přijel na Kuks z Prahy 23. ledna v jedenáct hodin a 24. ledna ráno odjel do Vratislavi.42
Z výše uvedených informací vyplývá, že Bioni byl i během svého působení ve Vratislavi stále
v kontaktu s českými zeměmi a že z dosud neznámého důvodu v lednu 1727 pobýval v Praze,
navíc jen pár týdnů po vratislavské premiéře svého pastorale Endimione (premiéra 7. 1. 1727).
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S hrabětem Questenbergem je kromě Bioniho spojeno další jméno z vratislavské éry italské opery. Jedná se o německého skladatele Daniela Gottloba Treue, známého též pod italianizovanou verzí svého jména – Fedele či Fedeli. Treu byl ve Vratislavi kapelníkem až do chvíle,
než jej vystřídal Antonio Bioni:
»Podle své autobiografie, publikované v Matthesonově Grundlage einer Ehrenpforte, která vyšla v Hamburgu v roce 1740, byl Treu činný v Questenbergových službách ve Vídni
a rovněž pro něj komponoval.«53
Jeho působení je možno datovat nejspíše do období 1728/30-1731/32.
V roce 1732 byla Questenbergovi zaslána z Vratislavi »Poesie und fagotten«, tedy libreta
a fagoty. Tuto informaci víme z dopisu jeho hofmistra Georga Adama Hoffmanna.54 Zajímavé
je, že zásilka neputovala do Jaroměřic přímo z Vratislavi, ale přes Vídeň.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že hrabě Questenberg udržoval četné hudební styky s Vratislaví, ze kterých Jaroměřice těžily. Tyto kontakty ovšem nejsou pro nedostatek pramenů zatím příliš zmapovány.
Vídeň
V letech 1738-1739 Bioni pravděpodobně pobýval ve Vídni. V roce 1738 zde byla v divadle U Korutanské brány provedena jeho opera Girita.55 O premiéře tohoto díla podává zprávu vídeňský
hofmistr hraběte Questenberga Hoffmann.56 Perutková se domnívá, že Bioni mohl ve Vídni usilovat o post u císařského dvora.57 Tomu nasvědčuje fakt, že v hudební sbírce Rakouské národní
knihovny je dochována partitura Bioniho serenaty La pace fra la virtù e la bellezza na Metastasiův text.58 Na tuto skladbu, která pochází z roku 1739 a je věnována arcivévodkyni a pozdější císařovně Marii Terezii, poprvé upozornil Robert Eitner.59 Podle Perutkové je v ní Bioni »uveden nejen jako autor, ale i jako zpěvák; její provedení u dvora ani jinde však není doloženo«.60
Zajímavé je, že 15. října 1738 byla ve Vídni provedena stejnojmenná serenata od italského skladatele Lucy Antonia Predieriho, který přišel z Itálie do Vídně v roce 1737 a v roce 1739
zde získal místo vicekapelníka u císařského dvora, po Fuxově smrti v roce 1741 se stal kapelníkem. Ve stejné době tedy dva skladatelé zhudebnili stejné libreto pro stejnou příležitost.
O zhudebnění Metastasiova textu Predierim a Bionim pojednává magisterská diplomová práce Hanny Schodterer, která řeší okolnosti vzniku obou děl, srovnává je a analyzuje.61 Bioni zpíval ve své serenatě jako tenorista roli boha války Marta, kterou v Predierově verzi zpíval basista.62 V ostatních partech vystoupily amatérské zpěvačky z významných vídeňských šlechtických rodin, jak je patrné z dedikace partitury, kde Bioni předkládá arcivévodkyni »nuova mia
composizione musicale, che sarà cantata da persone nobili di detta città«.63
Ve spojitosti s Vídní je třeba zmínit také provedení díla Die von der Liebe verwundete Jäger
v divadle U Korutanské brány v roce 1729.64 Jedná se o italskou operu I cacciatori feriti d’amore65 a jako autor hudby je uveden Bioni. Ve Vídni se však tato opera hrála v německém překladu Heinricha Rademina.66 Provedení této opery navíc dokazuje, že Bioni měl styky s Vídní
ještě v době, kdy působil ve Vratislavi. Zatím však nevíme, jakého druhu tyto kontakty byly.
Vídeň je také posledním místem Bioniho působení, o kterém máme informace. Díky Rashid-Sasha Pegahovi víme, že Bioni pobýval ve Vídni ještě v roce 1741. Pegah ve své studii, věPerutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 8), s. 52.
Tamtéž, s. 51.
55
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56
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59
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61
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62
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66
Obě libreta jsou uložena v knihovně harvardské univerzity v USA – OCLC čísla: 80255531, 81358968.
53
54

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 151-160

© Association for Central European Cultural Studies

Antonio Bioni – „op erista“ mezi Prahou , Kuksem , Vratislaví, Jaroměřicemi a  Vídní

Dochovaná tvorba
Z Bioniho tvorby se dochovalo celkem 23 skladeb různých žánrů, přičemž 7 jich je uloženo
v České republice, což je pochopitelné vzhledem k Bioniho vztahu k českým zemím. Názvy dochovaných skladeb, místa jejich uložení, obsazení a odkazy na literaturu jsou přehledně uvedeny v Příloze 2.
Další výzkum
Současný stav bádání o Antoniu Bionim ukázuje, že v jeho životě a tvorbě je stále mnoho nezodpovězených otázek a že jeho význam je větší, než se předpokládalo. Důležitost Bioniho pro
dějiny hudební kultury první poloviny 18. století spočívá v tom, že jeho osobnost propojuje
jednotlivá kulturní středoevropská centra jako místa šíření italské opery mimo Itálii. Pro další
výzkum bude především nutné získat ostatní dochované skladby ze zahraničních archivů a porovnat jejich rukopisy a filigrány kvůli zjištění provenienčních vazeb a eventuálnímu odhalení Bioniho autografu. V této souvislosti bude nutné formou sond provést analýzu Bioniho hudebního stylu a vytvořit tematický katalog. Bádání o italské opeře ve Vratislavi by mohlo přinést nejen nové skutečnosti o Bioniho tvorbě, ale rovněž zaplnit bílá místa ve středoevropském
operním repertoáru. Výzkum by se měl orientovat především na studium tištěných libret, protože hudební materiály z vratislavských oper se vesměs nedochovaly. Vytvoření přehledu vratislavského operního repertoáru a soupisu zpěváků, kteří zde účinkovali, může poukázat na
případné užší personální a repertoárové vazby mezi městskými operními scénami ve Vratislavi, Praze, Brně a na jednotlivých šlechtických sídlech.
Mnoho bílých míst a řada nezodpovězených otázek souvisí s Bioniho pravděpodobným působením na Moravě. V letech 1734-1739 nemáme o Bionim mnoho informací. Předpokládá se
jeho pobyt v Jaroměřicích nad Rokytnou; v této souvislosti je také zajímavé uložení čtyř jeho
skladeb v kroměřížském archivu, které by mohly ukazovat na jeho spojení s olomouckými biskupy (především s Wolfgangem Hannibalem von Schrattenbach). Zajímavý také může být výsledek porovnání libreta opery Issipile z Vratislavi s questenberskou partiturou opery Issipile uloženou ve Vídni. Zásadní by byl potom nález partitur Bioniho oper Griselda a Engelberta,
které vlastnil hrabě Questenberg.
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nované nově objevené sbírce šesti kantát, cituje zápisky z deníku vévody Antona Ulricha von
Sachsen-Meiningen-Coburg.67 Vévoda píše o Bionim jako o úspěšném pořadateli koncertů ve
Vídni – poslední zmínka o něm je z 16. března 1741. Tyto zápisky jsou tedy posledním dokladem o Bioniho životě. Jeho další působiště a také datum a místo úmrtí jsou zatím neznámé.
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Příloha 1: Bioniho operní tvorba68697071
Název díla

Datum a místo
premiéry

Climene

karneval 1721, Chioggia

Mitridate

jaro 1722, Ferrara

Cajo Mario

jaro 1722, Ferrara

Udine

1722, Venezia

Orlando furioso76

15. 8. 1724, Kuks

L’innocenza giustificata
(pasticcio)

27. 12. 1724, Praha

Armida abbandonata

listopad 1725, Praha

Armida al campo

24. 6. 1726, Wrocław

Endimione
(pastorale)

7. 1. 1727, Wrocław

Lucio Vero

květen 1727, Wrocław

Ariodante
(pasticcio)

říjen 1727, Wrocław

Attalo ed Arsinoe

listopad 1727, Wrocław

Artabano, rè dei Parti

12. 1. 1728, Wrocław

Filindo
(pastorale eroica)

20. 4. 1728, Wrocław

Griselda
(pasticcio)

18. 6. 1728, Wrocław

Nisa ed Elpino
(intermezzo pro
pasticcio Griselda)

1728, Wrocław

Merope
(pasticcio)

listopad 1728, Wrocław

La fede tradita
e vendicata

karneval 1729, Wrocław

Engelberta

léto 1729, Wrocław

Andromaca

16. 1. 1730, Wrocław

Repríza

Hudba (další skladatelé
kromě Bioniho)

1. repríza: 23. 10. 1724, Praha
2. repríza: 1725, Wrocław

Vivaldi (Ristori) ?
Vivaldi, Fiore a další

květen 1726, Wrocław
1729, Wien

Orlandini, Vivaldi, Dreyer

Jaroměřice nad Rokytnou ?78

Boniventi, Caldara, Capelli,
Gasparini, Giacomelli, Händel,
Orlandini, Porpora, Porta, Sarro,
Verocai, Vinci, Vivaldi

Alberti, Caldara, Dreyer, Finazzi,
Lotti, Meneghetti, Porta, Vinci,
Vivaldi

Jaroměřice nad Rokytnou ?78

Tento přehled Bioniho oper, reflektující současný stav bádání, je vytvořen na základě soupisu vratislavských oper v Matthesonově traktátu Grundlage einer Ehrenpforte z roku 1740 ( pozn. 5) a podle
slovníkových hesel o Bionim v The New Grove Dictionary ( pozn. 31) a Die Musik in Geschichte und Gegenwart, viz Sandelewski, Wiarosław: Bioni, Antonio, in: Finscher, Ludwig (Hrsg.): Die Musik in Geschichte und
Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil, 1, Kassel: Bärenreiter, 21999, sl. 1664-1665.
Seznam Bioniho oper uvádí též Węgrzyn-Klisowska, Walentyna: Barokowy teatr operowy we Wrocławiu
1725-1734, Wrocław: Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu, 2006, s. 100-102. – Skladby jsou řazeny chronologicky podle data premiéry, a pokud není uvedeno jinak, u všech děl se jedná o hudební žánr dramma per musica. Jména libretistů nejsou uvedena záměrně kvůli nesrovnalostem a neúplným informacím v literatuře. Pokud se výše uvedená literatura lišila v psaní názvů oper, přiklonila se autorka
k obecně platné normě moderní italštiny.
69
K dalším známým provedením tohoto díla viz Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito e trono
fur miei beni...« ( pozn. 9), s. 76-77.
70
K repríze opery Endimione ve Vídni roku 1729 viz Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito
e trono fur miei beni...« ( pozn. 9), s. 82.
71
Hrabě Questenberg vlastnil opis této opery, ale nemáme zprávu o jejím provedení, srov. Helfert, V.:
Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 6), s. 204-205.
68
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karneval 1730, Praha

Ercole su’l Termodonte

17. 4. 1730, Wrocław

Adone
(pastorale per musica)

karneval 1731, Praha

Siroe, rè di Persia

4. 2. 1732, Wrocław

Silvia

24. 2. 1732, Wrocław

Lucio Papirio

karneval 1732, Wrocław

La verità conosciuta

28. 4. 1732, Wrocław

Demetrio

červen 1732, Wrocław

Issipile

podzim 1732, Wrocław

Alessandro Severo

červenec 1733, Wrocław

Artaserse
(pasticcio)79

červenec 1733, Wrocław

L’odio placato

podzim 1733, Wrocław

Alessandro nell’Indie

karneval 1734, Wrocław

Girita

1738, Wien

La pace fra la virtù e la
bellezza (serenata)

provedení nedoloženo
(vznik 1739, Wien)

Mancini, Lucchini

Jaroměřice nad Rokytnou 1737
od různých hudebních mistrů

Příloha 2a: Bioniho skladby dochované v České republice73
Název skladby

Obsazení

Árie Pulchra Jesu cordis
stella / gemma

canto solo, vno I, II, violetta,
organo (part chybí)

Árie Exulte, coelum, plaude
canto solo, vno I, II, alto vla,
jubila (Aria de Nomine Jesu
organo
aut pro omni tempore)

Místo uložení

Odkazy v literatuře

CZ-Pu, sign. 59 R
4501

RISM

CZ-Pnm, sign. Hr 372

RISM, MGG, Grove

Ouvertura D dur

vno I, vno II, vla, vlc

CZ-Pnm, sign.
XXXIV C 218

RISM, MGG, Grove

Kantáta Innocente è il mio
martire

canto solo, vno I, II, vla, bc

CZ-KRa, sign. A 4102
(starší sign. V.B.10)

KKrom, Pazdírek

Kantáta Se non poss’io

soprano solo, vno I, II, vla, bc

CZ-KRa, sign. A 4101
(starší sign. V.B.9.)

KKrom, Pazdírek uvádí jako árii

Kantáta Se non ti moro
à lato

soprano solo, vno I, II, vla, bc

CZ-KRa, sign. A 4103
(starší sign. V.B.11.)

KKrom, Pazdírek uvádí jako árii

Árie De tanti fidi amanti

canto solo (tenore), vno I, II,
vla, bc

CZ-KRa, sign. A 4100
(starší sign. V.B.8.)

KKrom, Pazdírek

7273

72
Autorství opery Artaserse řeší Mattheson, J.: Grundlage einer Ehrenpforte ( pozn. 5), s. 378, s tím,
že se jedná o různé hudební mistry, tedy pasticcio. Na druhé straně Węgrzyn-Klisowska, W.: Barokowy
teatr operowy we Wrocławiu ( pozn. 68), s. 172, cituje z libreta informaci o Bioniho autorství.
73
Názvy jednotlivých hlasů a nástrojů odpovídají (s výjimkou počátečních velkých písmen) co nejvěrněji originálu (u skladeb uložených na území ČR a opery Issipile). U skladeb uložených v zahraničních institucích vychází autorka z údajů v literatuře.
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Il ritorno del figlio con
l’abito più approvato
(pasticco)
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Příloha 2b: Bioniho skladby dochované v zahraničí
Název skladby

Obsazení

Místo uložení

Odkazy v literatuře

Árie Compatisco quegli amanti alto, vno I, II, vla, bc

D-SWl, sign. Mus. 4721

RISM, Eitner, MGG, Grove

Árie Dice Tirsi ch‘io son bella

soprano, vno, vla, bc

D-SWl, sign. Mus. 4721

RISM, Eitner, MGG, Grove

Árie In questo seno io provo

tenore, vno I, II, vla, bc

D-SWl, sign. Mus. 4721

RISM, Eitner, MGG, Grove

Árie Usignolo che in vale
ombroso

alto, vno I, II, vla, bc

D-SWl, sign. Mus. 4721

RISM, Eitner, MGG, Grove

Duetto Sempre sei stata

due soprani, vno I, II, vla, bc

GB-Lbl, sign. R.M.23.d.9 (11) RISM, Eitner, MGG, Grove

Mše D dur

SATB, vno I, II, vla, due oboi,
organo

D-Dl, sign. 2498-D-1

Ouvertura z opery Orlando
furioso

vno I, II, vlc, violetta, bc

B-Bc, sign. 34108
RISM74
GB-Ob, sign. Ms. Mus. e.36

Serenata La pace fra la virtù
e la bellezza

à 5 voci con stromenti

A-Wn, sign. Mus. Hs. 16516 Eitner, MGG, Grove

Opera Issipile

soli, coro, vno I, II, vla, bc

A-Wgm, sign. IV 27740
(Q1214)

Eitner, Helfert, Pazdírek,
MGG, Grove, Sartori

24 árií z opery Andromaca

soli, vno I, II, vla, bc

PL-KO, sign. BK 1669

Węgrzyn-Klisowska,
Bristiger – Strohm,
Bristiger

Cantata I (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Cantata II (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Cantata III (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Cantata IV (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Cantata V (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Cantata VI (Cantate Musicali)

soprano, vno I, II, vla, bc

D-AN, sign. VI g 48

Pegah

Použité
vno I
vno II
vla
bc

zkratky:74
první housle
druhé housle
viola
basso continuo

A-Wn
Wien, Österreichische Nationalbibliothek
A-Wgm Wien, Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde
B-Bc
Bruxelles, Conservatoire royal de Bruxelles, Bibliothèque / Koninklijk Conservatorium Brussel, Bibliotheek
CZ-KRa Kroměříž, Knihovna a hudební archiv Arcidiecézního muzea
CZ-Pu	Praha, Národní knihovna
CZ-Pnm	Praha, Národním muzeum – České muzeum hudby
D-AN	Ansbach, Staatliche Bibliothek
D-Dl
Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und
Universitätsbibliothek
D-SWl Schwerin, Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern
GB-Lbl London, The British Library
GB-Ob	Oxford, Bodleian Library
PL-KO	 Kórnik, Biblioteka Kórnicka

74

Bristiger

RISM, Eitner, MGG, Grove

Bristiger, M.: »Liberta, marito e troni fur miei beni...« ( pozn. 35)

Bristiger –
Strohm
Bristiger, M. – Strohm, R.: »Libertà, marito e trono
fur miei beni...« ( pozn. 9)
Eitner	Eitner, R.: Biographisch-bibliographisches QuellenLexikon ( pozn. 59)
Helfert	H elfert , V.: Hudební barok na českých zámcích
( pozn. 6)
KKrom
Katalog původní zámecké sbírky v Kroměříži
MGG
Die Musik in Geschichte und Gegenwart ( pozn. 68)
Grove
The New Grove Dictionary ( pozn. 31)
Pazdírek Černušák, Gracian – Helfert, Vladimír (red.): Pazdírkův hudební slovník naučný. Část osobní, II/1: A-K,
Brno: O. Pazdírek, 1937, s. 80.
Pegah
Pegah, R.-S.: Antonio Bioni ( pozn. 11)
RISM
RISM. Online Catalogue of Musical Sources
( pozn. 4)
Sartori
Sartori, C.: I libretti italiani ( pozn. 14)
Węgrzyn-Klisowska Węgrzyn-Klisowska, W.: Barokowy teatr operowy we
Wrocławiu ( pozn. 68)

Určeno na základě expertízy Michaela Talbota v říjnu 2014.
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O tom Spitta, Philipp: Johann Sebastian Bach, II, Leipzig
1880, s. 523n. a 659.
2
»N[ota] B[ene:] Die Parteyen sind in Bohmen bey Graff
Sporck.« Partitura je uložena v Staatsbibliothek zu Berlin –
Preußischer Kulturbesitz, Musikabteilung (D-B), Mus. ms. Bach
P 13. Srov. Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs
1750 bis 1800, vorgelegt und erläutert von Hans-Joachim
Schulze [= Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe sämtlicher
Werke. Supplement III], Leipzig – Kassel 1972, s. 638.
3
Fremdschriftliche und gedruckte Dokumente zur Lebensgeschichte Johann Sebastian Bachs, 1685-1750, vorgelegt und
erläutert von Werner Neumann und Hans-Joachim Schulze
[= Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe sämtlicher Werke.
Supplement II], Kassel etc. 1969, Nr. 484.
1
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Michael Maul

Johann Sebastian Bach
a hrabata Sporck
a Questenberg
(Z němčiny přeložila
Jana Perutková)

Johann Sebastian Bach
and Counts Sporck and Questenberg
In this article a new hypothesis regarding the genesis of
J. S. Bach’s Mass in b minor is described. The main subject
of the article is the so called “Musicalische Congregation”,
a brotherhood in Vienna, consisting of members of the
Emperor’s court chapel, artists and noblemen from the
Austrian court. This brotherhood used to celebrate the
saint’s day of its patron St. Cecilia, November 22, with
the performance of a large-scale mass, played in the
St. Stephen’s Cathedral in Vienna.
The article also provides some new information about
Count Johann Adam Questenberg, member of the “Musicalische Congregation”, who offered Bach – according to
a letter of the student F. W. von Wallis – in March 1749
a not specified proposal (“eine Sache”). Author argues,
that this offer could have influenced Bach’s decision to
expand his older Kyrie-Gloria Mass BWV 232a (composed
1733) into a complete mass (Missa tota) BWV 232, which
was finished sometime in late 1749, perhaps for a performance at the annual celebration of the St. Cecilia’s
Day in Vienna.
Key words: history of music; 18th century; Central Europe; Bach, Johann Sebastian; Messe h-moll (BWV 232);
Sporck, Franz Anton Count of; Questenberg, Johann
Adam Count of; Bohemia; Moravia; Kuks; Jaroměřice
nad Rokytnou; Vienna; Musicalische Congregation
Number of characters / words: 38 371 / 5 757
Secondary language(s): German
Příspěvek Bach und die Grafen Sporck und Questenberg: Fakten und Vermutungen přednesl autor v německém znění na
46. mezinárodním hudebněvědném kolokviu Central European
Musical Culture between the Thirty Years War and the Congress
of Vienna: Forms and changes in musical institutions and performance, 1618-1815, které se konalo 10.-12. října 2011 v Brně.
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P

okud se v dosavadních životopisech Johanna Seba
stiana Bacha píše o jeho vztazích ke katolické habsburské monarchii, objevují se zpravidla jména dvou
říšských hrabat: Františka Antonína Sporcka a Jana Adama Questenberga. Oba představují hlavní příklady toho,
že Bach měl své patrony a příznivce také na druhé straně
Krušných hor a že jeho hudbu bylo možno již za jeho života slyšet mezi Prahou a Vídní. Písemné doklady o vztazích těchto hrabat k Bachovi jsou však výjimečně chudé
a dávají tak prostor k hypotézám a spekulacím.
Oběma těmto »šedým eminencím«, Sporckovi a Que
stenbergovi, bude věnován prostor v této studii. Tím
z obou hrabat, jejž již Philipp Spitta stylizoval do role neznámého Bachova mecenáše v Čechách, je hrabě
Sporck, narozený v roce 1662 na svém sídle v Lysé nad
Labem a zesnulý tamtéž v roce 1738.1 Hlavním a koneckonců jediným pramenem, který dokumentuje jeho
vztahy k J. S. Bachovi, je proslulá poznámka tomášského kantora v partituře jeho velkého díla Sanctus D-dur,
BWV 232 III, zkomponovaného v roce 1724 pro provedení v Lipsku v první svátek vánoční. Bach zapsal na první
stranu partitury ve spodní části poznámku: »Party jsou
v Čechách u hraběte Sporcka.«2 Bach, který zapůjčením
hudebnin »přišel o tolik«,3 jak je uvedeno na jiném místě, zjevně pocítil nutnost písemně si zaznamenat, že originální party hlasů části Sanctus zapůjčil, a uvést i jméno vypůjčitele. Protože po zmíněných partech hlasů dnes
již není žádné stopy a Bach už v roce 1727 pověřil své
kopisty, aby party této mešní části nově opsali, zdá se, že
tato poznámka pozbyla významu. Avšak: zmíněné nové
vyhotovení provozovacího materiálu v roce 1727 ukazuje, že Bach musel onu poznámku udělat před tímto termínem a původní party hlasů musely někdy po premiéře skladby mezi koncem roku 1724 a Vánocemi 1727 nastoupit cestu do Čech.
To, že Bach provozovací materiál nedostal od Sporcka zpět ani později, nepřekvapuje, protože se hrabě pro
své sympatie k jansenismu a na základě skutečnosti, že
v Čechách aktivně podporoval šíření náboženských spisů protestantských autorů, brzy dostal do hledáčku justice. V roce 1729 byla jeho rezidence v Kuksu obsazena
císařským vojskem, jeho knihovna obsahující více než
30 000 svazků zkonfiskována a předána královéhradeckým jezuitům. Po čtyřletém soudním procesu byl hrabě
pro šíření heretických spisů odsouzen k peněžité poku-
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tě 6 000 tolarů a jeho knihovna, snad včetně Bachových originálních hlasových partů k Sanctu D-dur, mu nebyla nikdy vrácena.4
Sporckovy sympatie k protestantské náboženské literatuře se zdají být nepochybnými na
základě dokumentu z Bachova okolí: když básník Christian Friedrich Henrici alias Picander, jenž
byl od roku 1725 stále více činný pro Bacha jako libretista, vydal v Lipsku v prosinci uvedeného roku souborně svou Sbírku zbožných myšlenek pro nedělní a sváteční dny,5 věnoval ji »na
počest zbožného hraběte Sporcka«.6 Že by toto věnování mělo mít něco společného se zasláním Bachova Sanctus, se zdá být pravděpodobné, pokud připustíme, že by Picander mohl něco vytěžit z již navázaného kontaktu mezi Bachem a Sporckem a také on získat jeho náklonnost. Co se týká otázky původu známosti mezi Bachem a Sporckem, panuje v bachovském výzkumu mínění, že se oba mohli poznat v Karlových Varech. Tam cestoval Bach na počátku léta 1718 a snad ještě v roce 1720 jako doprovod v družině svého tehdejšího pána, knížete Leopolda z Anhalt-Köthenu. A protože se v těchto severočeských lázních navzájem seznamovala
jihoněmecká a severoněmecká šlechta, dokonce tady, abychom hovořili slovy Christopha Wolffa, panovalo ovzduší slavností, vychází se z toho, že tu v roce 1718 nebo 1720 patřil k hostům
také hrabě Sporck a v důsledku toho byl právě v Karlových Varech položen základní kámen
vztahu mezi Bachem a hrabětem.7
Na základě toho sloužil hrabě Sporck v posledním století bachovskému bádání pro projekce nejrůznějších hypotéz. Tak například Arnold Schering se domníval, že Bach složil své krátké mše F-dur, A-dur, G-dur a g-moll na hraběcí zakázku, aby vysvětlil zvláštnosti těchto kusů,
především Bachův příklon k žánru mše a velkorysé užívání parodií (tj. převzetí dříve použitých
hudebních kusů či jejich částí), které překračuje Bachův obvyklý horizont.8
V Bachově rozhodnutí ozdobit svou Selskou kantátu z roku 1742 (Bauernkantate Mer han
en neue Oberkeet, BWV 212) citátem známé lovecké písně, která upomíná na Sporckův Řád
sv. Huberta, byl spatřován projev uznání svatotomášského kantora vůči mezitím zesnulému
hraběti. Bach totiž jak v uvedených krátkých mších, tak i v jedné větě ze Selské kantáty vydatně využívá lesního rohu a právě Sporckovi je všeobecně připisována zásluha o zavedení tohoto nástroje ve střední Evropě.9
Hypotézy o krátkých mších a údajně úmyslné citaci v Selské kantátě je již ovšem dnes nutno považovat za překonané, jelikož přenesená melodie árie náležela ve čtyřicátých letech 18.
století dlouho k všeobecně známým písním a její užití v krátkých mších je dnes připisováno
také lipské bohoslužbě Bachovy doby.10 Přesto bývá Sporck stále považován za jednoho z největších Bachových mecenášů.
A protože se Bachův archiv již téměř 10 let snaží o systematickou katalogizaci Bachových
pramenů v rámci projektu Expedition Bach, stalo se mým úkolem hledání dokumentů vztahujících se k otázce vztahů mezi Sporckem a Bachem. Pramen zásadního významu je uložen
v Národním archivu v Praze, kde je dochováno více než 15 000 stran dopisů a dopisních konceptů hraběte Sporcka a jeho hofmistra a dvorního kapelníka Tobiáše Seemanna.11 Zhodnoceny byly v minulosti jen Sporckovým životopiscem Heinrichem Benediktem počátkem 20. stole-

4
K tomu Benedikt, Heinrich: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in
Böhmen, Wien 1923, s. 190n.
5
Sammlung erbaulicher Gedancken über und auf die gewöhnlichen Sonn- und Festtage, Leipzig 1724.
6
»[...] frommen Grafen Sporck zu Ehren.«
7
Srov. Wolff, Christoph: Addendum (Nachwort) to: Alois Plichta, »Johann Sebastian Bach und Johann
Adam Graf von Questenberg«, in: Bach-Jahrbuch 67 (1981), s. 28-30.
8
Schering, Arnold: Die Hohe Messe in h-moll, in: Bach-Jahrbuch 1936, s. 28n.
9
Jako jeden z prvních psal o této problematice Nettl, Paul: Franz Anton Graf von Sporcks Beziehungen zur Musik, in: Die Musikforschung 8 (1953), s. 324-335. Sporck jako ten, kdo se významně zasloužil o rozšíření horny do středoevropského prostoru, je zmíněn i ve velkých hudebních encyklopediích,
viz např. Schal, Richard: Sporck, Franz Anton von, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, XII, Kassel
etc. 1965, sl. 1092n.
10
Srov. Schulze, Hans-Joachim: Melodiezitate und Mehrtextigkeit in der Bauernkantate und in den
Goldbergvariationen, in: Bach-Jahrbuch 1976, s. 58-72.
11
Národní archiv Praha, sbírka rukopisů, Inv. A  471-494. Seemannovy deníky tamtéž, sign. B 90.
Z těchto pramenů nově čerpá řada studií uveřejněných v časopisu Theatrum historiae 9 (2011), srov.
např. Kubeš, Jiří – Prchal, Vítězslav: Tobiáš Antonín Seeman a jeho kalendářové zápisy z let 1726-1747, in:
Theatrum historiae 9 (2011), s. 9-23. K některým dosud zcela neznámým poznatkům ze Seemannových
zápisků viz studii Stanislava Bohadla níže, s. 169-176 [pozn. ed.].
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Benedikt, H.: Franz Anton Graf von Sporck ( pozn. 4).
Z nich především Freeman, Daniel E.: The Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague,
New York 1992.
14
Viz svazky korespondence Inv. A 477, passim, speciálně pak s. 327-329, a dále Inv. A 478.
15
Inv. A 479, passim.
16
Koncept dopisu Karlu Josephu de Grossa z 27. srpna 1724, Inv. A 485, s. 327: »Es ist nicht Großes
[…] wenn ein Fürst […] einen Lautenisten etliche wenige Meilen Wegs auf seine Kosten zu sich kommen
lässt; eine Compagnie von 22 Personen ist nicht ein eintziger Lautenist, so ist auch Venedig nicht Dresden, weder der Graf Sporck ein Fürst, und dennoch werden die Operen hier [in Kuks] würcklich zu aller
Anhörer und Zuschauer größter Vergnügung gespielet.«
17
K problematice autorství této opery viz studii Zuzany Černé výše, s. 151-160.
18
O Hanckem rovněž Bohadlo, Stanislav: Gottfried Benjamin Hancke, in: Jakubcová, Alena et al.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a instituce, Praha 2007, s. 224-226 [pozn. ed.].
12
13
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tí,12 muzikology pak zajímají převážně pouze Sporckovy snahy o operní představení v jeho rezidenci Kuks.13
Protože dopisový materiál je zvláště v desátých a dvacátých letech 18. století dochován snad
téměř v úplnosti, vzniká při jeho čtení živý a skutečnosti odpovídající obraz hraběte. A ten stojí mnohdy v ostrém kontrastu k dosavadním tvrzením, považovaným za jistá.
Týká se to především Sporckovy údajné přítomnosti v Karlových Varech během tamějšího
Bachova pobytu. Na počátku léta 1718, kdy Bach v lázních pobýval (tj. od poloviny května do
konce června), dlel Sporck přibližně 170 km východně odtud ve své rezidenci v Lysé nad Labem; zprvu pro svůj špatný zdravotní stav, potom proto, že byl pro dluhy vsazen na několik
týdnů do vězení. Sice se v květnu a červnu 1718 dal co nejpřesněji informovat, které excellence tehdy v Karlových Varech pobývaly, přesto se ale jméno Bach, stejně jako jména příslušníků
středoněmecké šlechty v korespondenci nevyskytují.14 O dva roky později, když kníže Leopold
z Anhalt-Köthenu (snad společně s Bachem) opět cestoval do Karlových Varů, byl Sporck ve skutečnosti také v lázních; ovšem ne v Karlových Varech, ale o 250 km východně odtud – v Kuksu, tedy ve své druhé rezidenci, kterou se tehdy snažil etablovat.
Tento cíl byl příčinou jeho zájmu o seznam karlovarských hostů – záleželo mu na tom, aby
příště mohl českou a rakouskou šlechtu pozdravit také u sebe, a ne pouze ve vzdálených Karlových Varech.15 Proto k sobě začal zvát kočovné divadelní společnosti a dokonce italský operní soubor. Zda za Sporckovou operní angažovaností stál skutečný hudební zájem a vůbec pravé porozumění soudobé umělecké hudbě, je více než pochybné. Celé svazky dopisů vyprávějí o Sporckově zálibě v určitých teologických spisech a v numismatice. Jeho legendární zájem
o loveckou hudbu je ale, jak se mi zdá, podmíněn jedině jeho velikou láskou k lovu a k Řádu
sv. Huberta, který založil. V korespondenci se nepíše ani o muzikáliích – s výjimkou loveckých
kantát. Nezdá se ani, že by Sporck vydržoval dvorní kapelu v pravém slova smyslu, a už vůbec
ne ansámbl schopný provést Bachův hojně obsazený Sanctus. Dvě svědectví o Sporckově nekompetentnosti v hudebních otázkách bych chtěl krátce představit.
24. srpna 1724 se Sporck v dopisu pohoršil nad knížetem Lobkovicem. Ten se všude chlubil, že získal pro pohostinské vystupování jistého loutnistu z Drážďan, když on sám – tedy
Sporck – právě zajistil do Kuksu celý operní soubor z Benátek:
»Není to nic velkého, když nějaký kníže nechá nějakého loutnistu přijet k sobě pár mil
cesty na své vlastní náklady; celá společnost o 22 osobách není jeden jediný loutnista, také Benátky nejsou Drážďany, ani hrabě Sporck nějaký kníže, a k tomu ještě jsou opery zde
[v Kuksu] hrány skutečně všem posluchačům a divákům k největšímu potěšení.«16
Jméno onoho proslulého drážďanského loutnisty – Sylvia Leopolda Weiße – neříkalo Sporcko
vi zřejmě vůbec nic. V pozadí jeho poznámky stojí ovšem též pýcha hraběte nad tím, že se mu
podařilo na lázeňskou sezónu 1724 poprvé přilákat do Kuksu skupinu italských operistů. Tenkrát nabídla skupina impresáriů Peruzziho a Denzia vznešeným kukským lázeňským hostům
operu Orlando furioso Antonia Bioniho, a věříme-li různým vyjádřením hraběte k této záležitosti, měla produkce úspěch.17 Úsudek znalce vypadal ovšem jinak: svídnický advokát Gottfried Benjamin Hancke, blízký důvěrník Sporckův a známý slezský básník, který studoval v desátých letech v Lipsku a který později psal texty přímo pro hraběte, vypsal 26. října 1724 v dopise své dojmy z opery.18 A přitom využil příležitosti vysvětlit hraběti rozdíl mezi průměrnou
a skutečně dobrou hudbou, tj. ze svého hlediska rozdíl mezi italskou operní hudbou a scénickými díly středního a severního Německa:
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»Je pravda, že skupina byla dobrá, ale ne vynikající. Neboť když posuzuji celou operu, byla
to především poetická kompozice proti pravidlům divadla […]. Pokud se ale hudební kompozice týká, nechávám Bionimu jeho hodnotu; jen náleží komponování správné opery něco víc, neboť v Orlandu není žádná něžná árie. A všechny árie jsou většinou stejné. U našich německých oper jsme delikátnější, a tudíž se musí 1) v téže opeře měnit nejen témata
k áriím, ale i 2) nástroje, a pokud možno 3) navzájem koncertovat. 4) Užívá se affetuosi
solo a 5) árií s obligátními basy. Zkrátka, naše německé opery musí vypadat jinak, neboť
celá kompozice Orlanda furiosa spočívá v páru houslí unisono. Kdo slyšel nějakou operu od kapelníka Kaisera, Händela, Telemanna či Hoffmanna, ten říká: non tangimur istis.
Nyní by měl následovat ten nejlepší posudek. Kdo ale […] věc posuzuje nestranně, ten
musí dospět k závěru, že zahraniční věci jsou většinou obdivovány jen proto, že jsou zahraniční […].«19
Je to psáno ctiteli Bacha a velkému hudebnímu znalci? Zdá se, že nikoliv. Hanckeho posudek neměl v žádném případě vliv na Sporckovy další operní plány. Svídnický advokát mohl svým horováním pro německou barokní operu v Hamburku a Lipsku v katolických Čechách
stěží vyvolat porozumění. Konfesní hranice, probíhající na severu země, byla přece zároveň jistým druhem kulturní přehrady a hudební i estetické snahy na operním poli byly na obou stranách zjevně od základu odlišné. To v neposlední řadě potvrzuje poznámka samotného hraběte: 18. července 1726 informuje Sporck jednoho známého, že v Karlových Varech skončilo pohostinské vystupování oné benátské operní družiny fiaskem; a to navzdory, – nebo právě proto? – přítomnosti hudebně zcela zainteresované šlechty z Anhalt-Zerbstu (kapelníkem tam byl
Johann Friedrich Fasch) a z Brandenburg-Bayreuthu:
»Tamní impresário […] mi poslední poštou zaslal zprávu, jak v Karlových Varech během
6 týdnů téměř dvanáctkrát […] hlásil, že se vídeňská i saská šlechta vůbec nestarala o opery, jak tu byl přítomen kníže z Zerbstu jen jednou a markrabě z Bayreuthu jen […] třikrát
[…]. Ze Sasů tu ale […] bylo docela hodně hostů, ale nikdo nepřišel.«20
Uvedený korespondenční materiál dává také novou možnost vysvětlení Sporckových kontaktů s německým prostředím. Ukazuje, že hodně snah hraběte směřujících do Saska, zvláště do Drážďan a Lipska, se točí stále kolem koupě mincí nebo náboženských spisů a jejich tisku. Sporck sám provozoval tiskárnu a snažil se o šíření spisů vydaných kukskou tiskárnou mezi lázeňskými hosty – také to byl důvod, který vedl k zabavení jeho knihovny. Jak je zjevné ze
Sporckovy korespondence, našlo jeho zalíbení v náboženských spisech také příležitostně výraz v tom, že se odvážil určité autory tisknout vlastním nákladem. A tady se zdá, že v letech
1726/27 toto upřednostňování ustává. V únoru 1727 sděluje Sporckův sekretář Seemann jistému panu Etzoldovi z Lipska, že Sporck odmítá dát na vlastní náklady do tisku teologický rukopis, který mu zaslal.
»[...] můj milostivý pán [hrabě Sporck] před několika dny začal číst odeslaný rukopis:
a protože v napsaném traktátu našel úvahy, jichž je plna celá knihovna, tak se také rozhodl
nedat takové [spisy] napříště tisknout, ale odeslat je prvním poslem zpět do Drážďan […],

Opis dopisu T. Seemannovi z 26. října 1724, Inv. A 480, s. 685-687: »Es ist wahr, die Bande war
gut, aber nicht unvergleichlich. Denn wenn ich die gantze opera betrachte, so war erstlich die Poetische
Composition contra die Regulas Comicas [...] Jetzo aber auff die Musicalische Composition zu kommen,
so lasse ich zwar den Bioni in seinem werthe; allein es gehöret zu Componirung einer rechten opera
etwas mehr, denn in dem Orlando furioso ist keine tendre arie. Ja alle Arien sind meistentheils einerleÿ.
Bey unseren deütschen Opern sind wir delicater, und müßen 1. in Einer opera nicht allein die Themata
zu den Arien sondern 2. auch die Instrumente abwechseln, und quod potissimum 3. mit einander concertiren 4. setzet man affetuosi solo, und 5. arien mit obligaten Bässen; kurtz, unßere deutschen operen
müßen anders aussehen, denn die gantze Composition des Orlando furiosi bestehet in ein par violini
unisoni. Wer eine opera vom Capellmeister Kaÿser, Hendel, Telemann, Hoffmann gehöret hat, der spricht:
non tangimur istis. Nun solte wohl die Execution das beste seÿn. Wer aber [...] die Sache unpartheÿisch
examiniret, der wird in der that befinden, daß wir die ausländischen Sachen mehrentheils bloß allein
darum admiriren, weil sie ausländisch sind. [...].« Uvedenou pasáž cituje ve větší šíři rovněž Freeman,
D. E.: The Opera Theater ( pozn. 13), s. 287n.
20
Koncept dopisu Karlu Josephu de Grossa z 18. června 1726, Inv. A 487, s. 385: »Der daselbstige
Impressario [...] hat mir mit der letzteren Post den Bericht eingeschieckt wie das er im Carlsbaad durch
6. Wochen nicht mehr als 12. mahl [...] recitiret hette, maßen der Wienerische und Sächsische Adel sich
gar nichts umb die operen bekümmert, auch der Fürst von Zerbst nur 1. und der Marggraf von Barreith
nur [...] 3mahl darinnen gewesen[...]. Von den Sachsen aber [...], ohngeachtet ihrer gar viele gewesen,
[hat sich] keiner eingefunden.«
19
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***
Jinak vypadá stav věcí v případě druhé šedé eminence, tentokráte z katolické Moravy, v Bachově životopisu: říšského hraběte Johanna Adama z Questenbergu.
O jeho vztazích k Bachovi a vlastních závěrech, které jsem vyvodil, jsem psal již v BachJahrbuch z roku 200922 a k mým závěrům týkajícím se speciálně Vídně byla mezitím zaujata
různá stanoviska. Chci zde proto krátce shrnout své úvahy.
Skutečnost, že Bach měl vztah k císařskému tajnému radovi Questenbergovi, publikoval poprvé Alois Plichta. V questenberském archivu objevil dopis, v němž hrabě Franz Ernst Wallis
píše hraběti 2. dubna 1749 z Lipska:
»Ihned po obdržení Vašeho nejmilostivějšího psaní jsem se na různých místech poptával
po pobytu pana Bacha, po vyžádané zprávě k němu šel sám pan poručík, aby mu sdělil věci, o nichž hovořil dopis. Projevil obrovskou radost, že obdržel nějaké zprávy o Vaší Excelenci, svém nejmilostivějším vznešeném patronu a příznivci, a žádal mě, abych tento dopis
přiložil. Jenže mi ho oné soboty, posledního poštovního dne, poslal pozdě, takže Vaše Excelence musela na mou nejponíženější zprávu čekat do dneška. Dopis pana hudebního ředitele naznačí více o tom, co si Vaše Excelence žádala vědět.«23
Koncept Seemannova dopisu Etzoldovi z 27. února 1727, Inv. A 480, s. 616: »[...] welcher gestalten
[...] mein gnädiger Herr [d.h. Graf Sporck] vor etlichen tagen daß von deroselben überschickte MSt: oder
geschriebenes Tractätgen zu überlesen angefangen, worinnen [er] verschiedene Betrachtungen deren es
gantze bibliotheken voll giebet, gefunden, und von welchen er auch in dero Eigenen Bibliothek ein und
anders bereits findet, dahero er auch nicht entschlossen, solches künftig drucken zu lassen, sondern dieses mit den Ersten nacher Dreßden gehenden Bothen [...] wieder retour senden werde, damit sie solchen
anderörthig amploiren, undt sich zu Nutzen machen können. [...] Inzwischen lebe der Hoffnung, daß
mein über Dreßden an sie abgeschicktes Schreiben nebst denen mitgesendeten Musicalien eingetroffen
und ihnen ausgehändiget worden ist.«
22
Maul, Michael: »Die große catholische Messe«. Bach, Graf Questenberg und die »Musicalische Congregation« in Wien, in: Bach-Jahrbuch 2009, s. 153-175.
23
»Alsogleich nach Erhaltung dero gnädigsten Brieffes habe mich an verschiedenen Örthern umb
die Behausung des H. Bachs angefraget, nach eingehohlten Bericht ist H. Lieutenant selbsten zu Ihme
gegangen, und Ihme die Sachen, wie der Brieff gemeldet, eröfnet. Er hat ungemeine Freüde bezeiget von
Eüer Excellentz, als seinen gnädigsten hohen Patron, und Gönner einige Nachrichten zu erhalten, und
mich ersuchet gegenwärtigen Brieff beyzuschliessen. Allein Er hat mir selben Sambstags, als verflossenen
Posttag, also spath zugesendet, das bis anheüt Eüer Excellentz meinen Unterthänigsten Bericht abzustatten verspahren müssen. Der Brieff des H. Musique-Directoris wirdt das mehrere andeüten, so Eüre
Excellentz zu wissen verlanget hatten[...].« Dopisy hraběte Wallise Questenbergovi jsou v uloženy v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu G 436, kart. 779, inv. č. 6361/1749. Část s uvedeným citátem
je na fol. 6r. K tomu rovněž Plichta, Alois: Johann Sebastian Bach und Johann Adam Graf von Questenberg,
Bach-Jahrbuch 1981, s. 23-28, a dále týž: Questenberk – Jaroměřice – Bach, in: Opus musicum 10 (1978),
č. 9, s. 268-271. Srov. též Dokumente zu Leben, Werk und Nachwirken Johann Sebastian Bachs 1685-1800.
Neue Dokumente. Nachträge und Berichtigungen zu Band I-III, vorgelegt und erläutert von Hans-Joachim
21
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aby mohly být využity na jiném místě. […] Mezitím žiji v naději, že můj dopis, jejž Vám
přes Drážďany spolu s hudebninami posílám, Vám bude doručen a vlastnoručně předán.«21
Z dalšího dopisu vychází najevo, že řečený manuskript byl Sporckovi věnován a Etzold jej už
na podzim 1726 spolu se zmíněnými hudebninami poslal zpět. Nejasné ovšem zůstává, zda při
tom Etzold vystupoval pouze jako zprostředkovatel, nebo byl autorem traktátu. Jak tomu ale
také bývá, zajímavý je především postup: nějaký člověk z Lipska posílá hraběti Sporckovi náboženský spis a přikládá k rukopisu nějaké hudebniny – snad proto, aby dosáhl hraběcí přízně.
Bachův libretista Picander věnoval – jak již bylo řečeno – koncem roku 1725 svůj spis, tištěný v Lipsku, hraběti Sporckovi a v předmluvě děkuje za nějaký blíže nespecifikovaný dobrý skutek. Nemohl to jistě z chronologických důvodů být autor onoho více než o rok později
Sporckem odmítnutého náboženského spisu. Ale považuji bez dalších pramenných důkazů za
možné, ba dokonce podle stavu věci nejpravděpodobnější, že Picanderovo věnování mělo podobnou minulost. Možné by tedy bylo, že také on se u Sporcka snažil buď o finanční příspěvek na
vydání, nebo dokonce o vytištění celé práce, a proto chtěl vylepšit svou šanci tím, že poprosil
Bacha o výpůjčku hlasů Sanctu. Tato úvaha je lákavá též proto, že Bach určitě mnohem častěji
půjčoval party hlasů, ale nikdy si na partiturách nezaznamenával jména vypůjčitelů. Snad byla touto poznámkou vyjádřena i mimořádnost této situace.
S jistotou lze o vztazích mezi hrabětem Sporckem a Bachem říci, že »kauza« Karlovy Vary,
která bývá téměř vždy uváděna k vysvětlení původu Bachových vztahů ke katolickému jihu,
u hraběte Sporcka neplatí.
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Co přesně se skrývá za zmíněnými »věcmi«, které Questenberg nechal sdělit svatotomášskému kantorovi a co Bach poté svému zjevně dobře známému hraběti sdělil, není známo, protože k tomu nejsou dochovány žádné další dokumenty. Protože však tehdy již jedenasedmdesátiletý hrabě byl proslulým milovníkem hudby a uznávaným loutnistou, který ve své jaroměřické rezidenci ležící mezi Prahou a Vídní pořádal ambiciózní operní a oratorní představení, může
být sotva pochyby o tom, že se ona věc týkala hudby. Mé pokusy v uplynulých letech vyřešit
záhadu na základě questenberských archiválií nevedly k žádnému výsledku.
Přesto však questenberské účetní knihy, vedené téměř bez jediné mezery, obsahují doklad
o tom, že Questenberg na počátku léta 1718 patřil ke karlovarským lázeňským hostům;24 je
možné, že se zde tehdy s Bachem seznámil a ten jej proto mohl o 31 let později nazvat svým
»velkým patronem a příznivcem«. Jinak dává Questenbergova rozsáhlá korespondence a účetní
knihy z doby kolem roku 1749 obraz nemocemi sužovaného starého muže, který strávil v Jaroměřicích soumrak života.
Jedinou Questenbergovou společenskou aktivitou související s hudbou v době jeho prokázaného kontaktu s Bachem je jeho členství ve společnosti s názvem »Musikalische Congregation«
ve Vídni. Doklad o něm přinášejí účetní knihy, v nichž jsou každoročně zaznamenávány poplatky související s členstvím v tomto spolku.25 Ten byl založen v roce 1725 členy císařské dvorní
kapely, jakož i dalšími milovníky hudby, a měl za patronku sv. Cecílii.26
Seznam členů z roku 1740 čítá 180 jmen: zpola jsou to vídeňští hudebníci a umělci, druhou
polovinu tvoří známí hudební mecenáši, kromě Questenberga třeba Haydnův zaměstnavatel
kníže Nikolaus Esterházy (1714-1790).27 Podle tištěných stanov28 vznikl spolek proto, aby každoročně 22. listopadu oslavil jmeniny své patronky – ochránkyně hudby – zpívanou bohoslužbou a v předvečer prováděl hudební nešpory. Dále byli z finančních prostředků spolku podporováni nemocní členové a na počest zemřelých mělo být dáváno rekviem. V centru aktivit byly ale každoroční oslavy svátku sv. Cecílie, které se konaly zprvu ve vídeňském chrámu sv. Michaela a od roku 1748 v dómu sv. Štěpána. A máme-li věřit zprávám v periodiku Wienerisches
Diarium, stály ostatní události církevní hudby ve Vídni v jejich stínu. Zde jsou uvedeny dvě
zprávy z doby o něco pozdější:
Wienerisches Diarium, 25. listopadu 1769:
»Uplynulou středu, na kterou připadl svátek sv. Cecílie, uspořádala zdejší Hudební kongregace ve svatoštěpánském dómu, jak bývá každoročně zvykem, v předvečer slavnostní nešpory a den poté mši svatou, přičemž byl hlavní oltář co nejnádherněji vyzdoben a osvětlen
a zazněla přitom vynikající vokální i instrumentální hudba v podání znamenitých a zčásti také proslulých zdejších hudebních umělců s všeobecným úspěchem.«29
Schulze unter Mitarbeit von Andreas Glöckner [= Johann Sebastian Bach. Neue Ausgabe samtlicher
Werke. Supplement V], Kassel etc. 2007.
24
Srov. Maul, M.: »Die große catholische Messe« ( pozn. 22), s. 161.
25
Tamtéž, s. 156-161.
26
Viz Hanslick, Eduard: Geschichte des Konzertwesens in Wien, Wien 1869, s. 12n. a 28n.; Köchel, Ludwig Ritter von: Johann Joseph Fux, Hofcompositor und Hofkapellmeister der Kaiser Leopold I., Josef I. und
Karl VI. von 1698 bis 1740, Wien 1872, s. 169-171; Ogesser, Joseph: Beschreibung der Metropolitan-Kirche
zu St. Stephan in Wien, Wien 1779, s. 293, Pohl, Carl Ferdinand: Denkschrift aus Anlass des hundertjährigen
Bestehens der Tonkünstler-Societät..., Wien 1871. Další materiály k této problematice přináší např. Biba,
Otto: Die Wiener Kirchenmusik um 1783, in: Beiträge zur Musikgeschichte des 18. Jahrhunderts [= Jahrbuch
für österreichische Kulturgeschichte, 1. Band, 2. Halbband], Eisenstadt 1971, s. 7-79; Schütz, Karl: Musikpflege an St. Michael in Wien, Wien 1980, s. 76-81; MacIntyre, Bruce Campbell: The Viennese Concerted
Mass of the Early Classic Period, disertační práce, The City University of New York 1984, s. 36-39; Rohling,
Geraldine: Exequial and Votive Practices of the Viennese Bruderschaften: A Study of Music and Liturgical
Piety, disertační práce, Catholic University of America, Washington 1996, s. 178-200; Black, David: Mozart
and the Practice of sacred Music, 1781-91, disertační práce, Harvard University, Cambridge (MA) 2007,
s. 382n. Ke vzniku spolku viz Rohling (viz výše), s. 180n.
27
Tisk je uložen ve Wienbibliothek im Rathaus (A-Wst), sign. E 124523. Za upozornění na něj jsem
zavázán Christine Blanken (Bach-Archiv Leipzig).
28
Articulen/ und Puncten/ Oder so genannte STATUTA, Der Musicalischen Congregation, Welche Unter
glorreichen Schutz Der Röm. Kaiserl. und Königl. Spanisch. Catholischen Majestät CAROLI Des Sechsten/
ANNO 1725. Allhier in Wien aufgerichtet worden. Gedruckt bey Johann Peter v. Ghelen [...]. Exemplář těchto stanov – též v italštině – je uložen ve Wiener Stadt- und Landesarchiv (A-Wsa), Haydn-Verein, A 1/1.
Obsah částečně přetiskuje Hanslick, E.: Geschichte des Konzertwesens in Wien ( pozn. 26), s. 28n., a dále Brand, Carl Maria: Die Messen von Joseph Haydn, Würzburg 1941, s. 56.
29
»Verflossenen Mittwoch, als an dem Festtage der heil. Cäcilia, hat die hiesige musicalische CongreClavibus unitis 3 (2014), pp. 161-168
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gation, wie alle Jahre gewöhnlich, in der St. Stephans Domkirche am Vorabend eine feyerliche Vesper, und
den Tag darauf ein Hochamt, wobey der Hochaltar auf das prächtigste ausgeschmücket, und beleuchtet
war, unter einer vortreflichen Vocal- und Instrumentalmusik absingen lassen; alles, was dermalen von
vortreflichen und theils berühmten Tonkünstlern allhier sich befindet, ließ sich dabey mit allgemeinem
Beyfalle hören.«
30
»Das am Sonntage eingefallene Fest der heiligen Cäcilia, welches zugleich das Schutz- und Lobfest
der Tonkünstler ist, wurde von denenselben in der Metropolitankirche zu St. Stephan mit der gewöhnlichen Pracht gefeyert. Eben dieses Tages am Abend war die Vorvesper. Das feyerliche Amt und der Lobgesang aber war am folgenden Montag. Beedes wurde unter einer der Kunstreichesten und vortreflichsten
Musiken verwaltet, wobey sich alle hiesigen Virtuosen einfanden [...]. Nie war der Wetteifer sich selbst zu
übertreffen unter den Tonkünstlern lebhafter als bey dieser Gelegenheit, welche ihnen die erhabensten
Begriffe von der Bestimmung ihrer Kunst und der Heiligkeit ihres Zwecks einzuflössen schien.«
31
Dílo je dochováno v hudebním archivu benediktinského opatství v Göttweigu (A-GÖ). Obsazení:
SSATBB, dvoje housle, 2 pozouny, 2 trubky, tympány a basso continuo.
32
O tom Hofer, Norbert: Thematisches Verzeichnis der Werke von Georg Reutter jun., No. 79 (s. 43),
rukopis uložen ve vídeňské Österreichische Nationalbibliothek, Musiksammlung (A-Wn), Mus. Hs. 28.992,
s dále MacIntyre, B. C.: The Viennese Concerted Mass ( pozn. 26), s. 450.
33
Srov. tamtéž ( pozn. 26), s. 258-272, 857-860, 983n., passim; zde také na s. 1084-1339 notový
materiál tohoto díla.
34
Viz Brand, C. M.: Die Messen von Joseph Haydn ( pozn. 28), s. 52-59, a též Kantner, Leopold: Das
Messenschaffen Joseph Haydns und seiner italienischen Zeitgenossen – Ein Vergleich, in: Joseph Haydn.
Tradition und Rezeption. Bericht über die Jahrestagung der Gesellschaft für Musikforschung, Köln 1982,
Regensburg 1985, s. 145-159; určení mše dosud nebylo objasněno, toto dílo bylo nicméně zřejmě okolo roku 1773 Haydnem s ohledem na svatocecilský svátek spolku Musicalische Congregation přepracováno, resp. rozšířeno (o tom více in: Joseph Haydn. Werke, Reihe XXIII, Band 1a: Messen, hrsg. von James
Dack – Georg Feder, München 1992, s. VIII-X).
35
Maul, M.: »Die große catholische Messe« ( pozn. 22), s. 168-173.
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Wienerisches Diarium, 25. listopadu 1772:
»Nedělní svátek sv. Cecílie, ochránkyně a chvalořečené světice hudebních umělců, byl jimi
oslaven v metropolitním chrámu sv. Štěpána s neobyčejnou nádherou. Právě toho dne večer se konaly nešpory. Slavnostní mše a chvalozpěv se konaly následující pondělí. Obojí
bylo opatřeno umělecky nejhodnotnější a nejvýtečnější hudbou, čehož se zúčastnili všichni zdejší virtuozové […]. Nikdy nebyla mezi umělci snaha překonat sama sebe živější než
při této příležitosti, která jim připomněla nejvznešenější pojmy poslání jejich umění a posvátnosti jeho účelu.«30
Jaký konkrétní repertoár u příležitosti oslav sv. Cecílie zazníval, není známo. Nicméně není pochyb o tom, že největší pozornost byla věnována mším, které při této příležitosti byly
hrány. Tak se v roce 1746 dávala Missa sanctae Caeciliae Ferdinanda Schmidta, vicekapelníka
svatoštěpánského dómu, která má se svými 1 042 takty v souladu s typickým vídeňským repertoárem třicátých a čtyřicátých let monumentální rozměry.31 Další svatocecilská mše kapelníka
Georga Reuttera z roku 1743 je zase komponována pro osm sólových zpěváků, čtyřhlasý sbor,
jakož i plný orchestr, a obsahuje dvanáctihlasé Gloria.32 A konečně existuje Missa sanctae Caeciliae z roku 1770 z pera dvorního kapelníka Floriana Leopolda Gassmanna, která délkou svých
1 441 taktů uvedená díla ještě značně převyšuje.33 Toto dílo mohlo být vzorem pro Missu cellensis Josepha Haydna, nejrozsáhlejší vídeňskou mši 18. století. Ta je v pozdějších pramenech
označována rovněž jako Missa sanctae Caeciliae, a proto není vyloučeno, že také ona – snad
v přepracované verzi – byla určena ke svatocecilským oslavám ve Vídni.34
Vycházeje ze skutečnosti, že hrabě Questenberg patřil k členům Hudební kongregace, jež
pěstovala ve svátek sv. Cecílie mešní skladby zcela neobyčejného rozsahu a nejvyšších uměleckých nároků, položil jsem si tuto otázku: Mohl hrabě v dubnu 1749 kontaktovat Bacha, aby
jménem kongregace sondoval, zda by byl svatotomášský kantor ochoten pro nadcházející listopadový svátek sv. Cecílie poslat do Vídně mši?35 Tato otázka se v současné době nedá zodpovědět. Nedá se říci ani to, jakou úlohu Questenberg ve spolku přesně hrál, ani to, zda kongregace zadávala příležitostné kompoziční zakázky mimovídeňským, ba dokonce protestantským
skladatelům. Ovšemže by bylo jen těžko představitelné, že by společenství sestávající především
z hudebních znalců stále sahalo jen po skladbách svých členů, tedy výlučně po vídeňském repertoáru. Připustíme-li, že by Questenberg u Bacha skutečně objednal svatocecilskou mši, objevili bychom poprvé klíč pro určitý scénář vzniku zkompletované Mše h-moll, což by mohlo vyjasnit mnohé dosud neuspokojivě vysvětlené zvláštnosti, jako velkorysé využívání starších skladeb, nejednotné obsazení a konfesionální problematiku. Vůbec by bylo srozumitelnější rozhod-
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nutí tomášského kantora v nevelkém časovém rozmezí rozšířit svou krátkou mši z roku 1733
v missa tota. Jak by se mohl takový příběh odehrát? Hypoteticky se mohlo stát, že když řada
velkých mistrů vídeňské církevní hudby již zemřela, mohla se Hudební kongregace ve čtyřicátých letech pokusit získat pro svůj svatocecilský svátek slavné soudobé skladatele.
Rozhodnutí z roku 1749 požádat Bacha, který byl ostatně dvorním skladatelem katolického saského kurfiřta, o kompozici mše pak mohlo vést k tomu, že jeho klavírní hudba byla provozována ve Vídni; vedle Fuxe platil za nejvýznamnější autoritu v kontrapunktu v německojazyčné oblasti, což v roce 1747 také nově potvrdil – jak uvádějí zprávy v německém tisku – svou
improvizovanou fugou na téma Friedricha Velikého v Postupimi. Bach mohl nabídku pochopit
jako šanci: za prvé, aby uvedl v život svůj projekt, který zamýšlel, avšak v Lipsku jej prakticky
nemohl realizovat, a za druhé, aby mohl zanechat také v hlavním městě říše »vizitku« nejvyšší
kvality, a to s vynaložením adekvátního úsilí: od dubna 1749 tvořil mši h-moll, a to z vlastních,
již existujících mešních částí či jinak vhodných skladeb. Skladatelské pero pak uchopil tam, kde
mu materiál chyběl. Skutečnost, že použil znovu hudbu, kterou kdysi věnoval svému saskému
pánovi, nebyla pro její provedení ve Vídni žádnou překážkou. A okolnost, že zvolil ve zcela nově
komponovaném Credu členění úseků, které je známo především z Caldarových mešních skladeb,
by pak nebyla žádnou náhodou, ale uvědomělou reminiscencí vzhledem k zadavateli. Také Bachova stylistická šíře – použití stile antico spojeného s moderními prvky galantního stylu – se
vyskytovala v soudobých vídeňských mešních kompozicích. Bach by pak v takovém případě poslal k Dunaji buďto party, které jsou dnes ztraceny, nebo zcela novou partituru. Je pozoruhodné, že takovýto časový plán dokonce odpovídá pramenným důkazům. Neboť pozdější záznamy
v partituře byly podle všeho provedeny na podzim 1749,36 přičemž mnohé dodatky, které tehdy v partituře zaznamenal Bachův syn Johann Christoph Friedrich, mohly být, jak později ukázal Peter Wollny, přípravnými pracemi pro vyhotovení hlasů.37 Proč tehdy nevešlo Bachovo angažmá pro vídeňskou Hudební kongregaci ve známost (kdyby skladba byla skutečně provedena), lze rovněž vysvětlit. Přirozeně byla taková práce z konfesionálních důvodů značně odvážná. Teprve Bachovu synovi Carlu Philippu Emanuelu pak připadlo pojmenovat (vědomě či nevědomě), okolnosti provedení Mše h-moll. Neboť jak je známo, v katalogu jeho hudebního majetku byl totiž tento kus označen jako »Die große catholische Messe« – »Velká katolická mše«.38
Nicméně: velká Mše h-moll ve spojení s vídeňskou Hudební kongregací zůstává hypotézou.
Vytváří poprvé přijatelný rámec pro diskusi, v němž by bylo provedení Bachovy dvouhodinové
mše myslitelné. Neboť při každoročních zpívaných bohoslužbách ve svátek sv. Cecílie měla vídeňská kongregace – jako snad nikde jinde – zjevně na programu provádění skladeb mimořádného rozsahu. Nadto je v osobě hraběte Questenberga a v jeho kontaktu s Bachem na jaře roku 1749 po ruce spojovací článek mezi vídeňskou Hudební kongregací a svatotomášským kantorem, jenž by byl ovšem bez dalších důkazů slabý.
Tato hypotéza má podle mého mínění dvojí význam. Za prvé, že Mše h-moll byla konečně
vytažena ze zásuvky, kam byla bachovským bádáním na desetiletí odložena, a to především
pro nedostatek provozovacích scénářů. Za druhé bych rád přispěl k tomu, aby se v budoucnu
o Hudební kongregaci a jejích zjevně zcela mimořádných svatocecilských mších vědělo. Stav
pramenů je sice úplně jiný než dobrý, ale zaujetí pro toto téma by mohlo vést k tomu, že by
také díky jinému typu pramenů – myslím tu především na rodinnou pozůstalost šlechtických
členů kongregace – mohl být objasněn průběh slavností a skutečný hudební repertoár, který
byl při nich provozován.

Viz Kobayashi, Yoshitake: Zur Chronologie der Spätwerke Johann Sebastian Bachs. Kompositions- und
Aufführungstätigkeit von 1736 bis 1750, in: Bach-Jahrbuch 1988, s. 7-72, a též Wollny, Peter: Neue BachFunde, in: Bach-Jahrbuch 1997, s. 42n.
37
Wollny, Peter: Beobachtungen am Autograph der h-Moll-Messe, in: Bach-Jahrbuch 2009, s. 135-147.
38
Verzeichnis des musikalischen Nachlasses des verstorbenen Capellmeisters Carl Philipp Emanuel
Bach, Hamburg 1790, s. 72. Viz též Dokumente zum Nachwirken Johann Sebastian Bachs 1750 bis 1800
( pozn. 2), s. 495.
36
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Sporckova cesta do Vídně
Rok 1727 byl v životě hraběte Franze Antona von Sporck
výjimečný už tím, že zůstal ve svých kukských lázních
přes zimu, připravoval skandální happening proti žirečským jezuitům, kteří zrušili společný plán na vybudování Křížové cesty a Kalvárie v Novém lese, a plánoval cestu do Vídně, aby si usmířil císaře ve vleklém honebním
sporu.3 Z dosud neznámého a nepublikovaného svazku kalendářových zápisů jeho hofmistra Tobiáše Antonína Seemanna4 je zřejmé, že Seemann v pátek 18. dubna 1727 odjel z Kuksu přes Jihlavu a Znojmo do Vídně se
Základní monografie k tématům Sporck a Questenberg:
Preiss, Pavel: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha – Litomyšl: Paseka, 2003; Freeman, Daniel E.: The
Opera Theater of Count Franz Anton von Sporck in Prague (172435) [= Studies in Czech Music, 2], New York: Stuyvesant, 1992;
Šerých, Jiří: Michael Rentz fecit. Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka, Praha: Karolinum, 2007; Helfert, Vladimír: Hudební barok na českých zámcích. Jaroměřice za hraběte Jana Adama z Questenberku († 1752), Praha: Česká akademie
císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1916; týž:
Hudba na jaroměřickém zámku. František Míča, 1696-1745, Praha: Česká akademie věd a umění, 1924; Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hraběte Questenberga a italská
opera v Jaroměřicích, Praha: KLP, 2011.
2
Plichta, Antonín: Výtvarná barokní kultura v Jaroměřicích
n./R. Přehled poznatků z archivního studia, in: Vlastivědný věstník moravský 25 (1973), s. 157.
3
Srov. Hrdina, Ignác A. – Kuchařová, Hedvika: Kacířský proces s hrabětem F. A. Šporkem v právně-historickém a teologickém
kontextu, Ostrava: KEY Publishing, 2011.
4
Archiválie zakoupená v hamburském antikvariátu je
v soukromém vlastnictví ve Vídni. K dispozici jsem měl nejprve
strojopisný německý přepis s řadou nepřečtených nebo zkomolených jmen a údajů v rozsahu 16 stran s hustým řádkováním
a později i digitální fotografie v celkovém rozsahu 142 stran se
Seemannovými poznámkami různého rozsahu (dále citováno
1
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Stanislav Bohadlo

Franz Anton Graf von Sporck:
»Jak mohl ten komorník
[Mitscha] odejít bez dovolení
od stolu?«

Franz Anton Count of Sporck:
“How could the butler [Mitscha]
leave the table without a permission?”
The long time exposed question whether there had been
any personal connections between the Counts Franz Anton of Sporck and Johann Adam of Questenberg has been
answered and solved. Based on the lately discovered and
never published source – the Calendar journal from the
year 1727 by Tobias Anton Seemann, Sporck’s administrator and organist – we can reconstruct the Sporck’s
summer trip to Vienna. Between April 26 and August
7, 1727 Sporck was striving to defend his statements in
his old law cases directly in front of the Emperor taking
the advantage from many meetings and visits with court
officials and noblemen. At the same time he witnessed
several plays, “Tafelmusik” and concerts, among those
the meetings with Questenberg and his musicians or
sitting in his loge in Kärntnerthor Theatre were the
most important. He became extremely angry with Franz
Anton Mitscha, Questenberg’s composer and conductor,
who had left the table without any permission. It illustrates the different social attitudes and artistic status
at both counts courts.
Key words: history of music; Bohemian Lands; 18th century; Sporck, Franz Anton Count of; Questenberg, Johann
Adam Count of; Míča, František Antonín; Seemann,
Tobias Anton; diary records; Vienna; 1727; Kärtnerthor
Theatre
Number of characters: 26 613 / 4 026
Number of images: 2
Secondary language(s): German
Text vychází z autorovy studie Questenberg a Sporck – oddělené
a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách?,
in: Musicologica Brunensia 46 (2012), s. 15-34.
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Ř

íšská hrabata Franz Anton von Sporck (1662-1738,
 Obr. 1) a Johann Adam von Questenberg (16781752) si byla v mnohém nápadně podobná, mj.
i tím, že oba jejich poddaní a nejbližší spolupracovníci byli zároveň nejvyššími úředníky panství a hudebníky: Tobiáš Antonín Seemann a František Antonín Míča. Jejich zájem o divadlo, hudbu a italskou operu byl pro tato umění konstitutivní v Čechách a na Moravě.1
Jako by byl Questenbergův vkus v architektuře zprostředkován Vídní, zatímco Sporck volil rovnou italské mistry. A analogicky to platí i o provozování italské opery, kde je oním zprostředkovatelem Míča a questenberský soubor sestavený převážně z poddaných, zatímco
sporckovskou operu v Kuksu a v Praze představuje profesionální peruzzi-denziovská operní společnost Italů přímo z Benátek, napojená osobně na Antonia Vivaldiho.
»Když tedy všechno snažení Jana Adama Questenberka zvážíme, shledáme, že šlo o osobnost, která vysoko
přečnívala dobový průměr. Snad snese srovnání s českým
Františkem Antonínem Šporkem,« uzavírá Alois Plichta
v roce 1973.2 Otázka, zda se hrabata znala, nebo dokonce setkala, byla však ve sporckovském i questenberském
bádání po celá desetiletí nezodpovězena.
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Obr. 1:
Emanuel Joachim Haas:
Franz Anton Graf
von Sporck, 1735
(© Archiv autora)

šesti sloužícími a s bagáží. Setkal se nejprve se Sporckovým agentem Schmidtem, aby připravil
u sv. Martina ubytování pro hraběte, který přicestoval od Brna poštovním kočárem 26. dubna.
Na druhý den oznámil Seemann příjezd hraběte princi Emanuelovi, hraběti Harrachovi, generálu Thunovi, hraběti Kobenzelovi, baronu Beerovi, kaplanovi Boivienovi z francouzského vyslanectví, baronu Imserovi a také vévodovi de Richelieu, který bydlel v Questenbergově paláci.5 Od příštího dne se Sporckův pobyt ve Vídni změnil v sérii návštěv a přijímaných dvorních
radů, úředníků i urozených hostů, které obdarovával veršovaným Křesťanským rokem a dalšími svými tisky, grafikami, medailemi, zápisy do hubertské řádové matriky, nebo dával zpívat
na »své« árie pravidla loveckého Řádu sv. Huberta a další písně. Večer pokračovala společenská
setkání s vlivnými lidmi u dvora v divadle.
jako Seemann, Tobias Anton: Calender, s příslušným vročením). Za zprostředkování cenné archiválie vděčím Stephanu Sweerts-Sporckovi.
5
Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 243.
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Sporck také pečlivě sledoval výjezdy císaře do Laxenburgu a rozdával dvě tištěné Relationes,
nesporně na svou obhajobu, které se měly dostat do císařské kanceláře. Ani ne po týdnu pobytu ve Vídni dostal Sporck pozvání na oběd od hraběte Questenberga, aniž by ho předtím dal
Seemannem jmenovitě informovat. Protože »z roku 1727 nejsou o hudebních aktivitách iniciovaných Questenbergem takřka žádné informace,«6 jak uvádí ve své obsáhlé a pramenně vyčerpávající monografii Jana Perutková, jsou i drobné údaje ze Seemannových zápisků o jaroměřickém hraběti cenné. Sporck se dostavil do Questenbergova paláce na Johannesgasse ( Obr. 2),
kde bydlel Richelieu. Questenberg nachystal po obědě malý koncert (nikoliv jen Tafelmusik),
složený patrně z instrumentální hudby a operních árií. Seemann, který se v hudbě výborně vyznal, však jako úředník zůstával při zápisech do kalendáře zcela nekonkrétní a stručný a neuvedl podrobnosti o skladateli, dílech nebo dokonce interpretech. Byl z Kuksu zvyklý označovat
podle vzoru hraběte umělce jen příjmeními. Mohlo se jednat mj. o Caldarovy kompozice Amalasunta (1726), Il Tiridate (1727), pastorale Imeneo (1727) s Rademinovým překladem do němčiny z roku 1730 [!], nebo o hudbu a árie z Míčovy nejstarší dochované skladby, sepolkra Zpívané rozjímání, uvedeného v Jaroměřicích česky 11. dubna 1727, kde Míča zpíval tenorovou roli
Hříšníka.7 Podle Jany Perutkové bylo »v letech 1726-1727 vídeňskými dvorními skladateli zkomponováno pět serenat na počest narozenin a jmenin krále Ludvíka XV. a též narozenin a jmenin jeho choti Marie Leszczyńské. Podle dostupných pramenů byla všechna uvedená díla provedena v Richelieuově sídle, kterým byl právě Questenbergův palác.8 Tak mohla být provozovanou hudbou i serenata Il sogno na neznámé libreto Claudia Pasquiniho [?] z 15. února 1727.
Seemann však zaznamenal jeden citlivý a patrně příznačný rozdíl mezi Questenbergem a svým
pánem ve vztahu ke služebnictvu. Sporcka dopálilo, že komorník odešel bez dovolení od stolu:
»Den 3. dito vormittag der Hackmann bey Ihro Excl. geweßen, zu mittag bey dem Graf
Questenberg geweßt, welcher nach der Tafel schöne Music und opera Arien durch seine
hofbediente producieren laßen. Ihro Excl. sich sehr erzürnt, daß der Cammerdiener ohne
vorberuff Ihro Excl. von der Tafel weggelofen [...].«9
Tamtéž.
Tamtéž, s. 110.
8
Tamtéž, s. 34.
9
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 3. května.
6
7
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Obr. 2:
Questenberský palác
ve Vídni, místo setkání
Sporcka s Questenbergem
v roce 1727 (mědiryt
Johanna Augusta Corvina
podle Salomona Kleinera,
s. l. [1733])
(Dresden: © Sächsische
Landesbibliothek – Staatsund Universitätsbibliothek
Dresden (SLUB),
Talleyrand-Sammlung
Dr. Eberhard Ernst,
sign. Tall.Graf.II.1.16)
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Questenberg na to patrně nereagoval v souvislosti s tím, že jeho komorníkem, umělcem
a tak trochu i důvěrníkem s titulem »pán« byl právě kapelník a skladatel František Míča:»Die
Music ist erfunden von dem Hern Frantz Mitscha, Cammer Diener und Music Directore.«10 Sporckovi však ležela příhoda s nepřístojným odchodem komorníka Míči od stolu natolik v žaludku, že ještě druhý den ji několikrát komentoval: »Den 4. dito Ihro Excl. vormittag mehremal
wegen gestriger abwesenheit des Cammerdieners von der Tafel beym Questenberg repetiert,«11
což Seemann, kterého hrabě i v jeho vysoké funkci neustále ponižoval, sužoval za přestupky
služebnictva, vyhrožoval mu tresty a dokonce musel snést políček do tváře,12 suše zaznamenal s určitým protestním zadostiučiněním. Ten večer byl hrabě po večeři u hraběte Thuna a od
7 hodin opět na divadelním představení (Comoedi), ale už další den před Seemannem opět káral služebnictvo, které mu nedoneslo jeho portrét od Wortmanna,13 kukské rytiny a Hanckeho
Weltliche Gedichte, když na pohovce rozmlouval s hraběnkou Thunovou, které se údajně líbily.
Seemann musel vše ihned napravit a propagační dárky Thunům odnést:
»Um 10 uhr Ihro Excel. mich zu dem general Thun wie auch zu der Gräfin mit der Post
geschickt, und die Weltliche Gedichte nebst Ihro Excel. portrait von Wortmann und andere
kupfer überführet.«14
Dne 5. května Sporck odjel do Mödlingu projednávat s dvorními rady své právnické spory
a pak do Laxenburgu, kde hovořil s nejvyšším komořím Kobenzelem a po mši císařskému páru
s ostatními při obvyklém bacciamano líbal ruce. Zúčastnil se pohoštění a dlouze hovořil s hrabětem Kinským. Nato jel k vicekancléři Wilhelmu Kolowratovi, který mu podal zprávu o jeho
žádosti a převzal od něj potvrzený atest barona Alborna a právní posudek Heinricha Rademina:
»Den 7. dito ich mit Ihro Excl. nach Laxenburg gefahren, allwo Ihro Excl. nach der Heyl.
meß umb halb 12 uhr mit dem obristen Cammerer graf geschprochen, sodann Ihro Mayst.
dem Kayßer und Kayßerin die handt geküßet, beym aufwarten blieben, alßdann bey dem
Graf Cobentzl, obristen Cammerer graf gesprochen, allwo Sie lange mit dem Graf Kinsky
gered, umb 4 uhr zu dem graf Wilhelm Kollowrat vice Cantzler gefahren, biß umb 6 uhr
dageblieben, welchen Ihro Exel. in dero anliegenheit wohl informirt, welche das vidiminische albornische attestatum, und rademinische sentenz bey sich behalten.«15
Heinrich Rademin, spojnice Kuksu a Jaroměřic
Heinrich Rademin (1674-1731), »director comicus«,16 herec, principál, autor Haupt- und Staatsaktionen a překladatel her i libret je výraznou spojnicí sporckovské a questenberské italské
opery. Zajížděl od roku 1703 do Moravského Krumlova na pozvání knížete Maximiliána Jakuba
Mořice z Liechtenštejna. Od roku 1705 (snad už i v roce 1703 a v červenci 1704, možná 1710,
1713, ale jistě 1714, 1716, 1723) také do Brna, vybaven doporučujícími dopisy vysoké šlechty.
V letech 1707-1712 cestoval se svou společností »Hohen teutschen Comoedianten« mezi Vídní,
Bavorskem a Prešpurkem.17 Tento »Hamburgensis patritius et licentiatus iuris« úzce spolupracoval se Stranitzkym, Geisslerem, Waldmannem a Defrainem. Žádostí z 1. března 1714 získali
Antonius Geißler, principál »Königlich Böheimbischen Statthalterischen Prager Bande«, a jeho
společník, vystudovaný hallský právník Heinrich Rademin exkluzivní privilegium k pražským
divadelním produkcím. Od té doby o něm Sporck patrně věděl. V roce 1717 se v létě objeviPerutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 245. Tak je Míča uveden na titulním listě své
nejstarší známé partitury, sepolkra Abgesungene Betrachtungen pro jaroměřickou velikonoční produkci 11. dubna 1727.
11
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 4. května.
12
Srov. Preiss, Pavel: Boje s dvouhlavou saní (František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách),
Praha: Vyšehrad, 1981, s. 27-40.
13
Srov. Benčová. Monika: F. A. hrabě Špork v grafických listech a obrazech, diplomová práce, Katolická
teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2010, s. 60.
14
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 5. května.
15
Tamtéž, 7. května.
16
Srov. Bohadlová, Kateřina: Astarto versus Atalanta. Heinrich Rademin, »Director Comicus« (16741731), v kontextu italsko-německé divadelní dramaturgie počátku 18. století, disertační práce, Ústav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Praha 2009; Scherl, Adolf: Heinrich Rademin, in:
Jakubcová, Alena et al.: Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla, Praha: Divadelní ústav – Academia, 2007, s. 480-482.
17
Havlíčková, Margita: Profesionální divadlo v královském městě Brně 1668-1733 [= Acta musicologica et theatrologica, 16], Brno: JAMU, 2009, s. 56 n.
10
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Sporckův lobbing a audience
Ale vraťme se do Vídně. Dne 12. května 1727 se Sporck dočkal audience u císařovny, které předal váček s medailemi, hubertskou horničku, rytinu a hubertskou rytinu a ještě své knihy.
V příštích dnech udělil hubertský odznak také hraběti Hardekovi, nejvyššímu lovčímu, a generálu Althanovi, byl pohoštěn císařem, a kněžně z Auerspergu dal podepsat hubertskou matriku stejně jako oběma arcivévodkyním. U hraběte Zinzendorfa se setkal s princem Eugenem
a s francouzským, španělským a holandským vyslancem. Po hostině u hraběte Kinského hráli
jeho i cizí muzikanti a Seemann zaznamenal rovněž sólové vystoupení císařského fagotisty Johanna Jacoba Friedricha, který působil v dvorní kapele v letech 1725-1741.19
»Den 16. dito Der Graf Kinsky Ihro Excl. in der Kirchn zum Eßen eingeladen, bey welchen
ein großes Tractament von 60 Piecen geweßen, nach der Tafel schöne Music durch Seine
leuth und etliche frembde halten laßen. Der Friedrich Kayßerlicher Fagotist sich Solo hören
laßen. Umb 6 uhr Ihro Excl. im Thal hinter Mödling spazieren gefahren, umb 8 uhr nach
hauß kommen.«20
Dne 29. května Sporckův hofmistr pochválil zpěv milánského kavalíra u hraběte Colloreda
a krásnou hru hraběte Windischgrätze na »Instrument«.
Dne 7. června si nechal Sporck doma číst obvinění a dva memoriály, tj. Arbornův a Rademinův. Po týdnu poslal Seemanna za učeným jezuitou Tönnemannem a setkal se s ním opětovně
ve Favoriten (18. 6.). Tönnemann vrátil Sporckovi zapůjčené Species facti 8. července.
Další Sporckova návštěva u Questenberga se odehrála 22. června v kruhu české dvorní šlechty, přičemž byla na programu hudební produkce sestávající z instrumentální hudby a kantáty,
při které se uplatnily pěvci i pěvkyně. Podle označení cantatrice lze soudit, že se zpívalo italsky.
Paní stolnice, která se měla zvláště vyznamenat, byla žena Michaela Waltera, druhého nejvyššího úředníka Questenbergova dvora, jenž nesl odpovědnost za provádění komedií.21
»Den 22. dito [...] umb 4 uhr Ihro Excl. zum graf Questenberg gefahren, wo die meisten
böhmischen hofräthe, und etl. von denen reichshofräthen gespeißt, nach der Tafel der graf
Questenberg schöne Music von Concerten producirt, und durch seine Sänger und Cantatricen schöne Cantata singen laßen, unter welchen sich des Tafeldecker frau sonderlich
gehalten, umb 6 uhr von dannen mit dem graf Questenberg in die Comoedi gefahren, und
in des graf Questenberg logi geweßen, wo die Comoedi sehr schön und ein schöner Tantz
von 8 Personen geweßen, umb 10 uhr zu hauß ankommen.«22
Questenbergova divadelní lóže, kam Sporcka pozval, byla v divadle U Korutanské brány. Zdejší divadelní a operní představení sledoval Questenberg jako divák i jako dramaturg svých produkcí v Jaroměřicích a pověřoval vídeňské kopisty opisováním árií i celých děl. Ten večer mohli
Přeložil Stanislav Bohadlo. Viz Nie verwesende Gedächtnis der Gerechten, s. l.: s. n., 1717 (Olomouc:
Vědecká knihovna, sign. II 34.515), s. 1. Novodobá premiéra se konala 29. 8. 2004 v 10.30 hod. na terase
špitálu v Kuksu, přednesl Štěpán Macura.
19
Srov. Köchel, Ludwig Ritter von: Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle in Wien von 1543 bis 1867. Nach
urkundlichen Forschungen, Wien: Beck’sche Universitäts-Buchhandlung, 1869, s. 79.
20
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 16. května.
21
Srov. Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 120-121.
22
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 22. června.
18
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li v Kuksu a do hraběcích plánů rázem vstoupil další advokát a umělec (jako byli ostatně Telemann či Händel). Rademin pohotově pro Sporcka zveršoval chvalozpěv o 19 slokách Nezapomenutelná vzpomínka na toho, kdo je v právu k vysvěcení klášterního-špitálního kostela Nejsvětější Trojice (29. 8.) s mottem žalmu CXI., které pro právníka vybral právník:
»Na toho, kdo je v právu, se bude věčně vzpomínat. Ten se nebude bát zlovolného křiku;
jeho srdce je připraveno doufat v Pána, jeho srdce je opevněné! Nebude mít klid, dokud neuvidí své nepřátele pod sebou...
Proto je dnešní den tím, v kterýs’ v touze doufal,
tisíců přání Tvých, i víc, je další cíl.
Sen se Ti vyplnil, šels’ vpřed a nikdy coufal,
mnohé jsi potěšil a jinýms’ dodal sil.
Teď nejsvětější dlaň do křtitelnice klesá,
Tvé jméno s hvězdami vstupuje na nebesa.«18
Na konci června 1724 se Rademin objevil opět v Kuksu jako člen Defrainovy společnosti a napsal zde hauptakci Atalanta v době příjezdu peruzzi-denziovské operní společnosti.

173

174

A
r
t
i
c
u
l
i

Stanislav Bohadlo

společně vidět i herecké umění J. A. Stranitzkého, G. Prehausera a snad i H. Rademina. Právě
při této příležitosti mohl totiž Sporck Questenberga s Rademinem seznámit.
S Questenbergem a hrabětem z Wrbny se pak Sporck setkal znovu o týden později na obědě u dvorního rady Hotowce, zatímco Seemann vyzvedl u agenta Schmidta opis Rademinova
Memoriálu:
»Den 26. dito frühe von 9 biß 1 uhr Ihro Excl. mit dem Hackmann geredt, zu mittag bey
dem H. Hofrath von Hottowetz geßen, allwo H. graf von Wurbn und Questenberg nebst
anderen Cavaliern auch waren, nach der Tafel Ihro Excl. zum General Thaun gefahren
umb 9 uhr abents zu hauß kommen. Ich von dem Agenten Schmidt das abgeschriebene
Memorial wegen der rademinischen 74 ReC abgeholt.«23
Následující den navštívil Sporck slavnou Kalvárii v Hernals u Vídně, zničenou po tureckém
obléhání Vídně a obnovenou v roce 1710. Od roku 1720 ji spravoval řád paulánů a jezuité od
sv. Anny zde konali katechetická cvičení; mj. byla prototypem žírečské skromnější verze. V tomto záznamu máme patrně jediný autentický doklad toho, že Seemann byl varhaníkem:
»Den 27. dito [...] Nachmittag auf Hernalß gefahren, den Calvaryberg mit der Kirche besehen, ich auf der orgel gespielt, Ihro Excl. mit geistlichen weißen Paulininern bis 7 uhr
geredt, welche Ihro E. erzehlet, daß die Jesuvitern von St. Anna alle Sontag und Feyertag
etliche geistliche herauß geschickt, welche Catechisma gehalten [...].«24
Po dvou neúspěšných pokusech Sporcka přijala císařovna 29. června na audienci, kde ji předal Rademinův rozklad a ověřenou kopii Albornova atestu. Dne 3. července po obědě ho navštívili blíže neupřesněný pan Hauer a nejmenovaný císařský loutnista, kterým byl patrně Andre Boor (Pohr), působící u dvora v letech 1712-1728,25 dost možná právě na doporučení Questenberga. Jedinkrát během Sporckova vídeňského pobytu zaznamenal Seemann i titul představení, když hrabě 6. července viděl Doktora Fausta:
»alßdann Ihro Excl. in die Comoedi gefahren, in welcher der Doctor Faust gespielt worden [...].«26
Na audienci 8. července Sporck předal Memoriál se dvěma přílohami a císař mu slíbil, že jeho stížnosti předá k řešení. Seemann tento zápis podtrhl. Hned na druhý den byl opět na obědě u hraběte Questenberga, kde slyšel krásnou Tafelmusik, byl však znechucen tím, že mu hrabě Wrbna v rozhovoru odporoval a nepustil ho ke slovu, a večer byl opět v divadle. O pět dní
později seděl Sporck v questenbergské divadelní lóži opět:
»Den 9ten [...] zu mittag beym graf Questenberg gespeißet, welcher schöne Tafel-Music
halten laßen, nach der Tafel Ihro Excl. viel mit dem graf Würben wegen 27 RrC. sprechen
wollen, welcher aber Ihro Excl. in allen Contrdicirt und nicht zum reden kommen laßen,
alßdann in die Comoedi gefahren, umb 10 uhr zu hauß kommen.«27
»Den 14ten dito [...] in die Comoedi gefahren, in des graf Questenberg seiner logi geweßen;
umb 10 uhr abents nach hauß kommen.«28
Peter Conrad Monath jako další spojnice Kuksu a Jaroměřic
Michael Rentz a Johann Daniel de Montalegre vytvořili v Norimberku titulní list k neznámé
knize se Sporckovým portrétem, jeho jména a s dedikací knihkupce Monatha hraběti už v roce
1722,29 těsně před příchodem do Čech. Patrně prostřednictvím Friedricha Rothscholze (autora
obou hraběcích životopisů, 1715 a 1720) se touto Monathovou zakázkou Sporckovi představil
rytec Rentz, který s ním měl spojit v Kuksu své další osudy. Monath tak byl v Norimberku důležitým činitelem Sporckova zájmu o bibliofilie; nyní se setkávali ve Vídni:
»Den 29ten vormittag Ich beym H. baron Jensen, bey dem Monath buchführer von Nürnberg […].«30

Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 26. června.
Tamtéž, 27. června.
25
Srov. Köchel, L. von: Die Kaiserliche Hof-Musikkapelle ( pozn. 19), s. 78.
26
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 6. července.
27
Tamtéž, 9. července.
28
Tamtéž, 14. července.
29
Srov. Preiss, P.: Boje s dvouhlavou saní ( pozn. 12), s. 83.
30
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 29. července.
23
24
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Franz Anton Graf von Sp orck : „Jak mohl ten komorník [M itscha] o dejít b ez dovolení o d stolu?“

»Den 2ten augusti [...] Ich nachmittag bey agenten Schmidt, bey pater Kan hofprediger
von der Kayßerin Amalia und buchhandler Monath geweßen [...]. Ich dem agenten Schmidt
400 Rtl vorn holt und 50 R vor Ihm abgeführt.«32
Když Questenberg dlouho marně usiloval o získání opisu vídeňského pasticcia Medea riconosciuta, resp. Vinciho původní opery Medo přímo v Parmě, vyřešil tuto situaci až schopný norimberský knihkupec, který obchodoval i s hudebninami, a Questenbergovi opatřil v roce 1736
nejméně tři opery, jak hlásil hofmistr Hoffmann:
»Opera Arsace je od Monatha očekávána během 8 dnů, Medo a Tigrane ale ještě nepřišly.«33
Ve středu 30. července měl ještě Sporck poslední vyžádanou audienci u císaře, pak nakoupil zboží a odjížděl zpátky do Kuksu, s ještě hlubším přesvědčením, že musí dále bojovat proti
spiknutí právníků a císařských úředníků a proti svým jezuitským sousedům v Žirči:
»Den 7ten dito Ihro Excl. frühe umb 6 uhr von wien nacher brün mit einem landkutscher
auf Kukusbaad, Ich mit den Leuthen umb 10 uhr von wien abgefahren […].«34
***
Po osmi letech od vídeňského setkání s Questenbergem pobýval Sporck v Lysé nad Labem, kdy
se dal mj. odnést na italskou »komedii a operettu« s tanečním výstupem a po deseti dnech
uspořádal pro barona Sweertse, augustiniány z Lysé a svého portrétistu a rytce Haase na spojených lodích vyjížďku po Labi, přičemž služebnictvo a muzikanti pluli (a hráli?) na další lodi.
»Den 26. 5. [1735] umb 6. Uhr I. E. sich in die welsche Comoedi und operetten tragen
lassen, welche nicht viel besonderes gemacht auf die letzte im Tantz von 6. Personen
producirt worden, welcher gut gewesen […].«35
»Den 4ten dito [Juni] frühe umb 9. Uhr Ihro Exll. Mit dem baron Schwertz in ihren wagen
auf 2. wursten die geislichen, kupferstecher haaß, und alle bedienten biß zu der basch
tauene mühl hinauf gefahren und weilen wegen des angewachsenen waßers auf die boleni
nicht gefischet werden können, alß seynd I. E. mit denen geistlichen auf 3. zusammen
gemacht schiffen, und di bediente und Musicanten auf andere schife auf der Elben biß
lithl hinunter gefahren.«36
Sporck byl 14. června opět velice rozzloben a ráno o půl čtvrté [!] dal zavolat Seemanna,
Leonarda a páže, zahrnul je výčitkami a káral je za to, že baron Sweerts psal Questenbergovi
nějaký dopis. Sporck poslal Leonarda ke Questenbergovi do Prahy a následující ráno mu sloužící musel podat o výsledku pražské mise hlášení.
»Den 14ten [Juni 1735] […] frühe umb halber vier uhr I. E. mich, dem Lehonhardt und
den hanßl Page beruffen laßen, und wegen des baron schweertzlichen brieff, welchen I.
E. wegen des baron an dem graf questenberg schrieben sollen, vieles vorgehalten und verwiesen, der Herr Shwiß an Ihro Excel. geschrieben, und sich über den leonhardt beklagt,
welchen ich antworten müßen, alß dan Ihro Exll. dem leonhardt zum graffen würben,
und quaestenberg nacher Prag geschickt, welcher umb 1. uhr in der nacht wieder zurück
kommen.«37
»Den 16ten dito umb 8. uhr I. E. gerufft, wegen unterschriebenen brief an dem graf
quaestenberg dem hanßel Page und Cammerdiener [...].«38
»Den 24ten dito. von dem grafen quaestenberg ein schreiben an Ihro Exll. eingelofen,
welches I. E. dem Herr baron Swerz zu leßen geben.«39

Tamtéž, 30. července.
Tamtéž, 2. srpna.
33
Perutková, J.: František Antonín Míča ( pozn. 1), s. 94.
34
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1727 ( pozn. 4), 7. srpna.
35
Seemann, Tobias Anton: Calender, 1735 ( pozn. 4), 26. května.
36
Tamtéž, 6. června.
37
Tamtéž, 14. června
38
Tamtéž, 16. června
39
Tamtéž, 24. června
31
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»Den 30ten dito vormittag Ihro Exl. mit dem Monath buchführer von Nürnberg gered
[…].«31
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Korespondence mezi starými známými probíhala zřejmě kvůli případnému sňatku Questen
bergovy dcery Karoliny se Sporckovým příbuzným Arnoštem Maxmiliánem Ignácem von
Sweerts, kterému podle Plichty nebyl Questenberg nakloněn,40 a ke spojení obou šlechtických
rodin tak nedošlo.
***
Tři a půl měsíce strávených v císařské rezidenční Vídni v létě roku 1727 Sporcka muselo uspokojit tím, s kolika významnými lidmi se téměř denně stýkal a v jak vysoké společnosti se obratně pohyboval. Uvažoval krátce i o tom, že si tam zakoupí dům. Setkání s Questenbergem
ho muselo s ohledem na společné zájmy velice těšit, ale nerozvinulo se v další důvěrnější styky nebo přímo spolupráci v divadelní a hudební oblasti. Důvodem mohlo být i liberální postavení Míči jako komorníka-umělce. Přesto byl kontakt patrně katalyzátorem důležitého spojení Questenberga s Heinrichem Rademinem, překladatelem italského textu Caldarova pastorale Imeneo a Míčovy opery O původu Jaroměřic, s níž měl termínové potíže.41 V témže roce 1730
totiž Heinrich Rademin překládal do němčiny i Musicalisches ZWISCHENSPIEL / Genannt: Der
ARGIPPO, In Welscher Sprach vorzustellen auf dem Von Ihro Röm Kayserl. und Königl. Cathol.
Majest. Privilegirten THEATRO in Wien.42 Ačkoliv se jednající postavy shodují s libretem k pražskému Vivaldiho Argippovi, nejedná se o identický text a bude třeba ještě provést analýzu, zda
a jak Rademinův vídeňský překlad souvisí s pražským tiskem u faktora Adalberta Wilhelma
Wesselého pro Sporckovo divadlo. Podobný vliv mohl mít Sporck i na zprostředkování styků
Questenberga s norimbersko-vídeňským knihkupcem Monathem.
Na letitou otázku, zda se profilově podobné osobnosti Sporck a Questenberg znaly, můžeme nyní odpovědět jednoznačně kladně. Zdaleka se nejednalo o výrazně oddělené a nezávislé barokní hudební subkultury na Moravě a v Čechách, nicméně sociální statut jejich kapelníků byl zcela odlišný...

Srov. Plichta, Alois: Jaroměřicko. Dějiny Jaroměřic nad Rokytnou a okolí, II, Třebíč: Arca JiMfa, 1994
(bez odkazu na pramen).
41
Srov. Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 1), s. 298; Perutková, J.: František
Antonín Míča ( pozn. 1), s. 213.
42
Impressum: »Wien, gedruckt bey Andrea Heyinger, Universitäts-Buchdruckern, 1730« (Berlin:
Staatsbibliothek, sign. 55 Tb 941), německy psané libreto o 30 stranách. Jana Spáčilová připravuje podle
sdělení Jany Perutkové o této problematice studii v rámci notové edice rekonstruované verze opery, kterou připravila do tisku společně s uměleckým vedoucím souboru Hofmusici Ondřejem Mackem.
40
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Šlechtické kapely v českých
zemích doby baroka:
staré a nové otázky
jejich zkoumání

Baroque Aristocratic Orchestras
in the Bohemian Lands:
Some Old and New Research Issues
The article strives to reflect selected aspects of the research of music ensembles within aristocratic services in
the Czech lands in Baroque time. These include Vladimír
Helfert’s typology of Kapellen, which distinguishes between servant and independent ensembles; the traditional and rather problematic research concept of what
is called castle music culture – one related to residency
as opposed to the quite common phenomenon of music
ensembles accompanying their owners when they circulated around their estates and city palaces; and the
question of the extent to which music ensembles in the
services of aristocracy influenced the development of
music in general. In the conclusion, possible perspectives
of further research into the topic are outlined.
Key words: history of music; theory of music; Bohemian
lands; 18-th century; aristocracy; Kapellen; music ensembles; Helfert, Vladimír
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Tento text vznikl v rámci dlouhodobého koncepčního rozvoje
výzkumné organizace RVO 68378076.
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N

acházíme-li se v Jaroměřicích nad Rokytnou a slavíme-li zde jubileum hraběte Jana Adama z Que
stenbergu, pak jistě není nutno šíře rozebírat zakladatelské práce Vladimíra Helferta o Jaroměřicích a Míčovi ani připomínat jejich význam pro kritické zkoumání českého hudebního baroka.1 Není ani s podivem, že
v zájmu o hudební kulturu šlechty měl Helfert celou řadu následovníků: vždyť v českých zemích 17. a 18. století byla, vedle církve, nepochybně právě šlechta tou nejvýznamnější podporovatelkou hudby. Další badatelé navazovali jak na Helfertovy výzkumy o Jaroměřicích (jako například Theodora Straková), tak také otevírali zcela nová
související témata (z mnohých je třeba v první řadě jmenovat Jiřího Sehnala a Tomislava Volka). Konečně, v současnosti tato oblast hudebněhistorického bádání ožívá
novými pramennými nálezy a studiemi, což nakonec dokládá i toto setkání. Čerstvá zjištění vybízejí k opětovnému promýšlení dávno řešených problémů i k vyhlížení dalších směrů a perspektiv příštího výzkumu. A právě
skromným pokusem o jakési zastavení a (po)rozhlédnutí
se je i tento stručný příspěvek.
Za dobu největšího rozvoje šlechtických kapel v českých zemích je možno označit 18. století. Tomu nasvědčují již první literární reflexe z konce této epochy, kdy
se kapely až na naprosté výjimky staly minulostí.2 Hudebníci ve šlechtických službách však samozřejmě nebyli ničím výjimečným ani dříve. Ojedinělým místem rozvoje hudební reprezentace byl zejména dvůr a rezidence
olomouckých biskupů, kde jsou různě významné hudební soubory doloženy od konce 16. století až do začátku
století devatenáctého. Šlechtické kapely byly obvykle zakládány a udržovány v těsné závislosti na hudebním zájmu nebo aktuálních potřebách a možnostech jejich majitele a často zanikaly s jeho úmrtím či jen se zhoršením
finanční situace. V Čechách a na Moravě lze vytušit rozkvět kapel zejména v dobách relativního klidu a prosperity v druhé až čtvrté dekádě 18. století, v rakouském
Slezsku zase některé kapely zažily dobu svého největšího rozkvětu až v druhé polovině 18. století; do stejné doby bývá situován výraznější rozvoj soukromých šlechtických kapel ve Vídni, jako reakce na jisté oslabení významu dvorní kapely.3 V téže době však byla většina dosud
existujících kapel postupně transformována do podoby
dechových harmonií, nebo zcela zanikla.
Dobře zmapované jsou dnes kapely na Moravě, které
se již také dočkaly shrnujících pojednání.4 Právě jim byla
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ostatně věnována většina zakládajících prací o šlechtických kapelách v českých zemích. Situace
v Čechách je ve srovnání s Moravou méně přehledná.5 To je však zapříčiněno mimo jiné i charakterem pramenné základny: zejména z období první poloviny 18. století téměř zcela chybějí
hudební sbírky i inventáře z prostředí šlechtických kapel.6 Jestliže je pak pozoruhodným společným rysem nejvýznamnějších moravských kapel té doby zájem jejich majitelů o operu, který vedl ke značné frekvenci domácích operních produkcí, v Čechách pozorujeme snahy o soukromé provozování opery méně a tamější šlechtické kapely měly častěji podobu čistě instrumentálních ansámblů. Odtud také do jisté míry pramení určité rozdíly v dochování pramenů.
Zatímco pro operní inscenaci vznikalo kromě partitury a provozovacích materiálů též libreto,
které bylo obvykle vydáváno tiskem, a existovalo tedy v celé řadě exemplářů, v případě instrumentální hudby jsme odkázáni na notové prameny, jichž se však u nás z první poloviny 18.
století dochovalo naprosté minimum.
Ve svém příspěvku se nehodlám pokoušet o systematický přehled stavu bádání nebo věci
samé, tedy dosud známých kapel, resp. hudebníků v šlechtických službách – to by bylo sotva
možné zejména vzhledem ke značnému rozsahu i roztříštěnosti literatury a pramenů.7 Hodlám
se spíše zastavit u některých problémů obecnější povahy, kterými se zabývali předchozí badatelé a které si, dle mého názoru, zaslouží jistou reflexi. Jedná se o Helfertovo členění kapel na
samostatné a služebnické, o problém tradičního badatelského konceptu tzv. zámecké hudební
kultury a konečně o míru přispění českých šlechtických kapel k evropskému hudebnímu vývoji a o jejich místo v dějinách hudby českých zemí. Zejména poslední z těchto bodů nás zavede do samé přítomnosti, neboť žádná generace badatelů se nemůže vyhnout hledání vlastních
odpovědí na dané otázky. Na závěr se pokusím naznačit některé z možných perspektiv dalšího zkoumání šlechtických kapel.
***
Vladimír Helfert ve své monografii Hudební barok na českých zámcích rozlišuje kapely s l u ž e b n i c k é (nazývá je také nesamostatnými) a s a m o s t a t n é. První sestávaly ze sloužících, jimž byla hudba jen jednou z řady povinností kapely, zatímco druhé byly složeny z profesionálních hudebníků, pro něž byla starost o hudbu hlavním nebo dokonce jediným úkolem.8
V českých zemích dle Helferta zcela převažovaly méně nákladné kapely prvního typu, jejichž
znakem byla mimo jiné i absence italských hudebníků. Příkladem kapel samostatných byly Helfertovi zejména velké dvorní kapely u suverénních německých dvorů, ve kterých také často působili Italové i další cizinci.9 Helfertova kategorizace kapel je do jisté míry založena na statutu
hudebníka a v tomto směru ji domýšlí Jiří Sehnal v Hudbě v českých dějinách – na jedné straně
jsou svobodní hudebníci najímaní za plat a na základě smlouvy, na druhé straně jsou poddaní
dotyčné vrchnosti, jejichž postavení i práva bývaly obvykle mnohem slabší.10
Helfert sám ovšem o žádné samostatné kapele v českých zemích nemluví, čemuž se není
možno podivovat, neboť jeho práce byla skutečně průkopnická a neměl v tomto ohledu k dispozici žádný srovnávací materiál. V jeho kategorizaci kapel tedy proti sobě nestojí služebnické a samostatné kapely existující v našich končinách, nýbrž služebnické kapely v českých zemích na straně jedné a kapely u německých dvorů na straně druhé. Nevycházel tedy Helfert ve
skutečnosti spíše z institucionálních rozdílů než ze sociálního statusu hudebníků? Určitý rozdíl německých dvorních kapel a menších hudebních ansámblů ve službách šlechty – a to nejenom té usedlé v českých zemích – tkví v tom, že se na jedné straně vesměs jedná o suverénní
dvory s dvorní hudbou jako institucí, na straně druhé pak o soukromé ansámbly určené pro
his 70th Birthday, London 1996, s. 195-217, 266-269; nejnověji Sehnal, Jiří – Vysloužil, Jiří: Dějiny hudby
na Moravě, Brno 2001, s. 89-107.
5
Srov. zejména Volek, Tomislav: České zámecké kapely 18. století a evropský hudební kontext, in: Hudební věda 34 (1997), č. 4, s. 404-410.
6
Srov. Sehnal, Jiří: Vztah české barokní šlechty k hudbě a hudebníkům, in: Bůžek, Václav (ed.), Život na
dvorech barokní šlechty (1600-1750) [= Opera historica, 5], České Budějovice 1996, s. 535-547.
7
Tabelární přehledy šlechtických kapel publikoval Jiří Sehnal v kolektivních pracích Hudba v českých
dějinách, Praha 21989, s. 175, a Dějiny hudby na Moravě ( pozn. 4), s. 104-105.
8
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 1), s. 95-99.
9
Nejnovější souhrnnou prací k tomuto tématu je Owens, Samantha – Reul, Barbara M. – Stockigt,
Janice B. (eds.): Music at German Courts, 1715-1760: Changing Artistic Priorities, Woodbridge 2011. Stojí
za pozornost, že autoři se nejen v titulu knihy, ale i v titulech a textu jednotlivých studií vyhýbají označení »Kapelle« a – pokud možno – upřednostňují nadřazený pojem »music at court«; podobně ostatně
postupoval v titulu své první monografie Helfert.
10
Sehnal, J.: Hudba v českých dějinách ( pozn. 6), s. 173-175.
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***
Helfertova práce o hudbě v Jaroměřicích stojí – ať již svým názvem, či akcentem na kategorii
zámku – na počátku pojmu »zámecká kapela«, který v české hudebněvědné literatuře hluboce
zakořenil. Tento termín je přitom českým specifikem, jehož německým protějškem jsou termíny »dvorská« nebo »dvorní kapela« (»Hofkapelle«), resp. »šlechtická kapela« (»Adelskapelle«),
angličtina zase ve stejném významu obvykle přejímá pouze německé »Kapelle«.12 Samotný pojem kapela označuje samozřejmě pouze jeden z celé řady možných projevů spadajících do oblasti, kterou můžeme označit jako hudba a hudební kultura šlechty. Navíc je sám o sobě v některých případech poněkud problematický. Jak zdůraznil Martin Horyna a po něm Josefína Matyášová, některé »kapely« české aristokracie je nutno dle dobové terminologie označovat spíše jako »muziky«, pokud jejich jádrem nebyli zpěváci a jednalo se spíše o malý instrumentální ansámbl.13 Pochopitelně to platí především pro starší období, ještě v první polovině 18. století však ojedinělé zmínky o souboru hraběte Morzina užívají právě termín »musica«.14 V téže
době však v německojazyčné oblasti dochází k významové proměně pojmu kapela, a tak např.
Dlabač ve svém již zmíněném slovníku informaci o zanikajících souborech ve šlechtických službách přináší právě pod heslem »Kapellen«. 15 Nám však jde nyní spíše o ono adjektivum »zámecký«. Je-li totiž heslo »zámecká hudební kultura« obsaženo ve Slovníku české hudební kultury, představuje to zřejmě naprostý unikát – ve velkých hudebních encyklopediích typu Die
Musik in Geschichte und Gegenwart nebo The New Grove Dictionary of Music and Musicians podobné heslo nenajdeme.16
Jiří Fukač, který měl na koncepci zmíněného hesla i celého dotyčného slovníku zásadní podíl, interpretuje výlučnost českého pojmu »zámecká kapela« jistou specifičností daného jevu
v našem prostředí. Zatímco suverénní němečtí feudálové budovali samostatné a plnohodnotné dvory, knížata a hrabata v habsburské monarchii coby svým způsobem podřízenější dvorská šlechta jednak imitovali dvorský život s jeho »císařským stylem«, často však také zároveň
zůstávali v jeho stínu, mnohdy neměli skutečný přístup k politice, byli na císařském dvoře závislí a zároveň od něj vzdáleni. To pak vedlo k permanentní kulturní manifestaci, která mě-

11
Podrobněji k tomuto problému viz Kapsa, Václav: Hofmusici a lokajové. K postavení hudebníka na
šlechtickém dvoře v Čechách první poloviny 18. století, in: Theatrum historiae 9 (2011), s. 241-255.
12
Srov. např. Spitzer, John – Zaslaw, Neal: The Birth of the Orchestra. History of an Institution, 16501815, Oxford 2004, s. 213 n.
13
Horyna, Martin: Vilém z Rožmberka a hudba, in: Bůžek, Václav (ed.): Život na dvoře a v rezidenčních
městech posledních Rožmberků [= Opera historica, 3], České Budějovice 1993, s. 257-264; Matyášová, Josefína: Normy a konflikty. Předbělohorští hudebníci ve světle právních pramenů, in: Folia historica Bohemica 28 (2013), č. 1, s. 29-57, zde s. 30.
14
Kapsa, Václav: Account Books, Names and Music: Count Wenzel von Morzin’s Virtuosissima Orchestra,
in: Early music 40 (2012), č. 4, s. 605-620, zde s. 606.
15
Dlabacž, G. J.: Allgemeines historisches Künstlerlexikon ( pozn. 2), II, sl. 42. K významové proměně termínu kapela srov. Ruhnke, Martin: s. v. Kapelle, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Sachteil
4: Hamm – Kar, Kassel 1996, sl. 1788-1797, zvl. sl. 1794.
16
Slovník české hudební kultury, Praha 1997, s. 1017-1018.

© Association for Central European Cultural Studies

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 177-182

Hrabě Johann Adam Questenberg (1678-1752) – mecenáš a iniciátor hudebního dění na Moravě v době baroka

zábavu nebo/a reprezentaci jejich majitele; jestliže na jedné straně jde o »Hofkapelle«, na druhé bychom snad mohli mluvit spíše o »Hauskapelle«. Je ovšem samozřejmě otázkou, zda vůbec a nakolik se jedná mezi takto nastíněnými póly o rozdíl kvalitativní, a ne jen kvantitativní – samozřejmě i menší šlechtické domácnosti včetně v nich angažovaných hudebníků byly více či méně utvářeny po vzoru velkých dvorů.
Domnívám se tedy, že pokoušet se o dělení zdejších kapel na služebnické a samostatné –
i s vědomím toho, že jde pouze o vyhraněné, ideální typy – tedy příliš smysluplné není. Bylo by
to ostatně jen sotva možné i proto, že personální složení malých šlechtických kapel většinou
neznáme, a pokud ano, tak v nich často nacházíme jak poddané, tak svobodné hudebníky. Status hudebníka se však každopádně výrazně odrážel na jeho postavení v hierarchii šlechtického
služebnictva. Svobodní a za nemalý plat najímaní hudebníci obvykle tvořili jádro ansámblu,
typicky se jednalo zejména o koncertního mistra nebo »ředitele hudby«, případně ještě o hráče
na dechové nástroje (hoboj, fagot, lesní roh) či basový smyčcový nástroj. Vrchnost ovšem zpravidla usilovala o využití vlastních zdrojů, jak můžeme vytušit např. z nejrůznějších snah o hudební vzdělávání poddaných (Questenberg, Sporck, Valdštejnové ad.). Rovněž příklad kapely
hraběte Františka Josefa Černína dokumentuje postupný přerod ansámblu složeného z najatých
profesionálů v kapelu, pro kterou by označení služebnická bylo pravděpodobně nejvýstižnější.11
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la dosáhnout svůj vrchol právě v zámcích.17 Současná literatura o šlechtické společnosti zdůrazňuje spíše roli dobového imperativu (osobní) reprezentace coby motivace ke stavitelským
i dalším kulturním počinům. Zejména stavební investice byly skutečně často spjaty s venkovskými šlechtickými sídly, avšak významným trendem dané doby byla také urbanizace šlechty,
zámek tak v závislosti na životním stylu konkrétního šlechtice mohl poněkud ztrácet svůj význam ve prospěch městských sídel.18 Navíc hudební soubor býval obvykle spjat spíše než s tím
či oním sídlem se šlechtickou domácností, která doprovázela pána na jeho cestách. Zdá se ostatně, že vznik i rozšíření pojmů »zámecká kapela« a »zámecká hudební kultura« nepramení ani
tak z nějaké specifické podoby typického českého šlechtického dvora (pokud ovšem vůbec lze
o nějaké specifičnosti uvažovat),19 nýbrž souzní spíše se samotným založením Helfertovy práce, tedy s jeho koncepcí dějin české hudby a české hudební tvořivosti.
Helfertova volba psát o hudbě z pohledu šlechtického sídla je zcela pochopitelná. A to nejen
proto, že samotným záměrem hraběte z Questenbergu bylo učinit právě Jaroměřice svou hlavní rezidencí a hrabě tento svůj úmysl také postupně realizoval, ale jistě též vzhledem k tomu,
že trávil značnou část svého času ve Vídni, což se do konceptu české šlechtické kapely příliš
nehodilo. Založení výzkumu jako hudebních dějin lokality rovněž umožnilo Helfertovi vytvořit
rozsáhlý text za složité pramenné situace, jaká je v případě podobně zaměřeného tématu pravidlem, a nakonec i odpovídalo dobovému rozkvětu topograficky zaměřeného bádání o šlechtě, které doznalo svůj vrchol v monumentální práci Augusta Sedláčka.20 Konečně, Helfertovo
akcentování hudby na č e s k ý c h zámcích je nutno chápat na pozadí tehdejšího politického kontextu: otázka emancipace od Rakouska-Uherska a především vůči německému živlu byla v době vzniku Helfertových knih (a ještě dlouho poté) vysoce aktuální.
Rozkvět šlechtických kapel v době první poloviny 18. století pro Helferta představoval projev »naší venkovské šlechtické barokní kultury«.21 Zdrojem mu zde bylo mimo jiné povzbudivé
svědectví o hudebnosti českého venkova, jaké ve svém cestopise na více místech podal Charles
Burney; sám Burney ostatně ztotožňuje hudebníky sloužící ve šlechtických domech s hudebně vzdělanými venkovany.22 V úvodu své práce Helfert sice varuje před nekritickou představou
o doznívajícím baroku jako »zlaté době« české hudby, podložené u starších badatelů právě Burneyho líčením, sám však – a je nutno říci, že i z dnešního pohledu oprávněně – bere Burneyho svědectví vážně. Vidí v něm doklad vyspělé české hudebnosti a hudební praxe v českých zemích, jež je základem pro časný domácí rozvoj hudebního klasicismu i pro mocný proud české
hudební emigrace.23 Představa venkova coby pramene prosté a původní hudebnosti pak dobře
zapadá do celkové Helfertovy koncepce české hudební tvořivosti jako spíše spontánní, melodicky inspirované a s tendencí k tektonickému zjednodušování.24 Snad i v této kompatibilitě pojmu zámek – coby označení pro venkovskou šlechtickou rezidenci – s touto všeobecně přijímanou koncepcí dějin české hudby lze, dle mého názoru, spatřovat jeden z důvodů, proč termíny
z něj vycházející tak pevně zakořenily v české hudebněvědné literatuře.
Označení »zámecká kapela« nebo »zámecká hudební kultura« pokládám za problematické
právě proto, že je spojeno pouze s jedním typem šlechtické rezidence. V této terminologické asymetrii se jistě rovněž odráží skutečnost, že dosud máme jen málo prací o fungování šlechtických
kapel např. v pražských palácích, přestože právě Praha byla nepochybně hudebním centrem
první kategorie. V tomto směru je tedy nepochybně výstižnější německý termín »Hofmusik«,
Srov. Fukač, Jiří: Die schloßkulturen als musikwissenschaftliches Thema, in: Studie Muzea Kroměřížska 1991 [= Vlastivědná knihovna moravská, 80], Kroměříž – Brno 1992, s. 4-10.
18
Maťa, Petr: Soumrak venkovských rezidencí. »Urbanizace« české aristokracie mezi stavovstvím a absolutismem, in: Bůžek, Václav – Král, Pavel (eds.), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku [= Opera historica, 7], České Budějovice 1999, s. 139-162.
19
Na problematičnost pojmu šlechtický dvůr poukazuje Maťa, Petr: Svět české aristokracie (15001700), Praha 2004, s. 238-240.
20
Sedláček, August: Hrady, zámky a tvrze Království českého, I-XV, Praha 1882-1927.
21
Helfert, V.: Hudební barok na českých zámcích ( pozn. 1), s. 1.
22
Burney, Charles: Hudební cestopis 18. věku, přel. Jaroslava Pippichová, Praha 1966, s. 279: »Někteří
cestovatelé tvrdili, že si česká šlechta vydržuje ve svých domech hudebníky. Pokud však mají služebnictvo, nemůže být jinak; neboť všechny děti sedláků a řemeslníků v každém městě i vesnici po celém českém království se učí hudbě v obecných školách. Praha je výjimkou, neboť jedině tam není hudba součástí školní výchovy, avšak hudebníci do města přicházejí z venkova.«
23
Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba, in: týž: Vybrané studie, I: O hudební tvořivosti, Praha 1970,
s. 163-312, zde s. 185 n.
24
Tamtéž, s. 189.
17

Clavibus unitis 3 (2014), pp. 177-182

© Association for Central European Cultural Studies

Šlechtické kap ely v čes kých zemích doby baroka – staré a nové otázky jejich zkoumání

***
Otázkou »Jak a zda vůbec hudba v českých zámcích přispěla k evropskému hudebnímu vývoji?« uzavírá Jiří Sehnal svoji již vícekrát zmíněnou pasáž o šlechtických kapelách v Hudbě v českých dějinách a podobnou střízlivost nalezneme i v jeho souhrnných pojednáních o moravských
šlechtických kapelách. Tato zajisté oprávněná skepse je podložena především již Helfertem konstatovanou epizodickou povahou a příležitostným charakterem zdejších kapel, pevně spjatých
s více či méně pomíjivým zájmem a finančními možnostmi jejich majitelů, stejně jako např.
obecně nižší úrovní platů domácích hudebníků ve šlechtických službách ve srovnání s kapelami v Rakousku a Německu apod. Jedná se také o logický posun badatelského pohledu, kdy dávné naděje na otevření nové a slibné sféry dějin starší české hudby (kriticky) podpořené průkopnickou Helfertovou monografií postupně narážely na limity dané nejenom věcí samou, ale
též nízkým stupněm dochování pramenů. Jak jsem se však pokusil naznačit výše, není snad ani
tak třeba snažit se analogiemi s dvorními kapelami v okolních zemích srovnávat nesrovnatelné, jako spíše hledat váhu českých šlechtických kapel jinde.
Jedná se např. o roli šlechtických kapel jako svého druhu vzdělávacích institucí, kterou zdůrazňuje Tomislav Volek.26 K úkolům hudebních profesionálů ve šlechtických službách často patřila i hudební výuka dorostu, potřeba hudebníků podněcovala aktivní vyhledávání a školení hudebně nadaných jedinců mezi poddanými. Pro poddané mohla být služba u šlechtického
dvora úspěšnou životní kariérou nebo dokonce jen jejím startem, cesta k takové službě pak
často vedla právě prostřednictvím hudebních schopností. Právě poptávka šlechticů po levných
instrumentalistech nakonec způsobila přebytek hudebníků v českých zemích v druhé polovině 18. století, který byl jedním z motorů jejich masívní migrace po celé Evropě.27 Avšak i pro
profesionální instrumentalisty mohla přinést služba ve šlechtické kapele značnou zkušenost
a zvýšení kvalifikace – jaké zkušenosti mohl např. přinést hobojista Johann Friedrich Tietz na
svatovítský kůr, když se předtím jako hudebník knížete Gian Gastona Medicejského dostal do
Florencie a Říma a poté působil ještě v dalších kapelách?28 V tomto ohledu tak šlechtické kapely nepochybně přispěly k úrovni zdejší hudební vzdělanosti a naopak z jejich prostředí vzešlo množství významných hudebníků, kteří se uplatnili v zahraničí, i když často navzdory vůli svých bývalých pánů.
Šlechtické domácnosti a kapely byly alespoň v některých případech také prostředím vyznačujícím se značnou cirkulací hudebníků i repertoáru. Tato cirkulace probíhala na mnoha rovinách. Jejími hybateli tak nebyli jen hudbymilovní šlechtici, ale samozřejmě i jimi zaměstnávaní
hudebníci a např. i lokajové, což pěkně ilustrují deníky českého lokaje Hanse Komendy.29 O tom,
jak překvapivý dosah i rozsah mohly mít sítě spřádané za účelem obstarání určitého hudebního
materiálu, vypovídá koneckonců i případ hraběte Questenberga: ve světle nejnovějších přelomových výzkumů Jany Perutkové a týmu jejích spolupracovníků se tak tento vášnivý milovník
italské opery jeví jako zjev dosahující na tomto poli významu přinejmenším středoevropského...

25
Srov. zejm. sborníky Život na dvorech barokní šlechty (1600-1750) [= Opera historica, 5], České Budějovice, 1996; Bůžek, Václav et al. (eds.): Věk urozených. Šlechta v českých zemích na prahu novověku, Praha – Litomyšl 2002; Maťa, P.: Svět české aristokracie ( pozn. 19) a řada jednotlivých studií.
26
Volek, T.: České zámecké kapely 18. století ( pozn. 5), s. 410.
27
Volek, Tomislav: Hudebníci Starého a Nového Města pražského v roce 1770, in: Miscellanea musicologica 1 (1965), s. 43-49.
28
Srov. Podlaha, Antonín: Catalogus collectionis operum artis musicae, quae in bibliotheca capituli metropolitani Pragensis asservatur, Praha 1926, s. XVII
29
Maur, Eduard: Na návštěvě v rodné zemi. Ze vzpomínek Hanse Komendy (1716-1776), českého lokaje a muzikanta ve Vestfálsku, in: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica. Studia historica 49 (2001), s. 57-66.
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vztahující se ke šlechtickému dvoru, který zpravidla doprovázel svého pána po jeho panstvích
i na cestách a nebyl nutně vázán na konkrétní rezidenci. Zatímco však v české obecně historické terminologii je pojem »dvůr« běžně užíván a bádání o něm doznalo v posledních desetiletích značného rozvoje,25 v hudebněvědné literatuře jako by adjektivum »dvorní« či »dvorský«
bylo často vyhrazeno jen pro panovnický dvůr; to je snad možno pokládat za důsledek dávného traumatu z dlouhodobé nepřítomnosti habsburského panovnického dvora s jeho institucemi dvorní kapely a opery v Čechách. Z těchto důvodů se tak jeví jako nejméně problematické
termíny »šlechtická kapela« a »hudební kultura šlechty«, které ve svých novějších pracích používá Jiří Sehnal a jež také odpovídají terminologii německé.
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Zdá se, že pomyslné kyvadlo symbolizující myšlení o hudební historii českých zemí se ve
věci šlechtických kapel doby baroka začalo pomalu pohybovat opět na druhou stranu. Dokladem je řada nových studií založených vesměs na nově objevených nebo dosud nepovšimnutých či nezpracovaných pramenech.30 Mnohdy se přitom jedná o prameny dochované v zahraničí, které se do zorného úhlu muzikologů dostaly díky jejich snazší dostupnosti i postupující mezinárodní evidenci.
K desideratům nadále patří evidence a souhrnné zpracování šlechtických kapel v Čechách
a také jejich širší komparace nejenom s kapelami moravskými a slezskými, ale i se srovnatelným materiálem v Německu, Polsku, Rakousku a dalších zemích. Další výzvu představuje evidence hudebníků, členů kapel; převážně jejich prostřednictvím lze ostatně kapely vůbec zkoumat. Jak bylo již zmíněno dříve, hudebníci většinou cirkulovali s domácností svého pána, anebo také napříč kapelami či dvory. Současný statický obraz kapel, kdy se nám jména hudebníků zpravidla pojí s určitým místem, tak bude třeba rozpohybovat a pokusit se zachytit a mapovat daný jev v celé jeho dynamice.
Výzvou je i výzkum hudebníků a milovníků hudby mezi šlechtici samotnými, zkoumání jejich hudebních schopností a preferencí. Zde bude jistě možno využít řasu výsledků obecně historického bádání o šlechtě a šlechtických dvorech, které u nás zaznamenává v posledních desetiletích velký rozmach. Slibným terénem je například po hudební stránce jen málo vytěžená
šlechtická korespondence.31
Konečně, zejména díky zahraničním pramenům máme dnes v nebývalém množství k dispozici hudbu, např. tu z Questenbergovy knihovny nebo třeba instrumentální skladby pražských
skladatelů působících ve šlechtických službách. Nejedná se vesměs o dříve zcela neznámé prameny, byly však nepovšimnuty, neboť jim chyběl kontext umožňující určit jejich provenienci a poodhalit souvislosti jejich vzniku. A právě hledání takových kontextů či příběhů hudebních pramenů je rovněž cestou dalšího zkoumání šlechtických kapel. Jedná se o cestu nelehkou,
avšak potenciálně plodnou a radostnou, zvláště když vede k oživení dávno zapomenuté hudby
a zaplnění dosud bílých míst na hudební mapě českých zemí doby baroka.

Např. Spáčilová, Jana: Hudba na dvoře olomouckého biskupa Schrattenbacha (1711-1738). Příspěvek
k libretistice barokní opery a oratoria, disertační práce, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2006; Kapsa, Václav: Hudebníci hraběte Morzina. Příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka. S tematickými katalogy instrumentální tvorby Antonína Reichenauera, Christiana Gottlieba Postela a Františka Jiránka, Praha 2010; Perutková, Jana: František Antonín Míča ve službách hrabětě Questenberga a italská opera v Jaroměřicích, Praha 2011.
31
Srov. např. Maňas, Vladimír: Slavnosti v Jaroměřicích a Holešově roku 1739 ve světle šlechtické korespondence, in: Opus musicum 43 (2011), č. 3, s. 6-12.
30
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1. Opomíjené, ale badatelsky nosné téma:
český biblický překlad 19. století

O

d samého začátku písemnictví významně provází
dějiny našeho národa fenomén překládání bible. Je
to závažné téma, které je v českém prostředí podivuhodně rozlehlé a zasahuje do řady disciplín: českých
kulturních dějin, bohemistiky jazykovědné i literárněvědné, oborů teologických (biblistika, liturgika, pastorální obory). Přesto se mu donedávna věnovala pozornost
spíše jen okrajová, což bylo způsobeno několika faktory,
z nichž ke klíčovým patří znesvobodnění české vědy během komunistického období a snaha tehdejšího režimu
zatlačit cokoli souvisejícího s náboženstvím na okraj zájmu společnosti.1 Hlavně během posledních tří dekád se
tento deficit začal napravovat. Staré a starší dějiny české
bible jsou do značné míry zmapovány2 a celkem intenzivní bádání se nyní může soustředit na podrobné zpracovávání dílčích témat,3 pomalu se také zaplňují bílá místa na mapě poznání biblického překládání moderního (tj.
po roce 1900).4
Stále ale zůstává velmi málo poznáno období 19. století, které představuje jakési propojení mezi monumentálními biblemi »staré doby«, Kralickou a Svatováclavskou
(k té je třeba připočíst i její vydání a revize z 18. století),
a překlady moderními (zlomový počátek moderního českého biblického překládání představují Nový zákon Jana
1
Zájem o teoretickou reflexi překládání bible do češtiny,
biblický styl atd. ustupoval do pozadí už v důsledku osvícenského rozvoje »světských« věd, kdy se především vydělila klasická filologie, jež soustředila svůj pohled na svět »pohanský«,
zanechávajíc křesťanské texty včetně bible teologům, kteří se
zase do jisté míry od filologie začali sami izolovat. Razantní oddělení pak provázelo vrcholně obrozenský a poobrozenský rozmach českého jazyka, který se už děl prakticky zcela
na půdě »světské«. Vzorem a prubířským kamenem pro literáty 19. století už prostě nebylo Písmo, nýbrž nejprve autoři klasické antiky a brzy dobová moderní díla velkých »živých« literatur. Zájem o českou bibli ve smyslu komunikace mezi teologií a filologickými obory (bohemistikou a klasickou filologií) se
začal znovu nesměle rozvíjet od počátku 20. století, ale německá okupace a potom nástup komunistické moci roku 1948 tuto tendenci nadlouho téměř udusily.
2
Viz zejména klíčovou syntetizující monografii Kyas, Vladimír: Česká bible v dějinách národního písemnictví, Praha: Vyšehrad, 1997.
3
Objevila se např. monografie podrobně se zabývající Kralickou biblí (Dittmann, Robert: Dynamika textu Kralické bible
v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium, 2012) nebo
dvě monografie zaměřené na biblickou onomastiku (Komárek,
Karel: Osobní jména v českých biblích, Olomouc: Votobia, 2000;
Dittmann, Robert: Místní jména v českých překladech Starého
zákona, Olomouc: Refugium, 2009).
4
Bartoň, Josef: Století moderního českého biblického překladu (1909-2009), in: Listy filologické 133 (2010), č. 1-2, s. 53-77;
Bartoň, Josef: Český starozákonní překlad po roce 1900: kontexty, konfese, předloha, kánon, in: Salve 23 (2013), č. 2, s. 143-162;
Bartoň, Josef: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009; Bartoň, Josef: Pět českých
novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického
překladu do roku 1989, Praha: Česká biblická společnost, 2013.
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by Matthew. The paper based on a detailed analysis
presents specific features of this text (the translation
itself diverges in many aspects from the “main line” of
Czech Bibles); some of them are surprisingly inspired by
the (Old) Church Slavonic text including a peculiar morphological innovation (which appeared in Czech for the
first time at the beginning of the 19th century, i.e. during
Novotný’s life): adjectives derived from past transgressives (of the type přišedší, “having come”).
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Ladislava Sýkory 1909/1914 a Starý zákon Jana Nepomuka Hejčla v rámci tzv. Podlahovy bible
z let 1917-1925). Podrobně byla nedávno pojednána pouze pokračující linie edicí Bible Kralické užívané během 19. století evangelíky a vydávané znovu a znovu bez nějaké zásadní modernizační revize.5 Katolická strana však v tomto období nebyla nečinná, naopak postupně předložila českému čtenáři několikero nových tlumočení, která vykazují svébytné charakteristiky.
Téma těchto katolických biblí 19. století bylo zatím odborně nahlédnuto jen velmi zběžně. Základní přehled podala stať teologa a filologa, Smetánkova žáka Josefa Vraštila České překlady
biblické v Podlahově Českém slovníku bohovědném (1926),6 kde jsou těmto překladům věnovány
tři (hustě sázené) sloupce textu. Co do rozsahu ani množství informací tento Vraštilův článek
o mnoho nepřekračují souhrnné práce (pokrývající přehledově celé dějiny českého biblického
překládání) Hrejsova (1936),7 Merellova (1956),8 Mánkova (1975)9 a Pečírkové (1998)10 ani poměrně nedávný tematický článek posledně jmenované autorky (1998).11 Teprve v loňském roce se objevila první stať konkrétněji a hmatatelněji představující, byť zatím v hrubších konturách (avšak včetně aspoň dílčích textových analýz), podobu posvatováclavských katolických
biblí »hlavní linie« (její páteř tvoří Císařská bible 1778-1780, bible Františka Faustina Procházky
1804, Konsistorní bible 1851 s druhým vydáním 1857 a Bible svatojanská 1888/1889) a některých dalších velkých počinů (Frenclova–Desoldova bible 1860-1864, Bezděkova bible 1862-1865
a Štulcova–Lenzova bible 1888-1892).12 Autor stati, olomoucký bohemista Karel Komárek, nechce téma vyčerpat (a ví, že v rozsahu článku by ani nemohl), ale nepochybně je jeho velkou
zásluhou už to, že je nově (a hlouběji) otvírá – i že vůbec upozorňuje širší akademickou veřejnost na fakt známý jinak jen hrstce specialistů, že jde o pole téměř neorané, a přitom rozlehlé. Ano, české katolické bible 19. století by si zasluhovaly přinejmenším jednu větší syntetizující monografii, což ovšem bude vyžadovat určitou hloubkovou přípravu, a tedy možná i řadu
předběžných dílčích studií.
Článek, který nyní předkládám, chce tedy být drobným příspěvkem k velkému tématu. A jako bylo celé toto velké téma až do samého dneška téměř zcela mimo zorné pole moderních badatelů (filologů, biblistů, historiků teologie), tak tím spíš zatím zůstávají v polostínu zapomnění některé jednotlivé menší počiny české biblické překladatelské práce 19. století. Jedním z nich
je přetlumočení čtyř evangelií z pera Františka Novotného z Luže.

2. Zasuté čtveroevangelium Františka Novotného z Luže
2.1. Okolnosti »ztracení« Novotného čtveroevangelia
Nenápadná osmerka13 z počátku 19. století se mi dostala do rukou poprvé asi před třemi lety, když mi bylo laskavým vedením knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy
umožněno fyzicky prohlížet biblické tisky 19. století přímo v policích, v nichž byl uložen starší
fakultní biblistický knižní fond. Když jsem se nedávno k tomuto tisku vrátil, abych se jím podrobněji zabýval, shledal jsem překvapivou skutečnost: knížka není v příslušné odborné literatuře dosud zachycena. Josef Vraštil se ve své klíčové přehledové studii o českých biblích (viz
výše) o překladatelské aktivitě Novotného sice zmiňuje, avšak z jeho formulace je zřejmé, že celý text čtveroevangelia prostě v ruce neměl: »Fr. Novotný z Luže pokusil se také o překlad NZ,

Viz Dittmann, R.: Dynamika textu Kralické bible ( pozn. 3), s. 310-342 (dvě kapitoly věnované
osudům kralického textu v 19. století).
6
Vraštil, Josef: České překlady biblické, in: Tumpach, Josef – Podlaha, Antonín (red.): Český slovník
bohovědný, III, Praha: Václav Kotrba, 1926, s. 334-339.
7
Hrejsa, Ferdinand: Bible a český národ, in: Bible a český národ, uspořádala Hana Humlová, Brno: nákladem Dobročinného komitétu, 1935, s. 27-48. Katolickým biblím 18. a 19. století jsou věnovány s. 43-44.
8
Merell, Jan: Bible v českých zemích od nejstarších dob do současnosti, Praha: Česká katolická charita,
1956. Katolickým biblím 18. a 19. století jsou věnovány s. 56-59.
9
Mánek, Jindřich: Bible v českých zemích, Praha: Ústřední církevní nakladatelství, 1975. Katolickým
biblím 18. a 19. století jsou věnovány s. 53-55.
10
Pečírková, Jaroslava: Czech Translations of the Bible, in: Krašovec, Jože (ed.): Interpretacija Svetega
pisma / Interpretation of the Bible, Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti / Sheffield:
Sheffield Academic Press, 1998, s. 1167-1200.
11
Pečírková, Jaroslava: Česká bible v 19. století, in: Český bratr 74 (1998), č. 10, s. 5.
12
Komárek, Karel: České katolické bible v 18. a 19. století aneb Dědictví svatováclavské, in: Historie –
otázky – problémy 5 (2013), č. 2, s. 195-206.
13
Přesný formát stránky: 115 × 190 mm.
5
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ale přes I. sešit (Ev. sv. Mat. 1810) nedospěl.«14 Podobně i Ferdinand Hrejsa (viz výše), vycházeje v této záležitosti nejspíš z Vraštila, píše: »[...] Fr. Novotný z Luže vydal roku 1810 v Praze a v Ml. Boleslavi z Nového zákona počátek, evangelium sv. Matouše, podle svého překladu
z řečtiny, ale další nevyšlo.«15 A mnohem později František Verner ve své bibliografii biblických
překladů (1987),16 jež v posledních desetiletích slouží jako základní a výchozí soupis každému,
kdo se zabývá českou biblí, uvádí také pouze položku Písma svatého Nové úmluvy Evangelium
aneb Blažené zvěstování od svatého Matouše.17 Internetový Souborný katalog České republiky pak
odkazuje na položky (z katalogů knihoven Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy [dále jen KTF UK] a Národního muzea v Praze),18 jež opět uvádějí pouze Matoušovo evangelium.19
Důvod, proč v žádném z uvedených důležitých pramenů není odkaz na celé Novotného čtveroevangelium, nýbrž vždy jen na Matouše, je nasnadě. Exemplář čtveroevangelia z KTF UK, který se mně náhodně dostal do ruky, má titulní list prvního dílu, tj. Matoušova evangelia. Samo
Matoušovo evangelium končí stranou 108, pak ale následuje Marek, Lukáš a Jan, přičemž tato tři evangelia už nejsou uvozena samostatnými titulními listy a stránkování pokračuje návazně od s. 109 dál. Matoušovo evangelium tedy vyšlo samostatně jako první sešit a pak k němu měl být přivázán svazek s ostatními evangelii, jak se to i stalo v případě exempláře z KTF
UK. Vraštil zjevně neměl fyzicky k dispozici tento celek čtveroevangelia – a buď svůj závěr vyvodil ze záznamu nějakého knihovního katalogu, nebo měl v ruce skutečně jen samostatný
první sešit (Matouše), Hrejsa pak nejspíš prostě mechanicky převzal údaj z Vraštilovy stati.
Verner odkazuje na konkrétní signaturu knihovny Památníku národního písemnictví20 a uvádí
počet stran 103 (patrně opisovačská či sazečská chyba vzniklá během tvorby Vernerovy knížky; má být 108) – měl tedy k dispozici zase jen první sešit s evangeliem Matoušovým, nikoli
celé čveroevangelium. A konečně záznamy knihoven KTF UK a Národního muzea v Praze, které
jsou zároveň jedinými odkazy na Novotného překlad v Souborném katalogu ČR, byly jistě vytvořeny bez řádného fyzického ověření: v obou případech totiž uvedený počet stran (338) sice odpovídá celému čtveroevangeliu, ale text položky je založen jen na obsahu titulního listu
prvního sešitu (Matouše). Zmíněné elektronické záznamy mohly být také mechanicky opsány
ze starších katalogizačních lístků, které již informační mezeru obsahovaly. Souběhem několika vcelku banálních náhod se tak nadlouho ztratila skutečnost, že Novotný přeložil a publikoval celé čtveroevangelium (nikoliv jen Matouše), ze zorného pole zájemců o dějiny české bible.
2.2. Autor a jeho odborné zázemí
František Novotný z Luže (1768-1826)21 je dnes už pozapomenutá postava první fáze českého obrození. Byl synem učitele a regenschoriho v městečku Luže na Chrudimsku, absolvoval
Vraštil, J.: České překlady biblické ( pozn. 6), s. 338.
Hrejsa, F.: Bible a český národ ( pozn. 7), s. 43.
16
Verner, František: Bibliografie českých překladů celé bible i jejich částí, Praha: Česká katolická charita, 1987.
17
Kompletní znění této položky (tamtéž, s. 66): »Písma svatého Nové úmluvy Evangelium aneb Blažené zvěstování od svatého Matouše. [...] řeckého textu rozličné čtení způsoby veskrz přeložil [sic! – na
titulním listě knihy je »přiložil«] František Novotný z Luže, kněz řeholní [sic! – na titulním listě je »kněz
církevní, v Luštěnicích farář«]. Díl 1. V Praze a Mladé Boleslavi 1810 u Františka Jeřábka. 103 [sic! – sešit s Matoušovým evangeliem má číslovaných stran 108] s. Strahov: KH V 7.«
18
V říjnu 2014 byly obě položky dostupné na elektronických adresách http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003942065&local_base=SKC a http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=003897945&local_base=SKC.
19
Kompletní znění položky v katalogu knihovny KTF UK: »Pisma Swatého Nowé Umluwy Ewangelium
aneb Blažené Zwěstowáni od Swatého Matausse. Djl I. / přeložil a Variantes Lectiones textus graeci, aneb
Řeckého textu rozličné čtenj způsoby weskrz přložil Frantissek Nowotný z Luže. W Praze: F. Geřábek,
1810, 338 s., vi.« Znění položky v katalogu knihovny Národního muzea: »Písma svatého nové smlouvy
[sic!] evangelium, aneb, blažené zvěstování od svatého Matouše. V Praze a Mladé Boleslavi [s. n.] [sic!],
1810. vi, [2] 338 [2] s.«
20
Viz  pozn. 17.
21
Relativně obsáhlou biografickou knížku (o rozsahu 55 stran), z níž především v tomto životopisném
přehledu (subkap. 2.2) vycházím, předložil Václav Vladimír Jeníček (Národní buditel Fr. Novotný z Luže, historik a linguista český (1768-1826), Košumberk: Hradní muzeum na Košumberce, 1936). Je mimochodem
pozoruhodné, že ani tento životopisec (ač ve své knížce pojednává i Novotného publikační činnost) nepodává informaci o celém čtveroevangeliu. Když anotuje Novotného překlad, zmiňuje sice, že »jest to kniha o 340 stránkách osmerkového formátu« (Jeníček musel mít tedy v ruce svazek kompletního čtveroevangelia, nikoliv jen první sešit s Matoušovým evangeliem!), ale dále pokračuje: »Titulní list jest tento:
14
15
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gymnázium v Hradci Králové a pražský generální seminář, roku 1792 přijal kněžské svěcení.
Velmi záhy poté (na konci roku 1793) se přesunul z hradecké diecéze do litoměřické, a to na
Mladoboleslavsko, kde již zakotvil nastálo: po několika letech v samé Mladé Boleslavi dostal
roku 1798 místo v městysi Luštěnice a tam žil až do konce svého života. Už za studií v Praze
se seznámil s Josefem Dobrovským a se skupinou kolem Václava Matěje Krameria a s kruhy intelektuálů-buditelů udržoval i potom živý kontakt. Publikoval několik knih a řadu drobnějších
děl (článků, básní atd.). Novotný je prvním badatelem, který se pokusil dopodrobna komplexně zpracovat celé dějiny českého biblického překládání; plodem těchto jeho výzkumů je kniha
Biblioteka českých biblí od třináctého věku až do léta 1810 (1810).22 Své studium českých biblí,
kronik a jiných starých textů zúročil i v úžeji lingvistické práci, zejména když o osm let později přispěl ke kodifikaci obrozujícího se českého jazyka svou poměrně podrobnou gramatickou příručkou Pravidla české řeči (1818),23 která mj. řadou exkursů zohledňuje vývoj českého
jazyka od středověku do autorových časů. Novotného intenzivní odborný zájem o český jazyk
i o dějiny českého biblického překladu se vtělil také do jeho vlastního překladatelského pokusu.
2.3. Okolnosti vydání Novotného čtveroevangelia
Poslední odstavec Biblioteky českých biblí (který byl zjevně do knihy dočiněn dodatečně, těsně
před tiskem) říká:
»Léta 1810 jest učiněn začátek v Praze s tištěním Písma svatého Nového zákona na octavu [...]. Rukopis léta 1805 jest od cís. král. cenzury již approbirován. Ouplné vypsání
o zpořádání toho nového vydání bude dáno v témž vydání před Evangelium svatého Matouše v zprávě historické.«
Přinejmenším Matoušovo evangelium bylo tedy jako rukopis hotovo k vydání již v roce 1805,
titulní list výtisku tohoto evangelia pak nese opravdu vročení o pět let pozdější. Bibliotekou
českých biblí zmíněná »zpráva historická« (vytištěná na třech listech se samostatným římským stránkováním) podrobně vysvětluje, že »rukopis«, ačkoli byl už roku 1805 schválen cenzurou, »[...] nepřišel hned k vytištění«. Na tom měl vinu státní úředník, »tehdejší vrchní dohlédač normální školní tiskárny, v kteréž před tím rokem Biblí česká [...] [tj. Procházkova bible
z roku 1804] vytištěna byla« – ten totiž na svou instituci neprávem vztahoval výhradní právo (privilegium privativum) »Písma svatá tisknouti«. V důsledku tohoto nedorozumění se Novotného překladu včas nedostalo potřebné propagace v tisku a nesešlo se dost předplatitelů,
a rozhodlo se tedy, »že dílo poodloženo bylo, aby celé Biblí exempláře dříve vyprodáni byli«.
Zmíněná »zpráva historická« potom dále informuje, že »léta 1811 tiskne se Nový zákon český
na oktavu [...]« – a to neodpovídá vročení titulního listu Matoušova evangelia. Domnívám se,
že věc se dá vysvětlit takto: Matoušovo evangelium (nečíslovaný titulní list plus překladový
text na s. 3-108) bylo vytištěno skutečně v roce 1810 jako první samostatný sešit (titulní list
k Matoušovu evangeliu nese ostatně podtitul »Díl I.«), zatímco tisk textu zbylých tří evangelií
(s. 109-338) plus dvou (nečíslovaných) listů s erraty (ke všem čtyřem evangeliím) plus tří listů »zprávy historické« (s. I-VI) proběhl až v roce 1811.
Zbývá ozřejmit, jak to, že František Novotný vícekrát mluví (počínaje už zprávou v Bibliotece
českých biblí) o svém překladu Nového zákona (viz výše), a nikoli pouze o přetlumočení evangelií. Zdá se, že náš autor měl ambici přeložit a vydat celek Nového zákona. Dokonce je pravděpodobné, že i zhotovil překlad všech zbývajících novozákonních knih (tj. apoštoláře), ale že k vydání nedošlo prostě pro nedostatek finančních prostředků, jak se dá vyvodit z jeho postesknutí v dopise Dobrovskému z ledna 1814:
»Vinšoval bych, bych mohl i druhý díl Nov. zák. tištěním vydati. Ale nedostává se nyní peněz, a kdo by založil a z prodaných exemplářů sebe spokojiti chtěl, o takovém nevím, leč
by se kdo takový v Praze nalezl, když by o tom zpraven byl.«24
Rukopisné Novotného tlumočení apoštoláře (nebo jeho částí, pokud Novotný nedokončil překlad celku) je nejspíš nenávratně ztraceno.25
Písma Swatého Nowé Umluwy Ewangelium aneb Blažené Zwěstowání od Svatého [sic!] Matouše [...]«
(s. 29) – a o existenci tlumočení ostatních tří evangelií se vůbec nezmiňuje.
22
Novotný z Luže, František: Biblioteka českých biblí od třináctého věku až do léta 1810, [s. l., s. n.,
1810].
23
Novotný z Luže, František: Pravidla české řeči, Praha: Bohumil Ház, 1818.
24
Citováno dle Jeníček, V. V.: Národní buditel Fr. Novotný z Luže ( pozn. 21), s. 51.
25
Novotného životopisec V. V. Jeníček zmiňuje »značnou a nenahraditelnou ztrátu jeho bohaté knihovny a veškeré jeho rukopisné pozůstalosti« po jeho smrti (tamtéž, s. 54). Ztrátu Novotného rukopisů naClavibus unitis 3 (2014), pp. 183-195
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2.4. Novotného čtveroevangelium jako bibliografická položka
Vezme-li se v úvahu vše, co bylo výše řečeno o edici Novotného čtveroevangelia, korektní biblio
grafické záznamy v katalozích či heslo v nějaké budoucí bibliografii českých biblí by měly mít
napříště pokud možno přibližně takovouto podobu (respektive měly by zprostředkovat alespoň
hlavní informace z tohoto návrhu):26
Písma svatého Nové umluvy Evangelium aneb Blažené zvěstování od svatého Matouše [... od
svatého Jana]. Přeložil a variantes lectiones textus Graeci, aneb řeckého textu rozličné čtení způsoby veskrz přiložil František Novotný z Luže. Praha – Mladá Boleslav: František Jeřábek, 1810-1811. vi, 338, [4] s.

Obr. 1:
Novotný z Luže,
František (přel.): Písma
svatého Nové umluvy
Evangelium..., titulní
strana prvního sešitu
(Matoušovo evangelium)
značuje i Jungmann v předmluvě ke svému Slovníku česko-německému (díl I., s. V), když ve zprávě o práci svých předchůdců v lexikografii českého jazyka píše, že Josef Dobrovský »pokročil až přes literu D, ku
které částce nebožtík farář Fr. Novotný z Luže své dodatky připojil, ale sešed smrtí dále v té přátelské
pomoci pokračovati nemohl; aniž pak mi známo, kde se zbírka jeho k slovníku poděla«.
26
V tomto smyslu také podám (po publikování tohoto článku) podnět do knihoven KTF UK a Národního
© Association for Central European Cultural Studies
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3. Překladová práce Františka Novotného z Luže
3.1. Východiska, cíle, předloha a metoda překladu
František Novotný své přetlumočení evangelií vypracoval zjevně o své vůli, bez nějakého oficiálního zadání. Svědčí o tom už zmíněná okolnost, že se jeho chystané vydání (v roce 1805)
»konkurenčně střetlo« s oficiální, státní a církevní autoritou podporovanou edicí bible Františka
Faustina Procházky, i to, že náš autor několik let po vydání evangelií narazil na nepřekonatelné
finanční překážky, když sondoval možnosti tisku svého překladu dalších novozákonních knih.
Jeho cílem bylo předložit českému čtenáři prostě lepší novozákonní překlad, než byly počiny
dosavadní. V kontextu své (jinak celkově neútočné, mnohdy naopak spíše oceňující) kritiky starších překladů ve své Bibliotece českých biblí formuloval Novotný pozoruhodně svěží maximu, jíž
se – jak můžeme předpokládat – také sám jakožto překladatel biblického textu nejspíš snažil řídit:
»Překladači jedni i druzí mohli a měli na to zřetel míti, aby vyrovnali vyznamenání a smysl
českých slov s vyznamenáním a smyslem slov původního aneb toho textu, kterýž překládali, tak aby v čtoucím neb poslouchajícím vzbuzena byla tím slovem táž podobizna, jakouž původní spisovatel měl při slovu, kteréž položil [...].«27
O vylepšení českého novozákonního překladu se Novotný pokusil jednak volbou solidního předlohového textu, jednak vlastní překladovou prací – pečlivým zacházením s originálem i s cílovým jazykem českým. Za předlohy si zvolil jednak latinskou Vulgátu (bez upřesnění edice – šlo
jistě o nějaké standardní vydání ustáleného znění Sixto-klementinského), která byla protežovaným textem v katolické církvi, jednak dobově moderní kritickou edici řeckého textu z ruky
Johanna Jakoba Griesbacha, významného profesora Písma svatého na univerzitě v Jeně,28 podle svých vlastních slov použil prvního vydání z roku 1777.29 Novotný chtěl vypracovat český
text, který by byl překladem »obecného latinského přeložení« (Vulgáty) a zároveň zohledňoval
specifika »původního textu« (řeckého). Ve výsledném českém znění se to »technicky« projevuje především tak, že text odpovídající Vulgátě (a obvykle zároveň řecké předloze) je základní,
tištěný většími literami, zatímco řecká slova, která Vulgáta nemá, jsou tištěna drobnějším písmem, aby čtenář měl možnost výběru »ten, který se jemu líbí text, aneb podlé řeckého aneb
podlé latinského čísti«.30 Komplikovanější odlišnosti mezi řeckým a latinským textem (i případná různočtení mezi rukopisy originálu) se pojednávají v poznámkách pod čarou. Na přihlížení k řecké původnině (vedle oficiální »katolické« Vulgáty) se odvolává už o dvě desetiletí starší Nový zákon Procházkův (1786), ale Novotný se snaží ji s latinským vulgátním textem přinejmenším zrovnoprávnit a v některých ohledech ji dokonce významně preferuje, např. ve slovosledu (»slova po pořádku větším dílem podlé řeckého kladena jsou, dílem k ulehčení čtenáři
při původního textu srovnání, dílem že to jazyk český a vesměs slovanský trpí,31 dílem že vynětí slova ze svého pravého lože a jinám se položení k jiné, místem i nepravé podobizně přivoditi může«) či větším následováním řeckých forem, existují-li adekvátní přímé české ekvivalenty (»způsobnost a ohebnost jazyka českého všudy se zachovává, a text řecký se neopisuje, kde
v latinském jazyku z nedostatku takové ohebnosti musil rozebrán a opisován býti: toliko tu se
toho nestává, kdežby tím způsobem propovídka nebo řeč učiněna byla zatmělá nebo pochybná: v jakovéž případnosti opisování řeckého textu se zachovává«). Novotný proklamuje i »očištění« svého textu od různých vysvětlujících přídavků či naopak deficitů (vzhledem k originálu řeckému či latinskému), které se vyskytovaly v dřívějších překladech (»přídavkové v předešlých vydáních se nalézající jsou tuto vypuštěni, a nedostatkové, kteříž jsou v předešlých vydáních, jsou tuto napraveni«).

muzea v Praze. Znění tohoto návrhu se nesnaží (z důvodu zachování co největšího množství informací
o titulu) zcela přizpůsobit striktní syntaxi u nás obvyklého bibliografického formátu MARC 21, jíž potom knihovny své katalogizační záznamy patrně podřídí.
27
Novotný z Luže, František: Biblioteka českých biblí ( pozn. 22), s. 130.
28
Johann Jakob Griesbach (1745-1812) vynikl právě jako editor novozákonního textu, mj. formuloval některé důležité zásady vědecké novozákonní textové kritiky a významně přispěl k řešení synoptické
otázky. Byl také v kontaktu s Josefem Dobrovským.
29
Viz »zpráva historická« k čtveroevangeliu, s. II. Jde o toto vydání: Novum Testamentum Graece. Textum ad fidem codicum, versionum et Patrum emendavit et lectionis varietatem adiecit Ioannes Iacobus
Griesbach. Volumen I. Evangelia et Acta apostolorum complectens, Halae: Ioannes Iacobus Curtius, 1777.
30
Zpráva historická k čtveroevangeliu, s. II-III. Např. Mt 6,4: »a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, on
odplatí tobě zjevně« (podtržené výrazy jsou u Novotného vytištěny drobnějším písmem).
31
Tj. dobře snáší.
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 183-195
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Obr. 2:
František Novotný
z Luže (přel.), Písma
svatého Nové umluvy
Evangelium..., s. 108-[109]
(konec Matoušova
a začátek Markova
evangelia)

3.2. Vztah k české biblické překladové tradici
Jak už jsme ve zkratce ukázali, František Novotný, který ve své době patřil k největším znalcům dějin české bible, se vůči předchozím českým překladům vícekrát poněkud kriticky vymezuje. Už na první pohled je však zřejmé, že jeho vlastní novátorství není zcela zlomově radikální – v textu našeho překladatele je stále jasně patrná silná vědomá návaznost na tlumočení,
jež mu bezprostředně časově předcházela, a tím také na celou »svatováclavskou linii«, která sama zase náleží k hlavnímu proudu biblického překládání sahajícímu až k prvním staročeským
biblím. Pro určení specifik Novotného práce jsem tedy provedl podrobnější porovnání s dobově
určující hlavní linií, tj. zejména s dvěma českými překlady z přelomu 18. a 19. století oficiálně
přijatými a šířenými místní katolickou církví. Těmito texty jsou jednak Nový zákon Františka Faustina Procházky z roku 178632 (s mírnými inovacemi navazující na tzv. Císařskou bibli
1778-1780, jež sama byla jen malou revizí barokní Bible svatováclavské33), jednak Bible česká
z roku 1804,34 která představuje další stupeň úprav, opět z Procházkovy ruky. Jmenované dvě
Procházkovy verze patří do »svatováclavské linie«, ale absorbovaly do sebe viditelně zejména
množství inspirací ze znění Kralické bible.35 Novotný měl svůj překlad hotový již v roce 1805,
kdy pro něj získal cenzurní aprobaci (viz výše), a pracoval na něm tedy nejspíš z větší části
Dále používám značku NZ 1786.
I na přípravě Císařské bible měl Procházka svůj podíl – spolu se svým učitelem Václavem Fortunátem Durychem.
34
Dále používám značku BČ 1804.
35
Srov. Vraštil, J.: České překlady biblické ( pozn. 6), s. 338; Komárek, K.: České katolické bible
v 18. a 19. století ( pozn. 12), s. 203-205. Občasné kralicismy jsou – v porovnání s Biblí svatováclavskou – znatelné už v Císařské bibli (srov. tamtéž, s. 200).
32
33
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ještě před vydáním Procházkovy Bible české (1804). Z textového porovnání36 však můžeme vyvodit, že Novotný měl na svém pracovním stole pravděpodobně jak starší NZ 1786, tak už i novější text BČ 1804.37 Příklady shod s oběma verzemi:38
 L 16,22 Stalo se pak, že umřel žebrák – NZ 1786 Stalo se pak, že umřel žebrák – BČ 1804 I stalo se, že ten žebrák umřel;
 J 21,3 Jdu ryby loviti – NZ 1786 Jdu ryby loviti – BČ 1804 Jdu (půjdu) ryb lovit;
 L 10,37 učinil milosrdenství nad ním – BČ 1804 učinil milosrdenství nad ním – NZ 1786 prokázal milosrdenství nad ním;
 L 16,21 psi přicházejíce, oblizovali vředy jeho – BČ 1804 psi přicházejíce, lízali vředy jeho – NZ
1786 psi přicházeli, a lízali vředy jeho;
 J 21,3 Půjdeme i my s tebou – BČ 1804 Půjdeme i my s tebou – NZ 1786 Jdeme i my s tebou;
 J 21,14 vstav z mrtvých – BČ 1804 vstav z mrtvých – NZ 1786 když z mrtvých vstal.
3.3. Komentářové oddíly39
V porovnání se zmíněnými oficiálními katolickými církevními vydáními biblického (novozákonního) textu nabízejí Novotného česká evangelia zásadně jiné pojetí výkladové části. Neobsahují
žádné úvody do evangelií ani souhrny na začátku kapitol a komentující poznámky pod čarou
jsou mnohem méně objemné, protože nepodávají čtenáři prakticky žádné teologické interpretace ani výklady biblických reálií, nýbrž soustřeďují se na otázky textové a jazykové. Zejména
se v nich řeší rozdílnosti mezi řeckým textem a Vulgátou, uvádějí se důležité varianty řeckých
verzí, doslovnější české znění, vysvětlující (volnější) znění, synonymní výrazy a obraty. Novotný tak předkládá aparát »studijního typu«, který v českém prostředí poprvé umožňuje zájemci
poměrně dopodrobna sledovat jednotlivé textové a významové nuance v řecké a latinské předloze, aniž by přitom sám musel být zběhlý v původních jazycích.40
3.4. K charakteristice Novotného překladatelské práce
Na základě porovnání s předcházejícími českými překlady »hlavního proudu«, které pro našeho
překladatele byly bez pochyb základním východiskem, se dá konstatovat, že Novotného čtyři
evangelia vykazují řadu systémových specifik v různých jazykových plánech. Zdá se, že dvěma
jednotícími ideami motivujícími většinu z nich bylo přiblížení řeckému originálu (což ostatně
autor výslovně proklamoval41) a ruku v ruce s tím promyšlená snaha o tříbení jazykových prostředků užitých ve výsledném českém textu, jež se vposledku projevuje hlavně v posílení prvků
»vysokého stylu«, včetně mírného »pelu starožitnosti«. Po další analýze přitom u některých
inovací vytanula na povrch celkem překvapivá skutečnost, že jsou »podloženy« zněním staroslověnským (církevněslovanským).42 Typické tendence a jednotlivé jazykové rysy,43 jimiž se Novotného text vymezuje vůči předchozí tradici, jsou především tyto:44
Textové porovnání Novotného znění a dvou Procházkových verzí jsem provedl na tomto vzorku:
Mt 1,18-25; Mt 2,1-12; Mk 6,17-29; L 1,1-4; L 10,30-37; L 16,19-31; J 1,1-18; J 21,1-14.
37
Text BČ 1804 měl možná Novotný k dispozici už před vytištěním – mohl mu jej v opise poskytnout
i sám Procházka. Sluší se poznamenat, že většina změn, které lze shledat v BČ 1804 vůči NZ 1786, znamená ve skutečnosti přejetí z Kralické. Všechny uvedené příklady (L 10,37, L 16,21, J 21,3, J 21,14) jsou
inovace (vzhledem k NZ 1786) společné Novotnému a BČ 1804, ale zároveň tato řešení nacházíme v Kralické bibli. Zůstává zde tedy určité procento i pro možnost, že Novotný se mohl případně inspirovat přímo v Kralické, nezávisle na Procházkově textu BČ 1804.
38
Na prvním místě je vždy text Novotného čtveroevangelia.
39
Tato studie se chce soustředit především na Novotného překladovou práci, jak se promítla do podoby výsledného (hlavního) překladového textu, proto jsou komentující pasáže charakterizovány jen tímto rámcovým popisem.
40
Zohledňování variant lze v české překladatelské tradici zaznamenat již v komentované kralické
Šestidílce (1579-1594). Novotný však podává porovnání podrobné a soustavné.
41
Srov. výše v subkapitole 3.1.
42
Novotný staroslověnštinu (církevní slovanštinu) ovládal, např. ve své Bibliotece českých biblí několikrát odkazuje na znění staroslověnského (církevněslovanského) biblického textu.
43
Stranou ponechávám otázky ortografické. V ukázkách transkribuji standardně, velkopísmennost
přizpůsobuji dnešnímu pravopisu, interpunkci ponechávám podle úzu příslušných vydání.
44
Příklady vycházejí z porovnání v základním textovém vzorku (viz výše pozn. 36), v jednotlivých
případech doplněného dalšími sondami. Na prvním místě je vždy uveden (bez označení) text Novotného čtveroevangelia. Následují vždy obě Procházkovy verze a pro porovnání také text původní Bible svatováclavské (1677). Podle potřeby pak je uveden text Vulgáty, řecké znění (podle dobové Griesbachovy
36
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 častější výskyt v o k a l i z o v a n ý c h p ř e d l o ž e k a p ř e d p o n (v souladu
s dobovým trendem, tj. tvořící se normou45):
 Mt 2,14 a odešel (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ a odšel);
 Mk 6,24 I vešedši hned (BČ 1804 A všedši hned – NZ 1786 = Václ A když hned vešla);
 Mk 6,24 ku králi (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ k králi);
 L 16,21 se stolu (BČ 1804 s stolu – NZ 1786 = Václ z stolu);
 L 16,24 ve vodě (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ v vodě);
 v prézentu s l o v e s a b ý t i d ů s l e d n ě f o r m y s j - (v souladu s dobovým
trendem, tj. tvořící se normou46):
 L 16,25 že jsi přijal (BČ 1804 žes ty již vzal – NZ 1786 že si (ty již) vzal – Václ že si vzal);
 J 1,3 učiněny jsou (BČ 1804 = NZ 1786 učiněny (stvořeny) sou – Václ učiněny sou);
 častější užití d e l š í c h f o r e m z á j m e n a o n v n e d ů r a z o v é p o z i c i :
 Mt 1,24 jakož přikázal jemu anjel Páně (BČ 1804 jakož mu přikázal anděl Páně – NZ 1786 –
jakož mu přikázal (jakž ho při tom zpravil) anděl Páně – Václ jakož mu přikázal anjel Páně);
 L 16,21 a žádný jemu nedával (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ a žádný mu nedával);
 L 16,31 I řekl jemu (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ I řekl mu);
 občasné užití r e f l e x i v n í h o p a s i v a (namísto »tradiční« formy pasiva opisného):
 Mt 1,20 co se v ní zarodilo (BČ 1804 = NZ 1786 což v ní jest narozeno (počato) – Václ což
v ní jest narozeno);
 L 16,21 A žádaje nasytiti se (BČ 1804 = NZ 1786 Žádaje nasycen býti – Václ žádaje nasycen
býti);
 místy n a h r a z o v á n í » č e s k é h o s u b j u n k t i v u « (ve vedlejších větách)47 i n d i k a t i v e m (patrně pod vlivem řecké předlohy, která má indikativy nebo konjunktivy):
 Mt 2,6 kterýž zpravovati bude lid můj (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ kterýž by zpravoval lid
můj – Vulg qui reget populum meum – ř. ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου);
 L 16,30 ale půjde-li kdo ... k nim (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ ale kdyby kdo ... šel k nim – Vulg
sed si quis ... ierit ad eos – ř. ἀλλ᾿ ἐάν τις ... πορευθῇ πρὸς αὐτούς);
 J 21,4 nepoznali však učedlníci, že Ježíš jest (BČ 1804 nepoznali (nevěděli) však učedlníci, by
Ježíš byl – NZ 1786 nepoznali však učedlníci, by Ježíš byl – Václ však nepoznali učedlníci, by
Ježíš byl – Vulg non tamen cognoverunt discipuli quia Iesus est – ř. οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ
μαθηταὶ, ὅτι ἰησοῦς ἐστι);
 změny ve v i d u (dané zřejmě doslovnějším následováním řecké předlohy, která je ve věci vidu jednoznačnější než latina):
 L 10,37 Jdi, a ty čiň též. (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ Jdi, i ty učiň též. – Vulg vade et tu fac
similiter – ř. πορεύου, καὶ σὺ ποίει ὁμοίως);
 L 16,26 aby ... nemohli, ani ... sem přecházeti (BČ 1804 aby ... nemohli: ani ... sem (k nám)
přejíti – NZ 1786 = Václ aby ... nemohli: ani ... sem přejíti – Vulg ut... non possint neque ...
huc transmeare – ř. ὅπως … μὴ δύνωνται, μηδὲ ... πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν);
 četnější výskyt k o n e k t o r ů / s p o j e k i , p a k (na úkor jiných navazovacích
a spojovacích prostředků; viz též níže k ústupu vztažného zájmena v navazovací funkci):
 Mk 6,27 I sťal jej v žaláři (BČ 1804 A on odšed sťal jej v žaláři – NZ 1786 A (ten) sťal jej
v žaláři – Václ A sťal jej v žaláři – Vulg et decollavit eum in carcere – ř. Ὁ δὲ ἀπελθὼν48
ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ);
 L 16,25 ty pak se mučíš (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ ale ty se mučíš – Vulg tu vero cruciaris – ř. σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι);
 L 16,30 On pak řekl (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ Ale on řekl – Vulg at ille dixit – ř. Ὁ δὲ εἶπεν);
 J 1,15 svědectví vydává o něm, i volá (BČ 1804 = NZ 1786 svědectví vydává (vydával) o něm,
a volá – Václ svědectví vydává o něm, a volá – Vulg testimonium perhibet de ipso et clamat –
ř. μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε);
edice 1777, kterou Novotný používal), případně znění staroslověnské (podle Vajsových edicí čtyř evangelií z třicátých let).
45
Srov. např. o něco pozdější mluvnici samého autora – Novotný z Luže, F.: Pravidla české řeči
( pozn. 23), s. 181-189.
46
Srov. např. tamtéž, s. 121-131 (sloveso býti).
47
Specifické užití kondicionálových forem, dané zpravidla kopírováním latinských konjunktivních
konstrukcí a významně rozvinuté v době humanistické i v původních českých textech. Srov. Kyas, V.: Česká bible v dějinách národního písemnictví ( pozn. 2), s. 155.
48
Novotný zohledňuje tuto rozdílnost vůči Vulgátě v poznámce pod čarou: On pak šed.
© Association for Central European Cultural Studies
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 ústup od užití v z t a ž n é h o z á j m e n a v n a v a z o v a c í f u n k c i ve prospěch konstrukce s konektorem (zjevně motivováno konstrukcemi řecké předlohy):
 Mt 2,9 Oni pak poslechše krále (BČ 1804 Kteřížto vyslyševše krále – NZ 1786 = Václ Kteří
vyslyševše krále – Vulg qui cum audissent regem – ř. Οἱ δὲ ακούσαντες τοῦ βασιλέως);
 Mt 2,13 Když pak oni odešli (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ Kteřížto když odjeli – Vulg qui cum
recessissent – ř. Ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν);
 Mk 6,24 Ona pak vyšedši, řekla (BČ 1804 Kterážto vyšedši, řekla – NZ 1786 = Václ Kteráž když
vyšla, řekla –– Vulg quae cum exisset dixit – ř. Ἡ δὲ ἐξελθοῦσα, εἶπε);
 Mk 6,29 I uslyševše učedlníci jeho (BČ 1804 To uslyševše učedlníci jeho – NZ 1786 = Václ Což
uslyševše učedlníci jeho – Vulg quo audito discipuli eius... – ř. Καὶ ακούσαντες οἱ μαθηταὶ
αὐτοῦ);
 preference v z t a ž n é h o j e n ž p ř e d ( t e n,) k t e r ý ž:
 L 10,37 Jenž učinil (BČ 1804 Ten kterýž učinil – NZ 1786 = Václ Ten, kterýž prokázal);
 J 1,6 jemuž jméno bylo Jan (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ kterémuž jméno bylo Jan);
 J 21,7 jehož miloval Ježíš (BČ 1804 = Václ kteréhož miloval Ježíš – NZ 1786 kteréhož (nejvíce)
miloval Ježíš);
 změny, pokud jde o d r u h p o u ž i t é h o p ř e c h o d n í k u (zjevně motivováno
snahou více následovat řeckou předlohu, případně též podřídit výsledný český text dobovému literárnímu úzu, resp. tvořící se normě):
 Mt 2,8 A poslav je do Betléma, řekl (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ A propouštěje je do Betléma,
řekl – Vulg et mittens illos in Bethlehem dixit – ř. Καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς βηθλεὲμ εἶπε);
 L 10,34 A přistoupiv obvázal rány jeho (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ A přistoupě, uvázal rány
jeho – Vulg et adpropians alligavit vulnera eius – ř. Καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα
αὐτοῦ);
 preference k o n s t r u k c e s p ř e c h o d n í k e m před konstrukcí obsahující ver
bum finitum (zjevně motivováno konstrukcemi řecké předlohy):
 L 10,32 byv u toho místa (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ když byl u toho místa – Vulg cum esset
secus locum – ř. γενόμενος κατὰ τὸν τόπον);
 J 1,18 Syn, jsa49 v lůnu (BČ 1804 = NZ 1786 Syn, kterýž jest v lůnu – Václ Syn, který jest v lůnu – Vulg Filius qui est in sinu – ř. ὁ ... υἱὸς ὁ ὢν εἱς τὸν κόλπον);
 J 21,7 Šimon pak Petr uslyšev (BČ 1804 A Šimon Petr, jakž uslyšel – NZ 1786 = Václ Šimon
Petr50 když uslyšel – Vulg Simon Petrus cum audisset – ř. σίμων οὖν πέτρος ἀκούσας);
 celkem časté užití p ř e c h o d n í k o v ý c h a d j e k t i v namísto vztažných vět (poměrně hojná jsou adjektiva na -cí, v češtině domácí; nezřídka se ale v Novotného textu vyskytuje také dobově naprosto čerstvý obrozenský knižní novotvar – adjektiva na -(v)ší;51 za

Použití přechodníku je v tomto případě raritní – řecké participium se členem v předloze jasně vyjadřuje funkci přívlastkovou.
50
NZ 1786 má: Petr, když.
51
Přechodníková adjektiva na -(v)ší se v českých textech vyskytují právě až od obrození a považují se
obecně za inovaci zavedenou podle vzoru ruštiny (k jejich původu, užití a funkci srov. např. Jelínek, Milan: Adjektivní přívlastek jako střídný prostředek vedlejší věty v obrozenském odborném stylu, in: Sborník
prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A – řada jazykovědná 20 (1971), s. 55-63, a Jelínek, Milan:
Transpoziční verbální adjektiva aktivní, Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, A – řada jazykovědná 52 (2003), s. 113-123). Sám Novotný tyto formy předkládá (pod označením »oučastník minulého času«) o několik let později ve svých Pravidlech české řeči (1818) jako normální součást českého jazykového systému (na s. 120 a v příslušných paradigmatech) – zcela bez potřeby jakéhokoli komentáře. Považuji za vysoce pravděpodobné, že u Novotného pro zavedení těchto forem do biblického překladového
textu bylo motivací jejich užití ve staroslověnštině (resp. církevní slovanštině), nikoli v soudobé literární ruštině. Pro jeho práci se staroslověnským (církevněslovanským) biblickým textem jasně hovoří i další
doklady (viz níže k dalším specifikům Novotného textu). Stojí za zmínku, že tato Novotného překladová
řešení patří vůbec k nejstarším výskytům tohoto typu přechodníkových adjektiv v českých textech. Za
nejstarší doklad jejich užití se považuje Jungmannovo tlumočení Miltonova Ztraceného ráje, vydané roku 1811 (podle slov samého Jungmanna vznikající již v létech 1800-1804). Jungmann se v této věci pravděpodobně inspiroval poměrně nedávným ruským překladem skladby z roku 1777 (srov. Lilič, Galina Alexejevna: K voprosu o vzaimodějstvii češskogo i russkogo litěraturnych jazykov, in: Larin, Boris Alexandrovič (ed.): Slavjanskoje jazykoznanije [= Učenyje zapiski LGU, No. 316], Leningrad: Izdatěľstvo Leningradskogo universitěta, 1962, s. 34-42). Novotného tlumočení evangelií vzniklo přesně v téže době (publikováno 1810/1811, ale již roku 1805 schváleno v cenzurním řízení).
49
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přímý pramen inspirace těchto voleb, s jistotou v případě přechodníkových adjektiv na -(v)
ší, považuji text staroslověnský, resp. církevněslovanský52):
 Mk 6,22 a zalíbila se ... i spolustolícím (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ a líbilo se53 ... i spoluhodovníkům – Vulg et placuisset ... simulque recumbentibus – ř. καὶ ἀρεσάσης ... καὶ τοῖς
συνανακειμένοις – stsl. i ugoždůši ... i vúzlež1štiim]);
 Mk 6,33 I viděli je odcházející (BČ 1804 A vidouce je zástupové, že jdou pryč – NZ 1786 A viděli
je (zástupové), že odcházejí – Václ A viděli je, že odcházejí – Vulg et viderunt eos abeuntes –
ř. Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας – stsl. i viděš1 3 ád2št1);
 L 16,21 z drobtů padajících (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ z drobtů, kteříž padali – Vulg de micis
quae cadebant – ř. ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων – stsl. ot] krup] pada4štiih]);
 L 16,26 aby chtící přejíti odsud k vám (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ aby ti, kteříž chtí odsud
k vám jíti – Vulg ut hii qui volunt hinc transire ad vos – ř. ὅπως οἱ θέλοντες διαβῆναι ἔνθεν
πρὸς ὑμᾶς – stsl. áko da hot1qei min2ti otú s2du kú vamú);
 Mt 2,7 čas ukázavší se hvězdy (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ čas hvězdy, která54 se jim byla ukázala – Vulg tempus stellae quae apparuit eis – ř. τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος – stsl.
vrým1 avlůš13 s1 śvýzdy);
 L 1,3 Vidělo se i mně, vystihšímu všecko od počátku pilně (BČ 1804 Vidělo se i mně, kterýž
sem všecko od počátku pilně (neb bedlivě) vyhledal – NZ 1786 = Václ Vidělo se55 i mně, kterýž
sem všecko od počátku pilně vyzvěděl – Vulg visum est et mihi adsecuto a principio omnibus
diligenter – ř. Ἔδοξε κἀμοὶ, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς – stsl. izvoli s1
i můný hoždůšu is průva po vůsýhú vú istin2);
 L 10,36 padšímu mezi lotry (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ tomu, kterýž upadl mezi lotry – Vulg
illi qui incidit in latrones – ř. τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς – stsl. vúpadúšuímu vú
razboiniky);
 změny ve s l o v o s l e d u , přičemž nápadné je zavádění i n v e r z e (motivací je patrně
většinou snaha napodobit slovosled řecké předlohy,56 avšak v dokladech Mk 6,24 a J 21,9 tomu tak není):
 Mk 6,21 (dne) narození svého (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ den svého narození – Vulg natalis
sui – ř. τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ);
 L 1,2 Jakž vydali nám ti, kteříž (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ Jakž nám vydali ti, kteřížto – Vulg
sicut tradiderunt nobis qui – ř. Καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ...);
 L 16,24 v plameni tomto (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ v tomto plameni – Vulg in hac flamma – ř. ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ);
 L 16,27 abys poslal ho do domu (BČ 1804 aby ho aspoň poslal do domu – NZ 1786 = Václ abys
ho poslal do domu – Vulg ut mittas eum in domum – ř. ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον);
 L 16,28 do místa tohoto muk (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ do tohoto místa muk – Vulg in
locum hunc tormentorum – ř. εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου);
 J 1,16 my všickni vzali jsme (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ všickni my vzali sme – Vulg nos omnes
accepimus – ř. ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν);
 Mk 6,24 Zač prositi budu? (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ Zač budu prositi? – Vulg quid petam –
ř. τί αἰτήσομαι;);
 J 21,9 viděli uhlí řeřavé položené (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ uzřeli řeřavé uhlí položené – Vulg
viderunt prunas positas – ř. βλέπουσιν ανθρακιὰν κειμένην);
 občasné změny v l e x i k u a f r a z e o l o g i i (přičemž za vysokým procentem
těchto inovací lze zřetelně vidět přímý vliv staroslověnského, resp. církevněslovanského biblického textu; většinou jde přitom o slova a obraty, které mají oporu v domácí slovní zásobě, byť třeba starších období, jako např. porouhati, jen výjimečně je slovo pravou lexikální
výpůjčkou jako obličiti):

52
V příkladech uvádím příslušné formy jen ve standardizované klasické staroslověnštině (dle Vajsovy edice »rekonstruovaného textu« čtyř evangelií z třicátých let 20. století), což, jak soudím, pro účel této studie dostačuje. Novotný měl dost pravděpodobně k ruce spíše běžné texty novocírkevněslovanské
(např. celou Bibli carevny Alžběty, která vyšla tiskem poprvé roku 1751), i když jeho kontakt s Dobrovským mohl znamenat i přístup k některým textům starším či starým.
53
NZ 1786 má: a líbila se.
54
BČ 1804 má: kteráž.
55
Václ má: vidělo se (počáteční malé písmeno).
56
Novotný sám tuto tendenci proklamuje, srov. výše v subkap. 3.1. Slovosled latinský většinou odpovídá řeckému, ale příklad L 16,24 potvrzuje, že právě řecké předloze chce Novotný slovosled přizpůsobovat.
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Mt 1,19 nechtěje ji obličiti (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ nechtěv ji v lehkost uvésti57 – Vulg
cum ... nollet eam traducere – ř. μὴ θέλων αὐτὴν παραδειγματίσαι – stsl. ne hot1 obličiti í3);
 Mt 2,6 mezi vládyky Jůdovými (BČ 1804 = Václ mezi knížaty Jůdskými – NZ 1786 mezi knížaty (městmi) Jůdskými – Vulg in principibus Iuda – ř. ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ἰούδα – stsl. vú vladykahú Iédovahú);
 Mt 2,16 žeby porouhán byl od mudrců (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ žeby oklamán byl od mudrců – Vulg quoniam inlusus esset a magis – ř. ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων – stsl. áko
por2ganú bystú otú vlúhvú);
 Mt 6,11 Chléb náš nábytný dej nám dnes (BČ 1804 Chléb (potřebný pokrm) náš nadpodstatný (vezdejší, každodenní) dej nám dnes (na každý den) – NZ 1786 Chléb (potřebný pokrm)
náš nadpodstatný (vezdejší, každodenní Luk XI,3.) dej nám dnes (t. každodenně) – Václ Chléb
náš nadpodstatný dej nám dnes – Vulg panem nostrum supersubstantialem da nobis hodie – ř. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον – stsl. hlýbú našů nas2štůnyi daždů namú důnůsů);
 L 16,21 psi ... oblizovali (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ psi ... lízali – Vulg canes ... lingebant – ř. οἱ
κύνες ... ἀπέλειχον – stsl. půsi ... oblizaah2);
 J 21,7 uvrhl se do moře (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ pustil se do moře – Vulg misit se in
mare – ř. ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν – stsl. vúvrůže s1 vú morý);
 J 21,8 vlekouce síť (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ táhnouce sít58 – Vulg trahentes rete – ř. σύ
ροντες τὸ δίκτυον – stsl. vlýk2šte mrýž2);
 J 21,10 kteréž jste jali nyní (BČ 1804 kteréž ste ulovili nyní – NZ 1786 = Václ které ste ulovili nyní – Vulg quos prendidistis nunc – ř. ὣν ἐπιάσατε νῦν – stsl. 3že 3ste nyná);
 J 21,11 neprotrhla se sít (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ neztrhala se sít59 – Vulg non est scissum
rete – ř. οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον – stsl. ne protrůže s1 mrýža).


	O relativně významné roli biblického textu staroslověnského (církevněslovanského) vypovídají také další jednotlivé případy, kdy se Novotný podle všeho přiklonil k e s t a r o 
s l o v ě n s k é ( c í r k e v n ě s l o v a n s k é ) k o n s t r u k c i, která se odlišuje jak
od konstrukce staršího (»tradičního«) českého znění, tak i od konstrukce řecké (a latinské) předlohy. V rámci textů základního srovnávacího vzorku60 se tak např. objevilo použití instrumentálu osoby u pasiva (namísto »tradiční« konstrukce s předložkou skrze) nebo genitivu záporového (namísto akuzativu v »tradiční« překladové linii):
 J 1,17 Nebo zákon Mojžíšem dán byl (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ nebo Zákon skrze Mojžíše dán
jest – Vulg quia lex per Mosen data est – ř. Ὅτι ὁ νόμος διὰ μωσέως ἐδόθη – stsl. áko zakon] Moãsýomů danú bystú);
 J 21,3 a té noci nejali ničehož (BČ 1804 = NZ 1786 = Václ a té noci nic nepopadli – Vulg et illa
nocte nihil prendiderunt – ř. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν – stsl. i v] t2 noštů
ne 3s1 nixesože).

4. O čem vypovídá Novotného čtveroevangelium
Čtyři česká evangelia Františka Novotného z Luže představují překladovou iniciativu, která
zřejmě neměla žádný viditelný praktický dopad a nejspíš brzy upadla v zapomnění. Zdá se, že
vůbec neměla vliv na podobu českého katolického biblického textu, jak se potom v »hlavní linii« dále vyvíjel. Ani v poslední z katolických biblí 19. století, Bibli svatojanské (1888/1889),61
se podle mého mínění nedají shledat skutečné návaznosti na specifické systémové jazykové jevy a tendence, které jsem zachytil jako typické pro Novotného dílo.62 Přes tuto výlučnost, teNZ 1786 má: uvesti.
Václ má: síť.
59
Václ má: síť.
60
Viz  pozn. 36.
61
Na počátku 20. století pak dochází ke zlomu v českém biblickém překládání a mluvíme již o biblických překladech moderních (srov. výše v kap. 1 této studie).
62
V biblích »hlavní linie« se až do konce 19. století neobrážejí nejen Novotného systémové zásahy,
které mohly být chápány jako příliš stylově nadsazené nebo umělé (např. zvýšená frekvence konstrukcí
s přechodníkem či zavedení přechodníkových adjektiv), ale v zásadě ani ty inovace, které Novotný zavedl
ve snaze prostě usměrnit biblický text v linii tvořícího se obecného jazykového standardu. V oficiálních
katolických biblích (následující příklady jsou ze Svatojanské 1888/1889) zůstaly někdy zakonzervovány
57
58
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dy přesto, že naše čtveroevangelium je v dějinách českého biblického překládání vlastně »slepou větví«, stojí za to, aby nadále nezůstalo v úplném stínu zapomnění, do nějž na dlouhou
dobu zapadlo souhrou politováníhodných náhod, jak to bylo popsáno na počátku této studie.
Je třeba podtrhnout za prvé překladatelovu na svou dobu mimořádně pečlivou práci ve vztahu k předlohovému textu (nesmíme zapomínat také na samu jasnou preferenci textu řeckého před Vulgátou, která v dobovém katolickém prostředí stále ještě platila za bezpečné, resp.
přímo upřednostňované východiště oficiálních překladů), za druhé odvahu v mnoha momentech se odpoutat (především v zájmu přiblížení se předloze, opět především řecké) od silného
tlaku české biblické překladové tradice. Za třetí Novotného texty poskytují zajímavé svědectví
o vztahu českého obrozenského intelektuála – znalce češtiny i teologa zároveň – k »posvátnému textu«, jsou celkem jedinečnou sondou do laboratoře představ o podobě českého biblického (resp. náboženského) jazyka v počáteční fázi národního obrození. Náš autor se nebojí posílit nebo i nově vnést do biblického textu prvky, které měly nejspíš pomáhat dotvářet a upevňovat »vysoký« literární styl bible. Snad je tento jeho přístup kontinuem představy, že český
»svatopísemský styl«63 by měl být přirozeným vrcholem pomyslné pyramidy jazykové prestižnosti a že je třeba v tomto směru jazyk bible pěstovat a průběžně i kultivovat s tím, jak se
mění podmínky v jazyce obecně. V Novotného překladu rozhodně neshledáváme ani snahu styl
bible nějak více »přibližovat obyčejnému čtenáři«, ani tu nenajdeme upřílišněný nekritický respekt k starší tradici (v tom smyslu, že některý starší překlad nebo překladová linie by snad
byly nedotknutelným jazykovým ideálem, že by zkrátka existoval nějaký už víceméně neměnný klasický »kánon« biblického stylu, který je nutno ponechat v jeho vznešené osamocenosti).
Spíše je toto tlumočení asi dokladem určitého úsilí styl bible v nových podmínkách (založených zdárně probíhajícím obrozením češtiny) do jisté míry znovu modelovat a současně snad
také snahy právě použitím v »posvátném textu« pomoci etablovat jednotlivé exkluzivnější prostředky, jež by se pak mohly ustálit v obrozujícím se literárním českém jazyce vůbec.
Novotný se v konkrétnostech své překladatelské – a do jisté míry i stylistické – práce opírá ve vysoké míře o řečtinu, a jak bylo ukázáno, překvapivě také o staroslověnštinu (církevní
slovanštinu). Neznamená to ale nějaký bezduchý »doslovismus«: náš autor se originálu přibližuje hlavně větším využitím či posílením existujících domácích českých prostředků, které mají
v řečtině přímý ekvivalent. Pro ozvláštnění (a nejspíš opět pro dodání větší literárnosti a jisté
patiny mající asi více zpřítomnit starožitnou tradici) systematicky čerpá z jazykového thesauru bible staroslověnské (církevněslovanské). Novotný i tuto inspiraci využívá dosti citlivě – nevnáší do svého textu kostnaté mechanické napodobeniny, ale zpravidla se snaží využívat jevů,
na nichž se překrývají prostředky staroslověnské a domácí české. Pozoruhodným detailem je,
že mezi prvky se staroslověnským (církevněslovanským) pozadím lze nalézt také výraznou systémovou inovaci z pomezí slovotvorby a morfologie, užití přechodníkových adjektiv na -ší/-vší,
protože jde vůbec o jedno z nejstarších použití tohoto novotvaru v češtině.64
František Novotný z Luže svým evangelním překladem přímo a viditelně nezasáhl do »velkých dějin« českého biblického tlumočení. Jeho text zůstává – měřeno přímým vlivem – opravdu malým, až exkluzivním počinem. Je to však překlad výrazně svébytný, vykazující řadu dobře
uchopitelných specifických rysů, prozrazujících systematičnost a promyšlenou metodiku, mezi
nimiž lze, jak bylo ukázáno v analýze, zachytit i charakteristiky ojedinělé. Přinejmenším tyto
detaily tedy asi nebude marné ještě trochu hlouběji prozkoumat, především v širších souvislostech tvořící se jazykové normy, přístupu k překládání literárních textů »světských« i fenoménu českého náboženského jazyka na počátku 19. století.

dokonce i takové prvky, které v jiných textech už byly zcela neudržitelné, protože platily za neúnosně
archaické nebo i za vykročení z hranic obecně uznávaného českého spisovného standardu, např. krátké
podoby předložek v pozicích typu s stolu, v vodě, místy rozkolísané užití přechodníků (Sk 24,25 zatřesa
se Felix odpověděl), hojně se udržely »české subjunktivy« (J 21,4 nepoznali, že by to byl Ježíš) atd. V těchto biblích se prosadilo jedině zavedení podob jsem, jsou, ale nepochybně jakožto obecná tendence, nikoli
jako důsledek konkrétního vlivu Novotného překladu.
63
Novotný tento pojem neužívá, ale nalezneme ho u autorů 17. století. Srov. Vintr, Josef: České biblické slovo jako vývojový faktor stylové stratifikace národního jazyka – od Jagićových glos 12. století po moderní ekumenický překlad, in: Pocta 650. výročí založení Univerzity Karlovy v Praze. Sborník příspěvků přednesených zahraničními bohemisty na mezinárodním sympoziu v Praze 20.-26. srpna 1998, Praha: Univerzita Karlova, 1998, s. 225. Ve věci »svatopísemského stylu« Vintr odkazuje na Jana A. Komenského, Jiřího
Konstance a Daniela Nitsche.
64
Srov.  pozn. 51.
© Association for Central European Cultural Studies
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Zbyněk H o l u b : Jazykové doklady prehistorické podunajské migrace slovanského etnika na
český jih
Opava: Slezská univerzita, 2014, 328 s.
ISBN 978-80-7248-946-6

Na jaře roku 2014 vydala Slezská univerzita v Opavě pozoruhodnou práci lingvisty Zbyňka Holuba. Jde o velmi
obsáhlou, více než třísetstránkovou knihu vysázenou navíc drobnějším tiskem, než bývá v daném formátu A5
obvyklé (tisk je snad až příliš drobný, a bohužel tedy
trochu méně pohodlný na čtení, což je výtka, která jde
zjevně na vrub nikoliv autora, nýbrž sazeče, resp. vydavatele).
Spis obsahuje po Úvodu (s. 7-11), v němž je nastíněn
obsah, metoda, východiska a několik základních obecných tezí (»každý dlouhodobější sběr [...] jazykových dokladů na českém jihu a západě [...] vede časem badatele
k přesvědčení, že zde podnes existují určitá jazyková specifika, která jsou blízká nikoliv obecnějšímu českému jazykovému úzu, ale [...] jazykovému úzu severní skupiny
jihoslovanských dialektů«, s. 7), tři rozsáhlé oddíly – kapitoly: I. Osídlení a jazyk na česko-rakouském pomezí v době předhistorické (s. 12-77), II. K problematice některých
hydronym (popřípadě i jiných oikonym či anoikonym) na
rakouském území severně od Dunaje (k jihočeskému pomezí) (s. 78-173; je zde zařazena též část o kontaktech s českým a moravským jihem), III. K problematice současného
úzu paroxytonického přízvuku v mluvě jižních a západních
Čech (s. 174-199). Jakožto samostatný exkurs (vlastně tedy jako další kapitola) je odděleně zařazeno – až po Závěru (s. 200-206), Seznamu zkratek a značek (s. 208-214)
a Seznamu literatury a pramenů (s. 215-249) – pojednání
K rozšíření slovanských základů *dobrъ a *plech-, ples-,
pleš- apod. (s. 251-255), jímž autor doplňuje své výklady o zkoumaných vlastních jménech. Práci uzavírá
rozsáhlý soubor několika příloh (s. 256-285) s mnoha
sofistikovanými tabulkami, diagramy a grafy, dvě resumé (anglicky a rusky, s. 286-295) a dva rejstříky (zeměpisných jmen a etnonym, s. 296-315; vybraných hydronym, tj. pojmenování řek, říček, potoků, jezer a rybníků, s. 316-327).
Autor vyslovuje a snaží se obhájit přesvědčení o staré
migrační vlně slovanské kolonizace (patrně už od 6. století, hlavně pak v 7. století a možná ještě i v 8. století) z východoslovanské oblasti v poříčí Styru a Bugu:
tzv. D(o)u(d)lebi (nebo aspoň jejich část) se podle Holuba začali přesouvat na jih podél Karpat a podél řeky Tisy zprvu na jih, ale posléze se obrátili a zamířili na západ do Panonie a Podunají, nejspíše i pod tlakem avarským. Jedna vlna dorazila konečně až do jižních a jihozápadních Čech. (Autor však připomíná i šíření Dulebů z původních sídel severní Evropou na západ
a na východ.) Dodnes mají jihočeské dialekty, na jejichž
území jsou doložena etnonyma Doudlebů (i Volyňanů),
řadu společných specifických jazykových znaků. Autorova zjištění vlastně oponují staršímu mínění o jednotném
postupu slovanského osídlení přes centrum Čech na celý
jih, neboli názoru o tzv. »vnitřním vývoji staršího osídlení poté, když Gens Bohemorum obsadila Čechy severní cestou«.
© Association for Central European Cultural Studies

Svůj rozklad o starém slovanském osídlení na dnešním rakouském území severně od Dunaje a jižně od Čech
a Moravy zakládá autor na velmi detailní analýze pojmenování celé řady vodních toků (řek, říček i potoků), které protékají rakouským teritoriem a ústí do Dunaje nebo
do některého z jeho přítoků, popřípadě v Rakousku pramení, tečou pak na sever a vlévají se do některé z řek na
českém území, v menší míře též pramení v oblasti české a moravské a vlévají se do toků v Rakousku. Celkem
se zde tak zevrubně pojednává o 175 základních položkách a o 100 dalších, pomocných. Pojmenování hydronym získával Holub z pramenů jednak historických, jako byly Josefínský a Tereziánský katastr, pro současnost
pak z katastrálních záznamů a map uložených na obecních úřadech. Zčásti své údaje ověřoval a potvrzoval u rodilých mluvčích, zejména v dokladech z jihočeských a plzeňských nářečí. Text Zbyňka Holuba je orientován na
výkladovou stránku filologickou, ale dalekosáhle se opírá též o poznatky historické a archeologické. Ve svých
etymologických interpretacích přitom autor překračuje srovnávací komplex slovanský a projevuje potřebnou
poučenost z lingvistické teorie, obecné jazykovědy i konkrétních disciplin indoevropeistických. Do značných detailů pak sleduje geografickou lokalizaci zkoumaných jevů. Využívá rozsáhlé literatury k předmětu (bibliografie zahrnuje přes 500 položek!), zejména též nejnovější,
a to české i mimočeské. Dovolává se přitom bibliografie
s porozuměním a argumentovaně kriticky. S mnoha žijícími autory odborné literatury se Holub zná a konzultuje též osobně, mj. i při novodobých nářečních expedicích
organizovaných filozofickými fakultami univerzit plzeňské a opavské.
Na základě fonetických analýz prováděných řadu let
při výzkumu jihočeských a plzeňských nářečí dochází autor k závěru, že tzv. jihočeský přízvuk na penultimě je
spíš záležitostí »hybridního přízvučného systému s intonačními prvky« (s. 189) a že se tak zásadně odlišuje nejen
od většinového českého dynamického přízvuku (v podstatě na začátku slova), ale i od nářečního moravskoslezského rovněž dynamického přízvuku na penultimě.
Přitom jihočeský přízvuk přes svou intonačně-melodickou povahu je jev spjatý s rovinou lexikální, nikoli syntaktickou. Holub vede k tomuto jevu pozoruhodné paralely z nářečí slovinských. Přesvědčivě i tím dokládá postup staré kolonizační vlny slovanské proti proudu Dunaje do jižních Čech.
Posuzovanou knihu hodnotím jako něco mnohem více než příležitostnou účelovou odbornou monografii (autor ji předložil na brněnské filozofické fakultě jako svou
práci habilitační). Přináší totiž nejen nové poznatky dílčí,
ale představuje přes svůj nenápadný název velkou syntézu, novátorskou jak celým svým pojetím, tak řadou výkladů k české dialektologii, k vývoji češtiny, k srovnávací slovanské i germánské filologii a zvláště pak k poznání
praslovanštiny a jejího nářečního štěpení. Je to tedy svým
způsobem »práce životní« nejen časovým rozsahem svého
vytváření, ale hlavně svým bohatým obsahem.
Radoslav Večerka
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Josef V i n t r : Ostrovské rukopisy
Olomouc: Refugium, 2014, 152 s.
ISBN 978-80-7412-152-4

Je potěšující, že olomoucké jezuitské nakladatelství Refugium Velehrad-Roma již před několika lety včlenilo
do svého záběru také tematiku bohemistickou a paleo
slovenistickou ve smyslu odborně filologickém i kulturně-historickém. Dnes je na kontě Refugia již několik svazků z těchto okruhů a dlužno podtrhnout, že tyto knihy
patří k tomu nejlepšímu, co z odborné literatury vůbec
dosud vydalo1 (zahrnujíc v to i tematické oblasti pro nakladatelství »jádrové«, tj. teologii a filozofii). Zcela nedávno zde byla publikována i maloformátová (zmenšený
formát A5), relativně útlá, na první pohled nenápadná
knížka z pera Josefa Vintra (*1938), renomovaného bohemisty a slavisty, emeritního profesora Vídeňské univerzity, nazvaná prostě Ostrovské rukopisy.
Jedno z prvních našich benediktinských sídel (založení
časově spadá nejspíš do samého přelomu prvního tisíciletí), klášter Stětí svatého Jana Křtitele na říčním ostrově
před soutokem Vltavy se Sázavou (dnes Ostrov sv. Kiliána
u Davle), fakticky uzavřelo svou existenci husitským vypleněním a již se je nepodařilo obnovit. Pro drtivou většinu české veřejnosti je Ostrovský klášter – ve své době
jedno z nejpozoruhodnějších středisek kultury a vzdělanosti v Čechách – zcela zapomenut. Mezi nečetné stopy
po existenci a dávných aktivitách Ostrova patří skrovné
zbytky architektury, něco artefaktů a předmětů denní potřeby (většinou místní archeologické nálezy), roztroušené zprávy starých kronikářů a také několik rukopisů, jež
patřily někdejší klášterní knihovně. Právě na ně se soustředí recenzovaná Vintrova publikace.
Úvodní pasáže (Úvodem, s. 6-9 a Založení a začátky
kláštera na vltavském ostrově, s. 10-19) seznamují čtenáře s podstatnými fakty počátku a dějin Ostrovského
kláštera, zvláště s jeho vztahy k přemyslovskému knížecímu dvoru a důležitými kontexty gorzské reformy benediktinského života a působení niederaltaišské klášterní skupiny, nejsou opominuta ani středověká založení ostrovských poboček, zvláště proboštství ve Svatém
Janu pod Skalou, které se časem (na počátku 16. století) mělo stát nástupnickým klášterem husity zničeného
Ostrova. Kapitolka, která je již vstupem k vlastnímu tématu knížky (Nejvýznamnější písemné památky z kláštera Ostrov, s. 20-22), načrtává dobové kontexty, jež doprovázely vznik ostrovské klášterní knihovny v 11. století
a z nichž je možno si udělat alespoň rámcovou představu o její pravděpodobné podobě.
Jádro svazku tvoří tři kapitoly, zaměřené už přímo
na konkrétní rukopisy spojené s Ostrovským klášterem,
jež se různým způsobem a na různých místech dochovaly navzdory nepřízni času – zpustošení kláštera husi1
Připomínám alespoň první zde vydanou paleoslovenistickou studii M. Vepřka (Miroslav Vepřek, Česká redakce církevní
slovanštiny z hlediska lexikální analýzy, Olomouc: Refugium,
2006) a nedávnou objemnou knihu bohemisty R. Dittmanna
podrobně zpracovávající problematiku Kralické bible (Robert
Dittmann, Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici, Olomouc: Refugium, 2012).
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ty a rozptýlení toho, co z klášterní knihovny nebylo zničeno či ztraceno. V nejrozsáhlejší kapitole (Rukopis Dialogů Řehoře Velikého, s. 23-74) se autor podrobně a mnohostranně rozepisuje o problematice nejstarší a dosud
nejzkoumanější památky z někdejší klášterní knihovny.
Ve výkladu až detektivním Vintr probírá jednotlivé texty
v památce obsažené (samozřejmě včetně vzácných tzv. Paterových česko-církevněslovanských glos z první poloviny
12. století, jež s vysokou pravděpodobností připisuje ruce
slovanského mnicha vyhnaného při násilné latinizaci Sázavy, který se asi připojil k nedaleké ostrovské komunitě), kriticky shrnuje vše podstatné, co k tématu již bylo
vybádáno, odkrývá mnohé zajímavé souvislosti a na základě svých vlastních zkoumání a úvah i za pomoci konzultací s dalšími specialisty-paleografy se snaží předložit
nejpravděpodobnější souřadnice vzniku a určení tohoto
rukopisného pokladu.
	Podobně obšírně je pojata druhá nejdelší kapitola (Rukopis Ostrovského žaltáře, s. 75-117), v jejímž centru stojí
Codex Ostroviensis, vzniklý přímo ve skriptoriu ostrovského kláštera. I zde autor umně skládá do smysluplné mozaiky badatelské výsledky předchůdců i své vlastní, přičemž nejvíce prostoru věnuje své interpretaci tzv. Ostrovské písně (Slovo do světa stvořenie), unikátní českojazyčné básně (patrně z poslední čtvrtiny 13. století) vepsané
mezi texty latinské.
Jedním ze zajímavých závěrů Vintrových zkoumání
charakteru textů zmíněných dvou nejdůležitějších ostrovských kodexů je hypotéza o primárním určení kláštera jakožto specializovaného střediska pro pěstování duchovní hudby (což je podle autora ostatně mj. v souladu i se
zasvěcením sv. Janu Křtiteli, původnímu patronu církevní hudby, který byl až na konci středověku v této roli nahrazen sv. Cecílií).
Třetí, nejkratší z jádrových kapitol (Další zachované
rukopisy kláštera Ostrov, s. 118-130) je zasvěcena ostatním rukopisům, u nichž se dá předpokládat, že patřily do
dávné ostrovské knihovny. Na nevelkém prostoru této recenze se nelze pouštět do podrobností, a omezíme se tedy na jeden důležitý fakt, že se totiž našemu badateli podařilo rozšířit počet dochovaných rukopisů předhusitské
ostrovské knihovny z pěti (jež uvádí dosavadní odborná
literatura zabývající se Ostrovem) o pět dalších ostrovských rukopisných památek jistých, dvě pravděpodobné
a šest možných.
Knížku uzavírá seznam literatury (s. 133-143), který
dotvrzuje důkladnost autorova záběru (a zároveň samozřejmě může být každému zájemci o Ostrovský klášter
klíčem všech podstatných titulů k tématu), a »smíšený«
(věcný i jmenný) rejstřík (s. 144-147).
Text Josefa Vintra jako celek nese leckteré sympatické stránky filologických a kulturně-historických studií
»starého stylu« (příkladmo můžeme připomenout knihy
a stati Františka Dvorníka či Vintrova předchůdce na Vídeňské univerzitě Františka V. Mareše), v nichž se snoubí
odbornost a autorská akribie se čtivostí a pedagogickou
vstřícností i k čtenářům téměř laickým. Výklad je veden
v odpovídajícím »vysokém« diskursu, autor však neváhá
podle potřeby (třeba několikrát) odkazovat na již probrané důležité body výkladové linie či přiměřeně osvětlovat pojmy a vysvětlovat skutečnosti, jež by mohly zne© Association for Central European Cultural Studies
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snadňovat četbu recipientovi se spíše mělčím povědomím
o světě středověkého písemnictví a specifikách církevního života (např. na s. 19, kde se takto stručně vysvětlují hodinky či lectio divina, či na s. 99-106, kde se v rámci interpretace textu Ostrovské písně v brilantní zkratce
představují hlavní obecné momenty středověké estetiky
a poetiky). Četba je zpestřena občasnými kratšími i delšími pasážemi citovanými přímo z pojednávaných rukopisů i jiných souvisejících starých pramenů a také doprovodné ilustrace jsou zvoleny nadmíru vhodně – většinou
jde o kvalitní fotografie iluminací či textových úseků pojednávaných rukopisů.
Knížka by rozhodně neměla chybět v žádné knihovně badatele starších českých církevních dějin a starší české literatury, ale ani např. mírně poučených laických zájemců o život a kulturní aktivity středověké české církve, zvláště prostředí zdejších benediktinů, a přinejmenším vědět by o ní měl každý student teologie či bohemistiky. Autor podle mého mínění vskutku učinil zadost
úvodnímu mottu své publikace – citátu z rukopisné barokní kroniky:2 »Záslušné by bylo, aby se zde sláva kláštera Ostrovského, které však ani stín se nenachází a v známosti nejní, postavila.«
Vintrova práce mimo jiné ukázala, že »ostrovské téma« nebylo dosavadními výzkumy zdaleka vyčerpáno,
a vedle hmatatelných cenných doplnění a reinterpretací
nádavkem nastiňuje či konkretizuje některé možné směry, jež by případné budoucí badatele patrně mohly dovést
ještě k dalším novým závěrům a zpřesněním.
Josef Bartoň

Moderní český biblický překlad
z nové perspektivy
Josef B a r t o ň : Pět českých novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického
překladu do roku 1989
Praha: Česká biblická společnost, 2013, 306 s.
ISBN 978-80-87287-46-0

Třebaže biblické překlady hrály vzhledem k náboženské
rozmanitosti Českých zemí i výrazným zápasům o národní a jazykovou (a nejen ve středověku a na počátku novověku, nýbrž i ve druhé polovině 20. století rovněž náboženskou) emancipaci v našich dějinách patrně ještě významnější roli než jinde, skutečně kvalitních vědeckých
reflexí tohoto tématu nalezneme poskrovnu. O to větší
uznání si zaslouží skutečnost, pokud se této badatelsky
náročné problematiky chopí kompetentní autor. Právě to
je případ Josefa Bartoně a jeho monografie Pět českých
novozákonních překladů. Nové zákony od Českého ekumenického překladu do roku 1989. Autor v ní organicky
navazuje na svou předchozí knihu Moderní český novo2
Královská poušť ... aneb Hystoryje Svatoivanská o starožitném a knížetským kostelu a klášteru Svatého Jana pod Skalou
a svatého Jana na Ostrově, rukopis z roku 1717 uložený v Národní knihovně.
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zákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost 2009, která byla kritikou i odbornou komunitou
přijata všeobecně příznivě. Zatímco ve zmíněné předchozí monografii autor sledoval vývoj českého novozákonního překladu první poloviny 20. století (od jeho počátku,
který je podle autorových přesvědčivých badatelských
závěrů ostrým předělem ve smyslu zrodu českého biblického překládání moderního typu, do roku 1955, kdy vychází poslední Nový zákon před monumentálním dílem
ekumenického překladu), v této námi recenzované monografii se zaměřil na podrobné představení a srovnání pěti překladů z období šedesátých až osmdesátých let, konkrétně od roku 1961, kdy byly zahájeny práce na Českém
ekumenickém překladu, až do roku 1989, jímž končí období náboženské nesvobody.
	Autorova publikace analyzuje Český ekumenický překlad (jak autor sám výstižně uvádí »nejvýznamnější český
překlad moderní doby vůbec«), dále Nový zákon Ondřeje
Maria Petrů, Nový zákon Václava Bognera, novozákonní
překlad Slovo na cestu a tzv. Překlad nového světa, který
byl vytvořen v prostředí Náboženské společnosti svědků
Jehovových. Autor se neomezuje pouze na analýzu uvedených textů, ale zaměřuje se i na jejich srovnání, případně vzájemné ovlivňování. Na svou předchozí monografii
autor logicky navazuje nejen po chronologické a obsahové stránce, ale zůstává věrný i své metodologii. Tzn. soustředí se na podrobnou filologickou a textologickou analýzu srovnávaných překladů, ale současně i na jejich zasazení do literárního (překladatelského), kulturně-historického, náboženského a společenského kontextu. Díky tomuto v tom nejlepším smyslu mezioborovému přístupu
(ani v nejmenším nepoznamenanému povrchností, která
bývá leckdy daní za špatně pojatou interdisciplinaritu)
tak autor nabízí nejen obsáhlý soubor faktů, ale současně pohled na analyzovaný text nejen »zevnitř«, ale i ze
»zákulisí«. Namísto rozbředlé esejistiky, na niž se bohužel reflexe překladů v dnešním českém prostředí leckdy
omezuje, autor nabízí exaktní pohled filologa, literárního historika a biblisty. Z Bartoňovy práce se tak dozvíme
cenné informace nejen o genezi textu a filologických aspektech překladu, ale i o úskalí překládání bible v komunistickém státě a leckdy doslova »disidentské« práci překladatelů. Vzhledem k tomu, že některé překlady vznikly
v exilu nebo v poměrně uzavřeném prostředí (v pronásledované komunitě Náboženské společnosti svědků Jehovových), systematické prozkoumání kulturně-historických
aspektů překladů vyžadovalo leckdy velmi náročné pátrání po relevantních pramenech.
Za velmi cenný vklad knihy lze pokládat skutečnost,
že autor se neomezuje na textologickou a stylistickou
analýzu, ale najdeme v ní i kapitoly podávající systematický přehled edic novozákonních překladů, stejně jako medailony jejich tvůrců a spolupracovníků. Vysokou
hodnotu monografie lze tedy spatřovat nejen v precizní
filologické analýze, ale i ve shromáždění cenných, leckdy
zapomenutých informací o jejich tvůrcích, jejichž získávání by už samo o sobě bylo náročným úkolem pro specialistu v oblasti tradiční i orální historie. Ne náhodou
proto v úctyhodně obsáhlém a logicky precizně strukturovaném seznamu literatury nalezneme nejen publikace
Clavibus unitis 3 (2014), pp. 197-200
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z oboru lingvistiky a biblistiky, ale mnohdy i nesnadno
dostupné archivní prameny a ve velmi vřelém úvodním
poděkování explicitně vyjádřené díky pamětníkům, tvůrcům překladů i jejich blízkým.
	Autor je pro svou práci výborně metodologicky připraven: vzděláním i odbornou praxí je klasický filolog,
bohemista a teolog. Vydaná monografie je završením autorovy dlouholeté práce v Centru biblických studií při AV
ČR a UK a jeho působení na teologických fakultách v Praze (KTF a HTF UK) a Olomouci (CMTF UP), jejíž některé dílčí výsledky již prezentoval na odborném foru – v publikovaných studiích a na konferencích.
Monografie nese i další sympatické rysy, typické pro
všechny předchozí Bartoňovy práce, ať už jde o knižní
publikace či stati v časopisech a sbornících: vedle vyčerpávající faktografie i systematičnost, logickou strukturu,
až esteticky působivou přehlednost a současně čtivé a jazykově nanejvýš kultivované podání. Tatáž kultivovanost
je ostatně patrná i ve velmi estetické výpravě knihy, působivé svou důstojnou jednoduchostí (tvůrcem grafické
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úpravy je studio 2GD typo*graphic). Díky zmíněné systematičnosti a sdělnosti lze mnohé pasáže z této vysoce odborné monografie použít také jako výborný text učební
(zvláště oddíly týkající se dějin a souhrny výsledků analytických prací). Bartoňova práce tak může upoutat poměrně širokou čtenářskou obec biblistů, církevních historiků, religionistů, klasických filologů, bohemistů. Monografie obsahuje i všechny další atributy nezbytné pro
kvalitní vědeckou práci: přehled analyzovaných edic, důkladný, ale přiměřený poznámkový aparát, kvalitní rejstřík, mimořádně obsáhlou bibliografii a resumé v anglickém jazyce.
Nově vydanou monografii PhDr. Josefa Bartoně, Th.D.,
lze proto s nejlepším svědomím doporučit k přečtení
a zařazení do odborné knihovny všem poučeným zájemcům o biblistiku a o dějiny českého překladu Písma. Publikace nabízí mimořádně hluboký vhled do tak důležitého fenoménu, jakým biblický překlad je v české národní
kultuře, a současně sama – řečeno bez jakékoliv nadsázky – k rozvoji a kultivaci této národní kultury přispívá.
Lubor Kysučan
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