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Abstrakt 

Témou práce je zdokumentovanie, zhodnotenie a výklad Pražských architektonických 

pamiatok zo 16. storočia z pozície hudobnej ikonografie - so zreteľom na hudobné 

prvky v rámci výzdoby paláca Jáchyma Novohradského z Kolovrat. 

Kľúčové slová 

Hudobná ikonografia; Renesančná architektúra; Praha; Kolovrat, Záhrada 
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Abstract 

 

The subject of this work is the documentation, evaluation, and interpretation of 

Prague's architectural monuments from the 16th century from the point of view of 

musical iconography - focusing on the musical elements within the decoration of the 

palace of Jáchym Novohradský of Kolovrat.  

Keywords 

Musical Iconography; Renaissance Architecture; Prague; Kolovrat; Garden 
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Et mundus transit, et concupiscentia ejus:  

qui autem facit voluntatem Dei manet in æternum. 

I Joannes - caput 2 17 
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I. Úvod 

 

V predkladanej magisterskej práci som si zaumienil zaoberať sa, ako už názov 

napovedá, súpisom a výkladom do dnešných dní dochovaného ikonografického 

dedičstva, ktoré je súčasťou pražských renesančných architektonických pamiatok. Od 

toho sa odvíja i samotná štruktúra práce. V prvej časti teda pristúpim súpisu, ktorý 

je vyhotovený na základe terénneho prieskumu a excerpcie z doposiaľ publikovanej 

literatúry – na margo ktorej je vhodné skonštatovať, že sa jedná o torzo, ktoré je 

nutné abstrahovať z občasných, často krát pod čiarových zmienok a aspoň táto forma 

vymedzená konkrétnym výtvarným médiom sa pokúša túto medzeru vyplniť. 

Po tejto časti sa budem venovať syntetickému výkladu najkomplexnejšej 

architektonickej pamiatky obsahujúcej hudobné motívy, ktorá sa v Prahe zachovala - 

ide o Kapitulný dom na Hradčanském náměstí 62/10, ktorý v dobe do ktorej spadajú 

oné doklady patril prezidentovi českej komory a karlštejnskému purkrabí menom 

Jáchym Novohradský z Kolovrat (c1530-1600). Tento dom prešiel v roku 1596 

prestavbou do ktorej sám objednávateľ zasiahol a toto malo, ako sa pokúsim dokázať, 

hlbokú spätosť s odkrývaním významu je sgrafitovej výzdoby.  

K výberu onoho materialú ma podnietila skutočnosť, že ostatné objavené 

doklady sú naviac často totižto len dekoratívne prvky a teda ich bádatelia prehliadali, 

alebo sa potom jedná o do hlbšieho kontextu vložené celky, ktoré tak v návale 

ostatného zapadli do „zabudnutia“. V porovnaní s nimi Jáchym, ako ukazujem nižšie, 

mal výzdobu kde hudba hrala oproti ostatným elementom významnejšiu úlohu, čo sa 

pokúsim dokázať v záverečnom porovnaní, poťažmo zhodnotení.  

Pred tým ako ale pristúpim ďalej k onomu gru práce, je na mieste z kraja pohovoriť 

o metóde a oprávnenosti tých ktorých postupov. Isté základné metodologicko-

teoretické zákutia takéhoto počínania som už rozobral na inom mieste v minulosti;1 

avšak prípadne ohradenia vzťahujúce sa k ad hoc problémom tohto razenia 

preberiem pospolu vykladanej problematiky – nakoľko parciálnosť týchto problémov 

nie je s to naplniť obsah samostatnej kapitoly a prípadný pokus by pôsobil mierne 

sileným dojmom. V úvode práce je ale miesto sa aspoň v náčrte zastaviť pri popise 

 
1 Cf. úvodné kapitoly in BÍRO, Adrián: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre. Na 
príklade Kráľovskej záhrady Pražského hradu. Praha, 2018, s. 19-37. 
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toho čo ma podnietilo k použitiu nižšie aplikovaných postupov, ktoré do istej miery 

presahujú spomenutý teoretický rámec a pre čitateľa teda môžu slúžiť ako základné 

vodítko  pre orientácii v texte, respektíve jeho účele. 

Časť venovanú výzdobe Kolovratského paláca začínam priblížením životných 

osudov a peripetií objednávateľa, nakoľko ako je zrejmé a doložiteľné, že Jáchym sám 

sa ovplyvnený udalosťami posledných rokov svojho života zaangažoval do obsahu 

výzdoby, ktorú je v tomto smere možné paralelným čítaním2 s týmito udalosťami 

poodhaliť. Samozrejme som si vedomý úskalí takéhoto prístupu keď sa má za to, že 

samotné popísanie životných peripetií a pnutí napr. autora či inak do tvorby 

zaangažovaného človeka, slúži žiaľ často len na „odhalenie“ či lepšie povedané 

potvrdenie jeho „zmyslu“ jeho osudov, aby bolo možné zvolať:  „život odhalený - 

kritika vyhrala, nič už nezostalo“ [parafráza]3 - čo častokrát viedlo k literárne síce 

podareným, no vedecky nie úplne presným výsledkom.4  Keď sa ale vezme tento 

postup s nutným vedomím si svojej pozície ako bádateľa,5 myslím, že výsledkom 

môže byť veľmi užitočný a plodný nástroj6 pre prácu s týmto typom materiálu. Na 

druhej strane to čo sa pri prvom pohľade mohlo zdať ako takmer bezodná studnica 

informácií obsahuje isté skryté limitácie a preto bolo nutné pristúpiť k o niečo 

abstraktnejším postupom, nutným na zrekonštruovanie myšlienkového sveta 

a kultúrneho kontextu, v ktorých tieto doklady existovali. 

Pristúpim teda ku forme quasi kultúrno-historickej eseje venujúcej sa 

konkrétnemu fenoménu, nakoľko podať kompaktný čo možno najzmysluplnejší 

pohľad iba skrz jednoliaty náčrt neumožňuje dostatočne vyťažiť potenciál tej ktorej 

skúmanej oblasti. Tento, o nové prístupy aktualizovaný7 Burckhardtovský koncept 

naviac ponúka ideálny metodologický zákryt pre zdanlivo okrajové oblasti, v ktorých 

sa hudobná tematika vyskytovala. 

 
2 Cf. úvodné autorské ohradenia ohľadom onej metódy in BARTOLI, Marco: Svatá Klára. Praha, 
2004. 
3 BARTHES, Roland: The death of the author. In Image, Music, Text. London, 1977, s. 147. 
4 Cf. eg. zámer autora napísať portrét hrdinu [parafráza] ROLLAND, Romain: Život Beethovenov. 
Bratislava, 1956, s. 7-9.  
5 Cf. ZINN, Howard: The Use and Abuse of History. In Declarations of Indipendence. Cros-Examining 
American Ideology. New York, 1991. s. 48-66. 
6  Cf. RANDEL, Don Michael: The Canons in the Musicological Toolbox. In Disciplining Music. 
Musicology and Its Canons. Chicago-London, 1992, s. 10-22. 
7 BURKE, Peter: Italská renesance. Praha, 1996, s. 39-44. 
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II. Súpis a katalogizácia dochovaného hudobno-ikonografického dedičstva  

z pražských stavebných pamiatok obdobia renesancie. 

Nižšie predvedený súpis a katalogizácia dochovaného hudobno-

ikonografického dedičstva  z pražských stavebných pamiatok obdobia renesancie je 

koncipovaný na základe novšieho všeobecného štandardu,8 ktorý je možné vidieť 

napríklad v zameraním príbuznej práci Jany Kalinovej-Bartovej: Hudba 

v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku.9 Tu predvedenú kategorizáciu som 

rozšíril, nakoľko to mnou skúmaný užší fókus dovoľoval – autorka na rozdiel od 

predkladanej práce skúmala celú krajinu, táto práca si potom ako už názov napovedá 

vytkla preskúmať výhradne pražské doklady, teda je limitovaná len na mesto. Zároveň 

som pre zamýšľanú kvantitatívnu analýzu ikonogramov – respektíve hudobných 

nástrojov v nich obsiahnutých – potreboval tieto kategórie rozšíriť o niekoľko nových 

sledovaných rovín; z týchto dôvodov - ako i pre lepšiu prehľadnosť – som pristúpil 

k rozvrhnutiu tabuľky do nasledujúcich kategórií a síce:  

1. Číslo hudobného ikonogramu. 

2. Adresa respektíve lokalita objektu, kde sa ikonogram nachádza. Táto 

zároveň slúži pre štrukturáciu jednotlivých ikonogramov, kedy sa 

postupuje od Hradčian, Kráľovskou záhradou cez Malú stranu po Staré 

mesto - rešpektujúc tak istú geografickú súslednosť za účelom 

pohodlnejšej orientácie v rámci tabuľky. 

3. Názov objektu, ktorý ja často pre určenie kontextu nutný a adresa 

samotná túto informáciu neponúka. 

4. Bližšie určenie miesta, teda napríklad kde konkrétne sa v danom 

objekte ikonogram nachádza. 

5. Obrazová téma, popisujúca významový kontext, v ktorom daný hudobný 

ikonogram leží, či ktorý spoluvytvára alebo je jeho hlavným objektom - 

pokiaľ je samozrejme známy. 

6. Popis samotného hudobného ikonogramu, respektíve prípadne určenie 

typusu. 

7. Hudobný nástroj, ktorý daný ikonogram nesie, ráta sa tu aj zobrazenie 

tanca či nôt. V prípade ikonogramov nezachytávajúcich hudobnú akciu 

 
8  BROWN, Howard Mayer a LASCELLE, Joan: Music Iconography: A Manual for Cataloguing 
Musical Subjects in Western Art before 1800. Cambridge (Mass.), 1972. 
9 KALINOVÁ-BARTOVÁ, Jana: Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku. Bratislava, 
2011, s. 144-148. 
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no majúcich hudobný kontext je na túto skutočnosť upozornené 

v predchádzajúcej sekcii s tým, že táto nesie text [bez hudobných 

nástrojov]. 

8. Výtvarne médium prináša informácie o zhotovenej technike, prípade 

o autorovi či autoroch daného diela. 

9. Datácia určuje buď presný alebo približný dátum vzniku, pri približnom 

je datácia predznačená malým písmenom „c“ – tj. circa: približne. 

10. Posledná kolónka nesie číslo obrazovej prílohy zobrazujúcej ten ktorý 

ikonogram, príloha sa nachádza v samostatnom oddiely na konci tohto 

textu. 
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Číslo 
hudobné
ho 
ikonogra
mu 

Adresa, 
Lokalita 

Názov 
objektu 

Bližšie 
určenie 
miesta 

Obrazová 
téma  

Hudobný 
ikonogra
m 

Hudobný 
nástroj 

Výtvarné 
médium/ 
technika 

Datova
nie 

Číslo 
obrazo
vej 
prílohy 

1 Praha 
Hradčany 118 
00 
Hradčanské 
náměstí 
62/10 

Kapitulný 
dom 

Nádvorie Hráč na 
tympany pri 
titulatúre 

Hráč na 
tympany 

Dva 
tympany 

Sgrafito  1596 I. 

2 Praha 
Hradčany 118 
00 
Hradčanské 
náměstí 
62/10 

Kapitulný 
dom 

Záhradný 
múr 

Sláčikový 
consort 

Zľava: dvaja 
hráči na 
viola da 
braccio, jed
en huslista 
a jeden hráč 
na viola da 
gamba. 
 

Dve viola da 
braccio, 
jedny husle 
a jedna 
viola da 
gamba. 

Sgrafito 1596 II. 

3 Praha 
Hradčany 118 
00 
Hradčanské 
náměstí 
62/10 

Martinick
ý palác 
 

Vonkajšia 
fasáda 

Satyr Satyr 
hrajúci na 
panovú 
flaustu 

Panová 
flauta 

Sgrafito c 2. 
polovica 
16 
storočia 

III. 

4 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 

Belveder 
[Letohrád
ok 
kráľovnej 
Anny] 

Západné 
priečelie 
Šiesty stĺp 

Ak doplnok 
na výjave 
zachytávajú
com 
starorímsku 
bohyňu 
Venušu pri 

Oltár 
ozdobený 
lampou a 
obvešaným 
vojenskými 
trofejami, 
medzi ktoré 

Bubon,  šesť 
štvordierko
vých fláut a 
jedna 
bezdierková 
píšťalka 

Sochárska 
výzdoba 

1538-
1565 

IV. 
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hradu príprave 
lieku pre 
svojho syna 
Aenea. 

patria 
hudobné 
nástroje a 
síce: Bubon,  
šesť 
štvordierko
vých fláut a 
jedna 
bezdierková 
píšťalka 

5 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Belveder 
[Letohrád
ok 
kráľovnej 
Anny] 

Západné 
priečelie 
Dvanásty 
sokel  

Výjav 
potrestania 
fauna 
Marsyása 
Apollónom, 
bohom 
hudby 

Ikonogram 
nezachytáva
júci 
hudobnú 
akciu no 
majúci 
hudobný 
kontext. 

[Bez 
nástrojov] 

Sochárska 
výzdoba 

1538-
1565 

V. 

6 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Belveder 
[Letohrád
ok 
kráľovnej 
Anny] 

Západné 
priečelie 
Trinásty 
sokel  

Atypické 
zobrazenie 
boha 
obchodu 
Merkuriusa, 
zároveň 
môže mať 
súvis 
s ikonogram
om číslo 14 
tejto 
tabuľky 

Merkurius 
držiaci 
Syrinx 

Syrinx Sochárska 
výzdoba 

1538-
1565 

VI. 

7 Praha 
Hradčany 
119 08 

Belveder 
[Letohrád
ok 

Južné 
priečelie 
sokel 

Výjav 
zlatého 
veku  

Faun 
hrajúci 
počas 

Flauta Sochárska 
výzdoba 

1538-
1565 

VII. 
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Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

kráľovnej 
Anny] 

druhého 
stĺpu 

chôdze na 
flautu, pred 
ním ide 
nahý 
chlapec 
sediaci na 
koze a 
pozdvihuje 
roh. 

8 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Belveder 
[Letohrád
ok 
kráľovnej 
Anny] 

Východné 
priečelie 
Siedmy 
stĺp 

Výjav 
zlatého 
veku  

Ikonogram 
zachytáva 
fauna, boha 
poľnosti a 
dobytka, 
 hrajúceho 
na gajdy do 
tanca 
mladšiemu 
faunovi. 

Gajdy, 
Tanec 

Sochárska 
výzdoba 

1538-
1565 

VIII. 

9 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Spievajúc
a fontána 

Socha na 
vrchole 
fontány 

Pravdepodo
bne socha 
zobrazuje 
boha lásky 
či ariona, 
v oboch 
prípadoch 
existujú 
hudobno 
ikonografic
ké dôkazy 
pre toto 
určenie. 

Socha 
zachytávajú
ca putta [tj. 
Amora, 
Cupida, 
Erósa či 
Ariona] 
hrajúceho 
na gajdách 

Gajdy Odliata 
zvonárom 
Tomášom 
Jarošom (c 
1500 – 
1571) podľa 
návrhu 
Francesca 
Terzia 
(1523-
1591). 
Jednotlivé 
figúry pre 
formu 

 IX. 
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vytváral 
majster 
Vavřinec 
Křička z 
Bítýšky 
(c1500-
1575) s 
Wolfom 
Hofprucker
om (činný 
okolo 
1570).224 
Vrchnú časť 
s gajdošom 
cizeloval 
taliansky 
sochár 
António 
Brocco 
(†1613). 

10 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Míčovna V rade 
cností, 
pod 
prudencio
u v 
okennej 
špalete 

Doplnok 
k širšiemu 
významové
mu celku 

Chlapec 
hrajúci na 
gajdy 

Gajdy Sgrafito 1568 X. 

11 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 

Míčovna Na špalete 
pod 
charitas 

Doplnok k 
širšiemu 
významové
mu celku 

Dva malé 
bubny 

Dva malé 
bubny 

Sgrafito 1568 XI. 
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záhrada 
Pražského 
hradu 

12 Praha 
Hradčany 
119 08 
Praha 1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Míčovna Na špalete 
pri Spes 

Doplnok k 
širšiemu 
významové
mu celku 

Vojenský 
bubon 
obklopený 
brnením 

Bubon  Sgrafito 1568 XII. 

13 Praha 
Hradčany 
119 08 Praha 
1, 
Kráľovská 
záhrada 
Pražského 
hradu 

Míčovna V rade 
slobodnýc
h umení 

Jedna zo 
slobodných 
umení, má 
význam 
sama o sebe 
ale aj ako 
doplnok 
k radu 
okolo nej 
stojacich, 
ktorý je 
oproti 
konvenciám 
zámerne 
pozmenený. 

Tento 
ikonogram 
zachytáva 
Musicu 
hrajúcu na 
lutnu 
obklopenú 
hráčom na 
violu 
a 
spievajúcim 
chlapcom, 
ktorý v 
rukách drží 
hlasovú 
knihu s 
náznakmi 
nôt, ktoré 
ale nie sú 
čitateľné. 

Lutna, Viola 
da braccio, 
spev, noty 

Sgrafito 1568 XIII. 

14 Zámecké 
schody 193/1 

Palác 
pánů z 

Štít na 
pravej 

Výjavy 
z prírody  

Muž hrajúci 
na koncovú 

Píšťaľa. Sgrafito 
Autori 

c 1558 XIV. 
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Praha 1, Malá 
Strana 
118 00  Praha 
011, 

Hradce strane jednoručnú 
píštaľu – 
pastiersku. 

výzdoby 
pravdepodo
bne maliari 
de Mariani, 
Graffer 
a Filg 
a kamenár 
Rattych. 

15 Praha 1 Staré 
město  110 00 
Staroměstské 
náměstí 3/2 

Dům 
U Minuty  

Vonkajšia 
fasáda 
pod 
posledný
m radom 
okien  

Kentaur 
v zástupe 
tahajúcom 
voz 

Kentaur 
držiaci 
Buisine 
 

Busine 
(rovná 
vojenská 
trúba) 

Sgrafito c 1600 - 
1615 

XV. 

16 Praha 1 Staré 
město  110 00 
Staroměstské 
náměstí 3/2 

Dům 
U Minuty  

Vonkajšia 
fasáda 
pod 
posledný
m radom 
okien 

Kentaur 
tahajúci voz 

Kentaur 
držiaci 
Viola da 
braccio  
 

Viola da 
braccio  
 

Sgrafito c 1600 - 
1615 

XVI. 

17 Praha 1 Staré 
město  110 00 
Staroměstské 
náměstí 3/2 

Dům 
U Minuty  

Vonkajšia 
fasáda 
pod 
posledný
m radom 
okien 

Jazdec 
v bojovej 
vrave 

Jazdec 
trúbiaci na 
roh 

Roh Sgrafito c 1600 - 
1615 

XVII. 

18 Praha 1 Staré 
město  110 00 
Staroměstské 
náměstí 3/2 

Dům 
U Minuty  

Vonkajšia 
fasáda 
pod 
posledný
m radom 
okien 

Jazdec 
v bojovej 
vrave 

Jazdec 
trúbiaci na 
Buisine 

Busine 
(rovná 
vojenská 
trúba) 

Sgrafito c 1600 - 
1615 

XVIII. 

19 Praha 1 Staré Palác Vonkajšia Viac menej Veľký Veľký Chiaroscur c 1560– XIX. 
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město 110 00 
Týn 639/1 

Granovsk
ých 
z Granova 

fasáda, 
pohľad z 
Ungeltu 

dekoratívny 
charakter 
doplňujúci 
hlavný dej 
fresiek 

bubon a 
paličky 

bubon a 
paličky 

ová freska, 
autor 
Francesco 
Terzio 
(1523-1591) 
 

1570 

20 Praha 1 Staré 
město 110 00 
Týn 639/1 

Palác 
Granovsk
ých 
z Granova 

Vonkajšia 
fasáda, 
pohľad z 
Ungeltu 

Viac menej 
dekoratívny 
charakter 
doplňujúci 
hlavný dej 
fresiek 

Mladý 
gajdoš 

Gajdy Chiaroscur
ová freska, 
autor 
Francesco 
Terzio 
(1523-1591) 
 

c 1560–
1570 

XX. 

21 Praha 1 Staré 
město 110 00 
Týn 639/1 

Palác 
Granovsk
ých 
z Granova 

Vonkajšia 
fasáda, 
pohľad z 
Ungeltu 

Viac menej 
dekoratívny 
charakter 
doplňujúci 
hlavný dej 
fresiek 

harfa s 
Viola da 
braccio  
 položené 
na flautách, 
píšťalách a 
rohoch 

Harfa, Viola 
da braccio  
Dve flauty, 
dve píštaľky 
a tri rohy 

Chiaroscur
ová freska, 
autor 
Francesco 
Terzio 
(1523-1591) 
 

c 1560–
1570 

XXI. 

22 Praha 1 Staré 
město 110 00 
Týn 639/1 

Palác 
Granovsk
ých 
z Granova 

Vonkajšia 
fasáda, 
pohľad z 
Ungeltu 

Viac menej 
dekoratívny 
charakter 
doplňujúci 
hlavný dej 
fresiek 

Dva bubny 
a krížom 
položená 
Busine  

Dva bubny, 
Busine 
(rovná 
vojenská 
trúba) 

Chiaroscur
ová freska, 
autor 
Francesco 
Terzio 
(1523-1591) 
 

c 1560–
1570 

XXII. 

23 Praha 1 Staré 
město 110 00 
Týn 639/1 

Palác 
Granovsk
ých 
z Granova 

Vonkajšia 
fasáda, 
pohľad z 
Ungeltu 

Viac menej 
dekoratívny 
charakter 
doplňujúci 
hlavný dej 
fresiek 

hrajúci na 
píšťalku 

píštaľka Chiaroscur
ová freska, 
autor 
Francesco 
Terzio 
(1523-1591) 

c 1560–
1570 

XXIII. 
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24 Praha 1, 

 Starom
ěstské 
náměstí a U 
radnice 1/3 

Radnice Kamenná 
konzola 
na veži 
južnej 
strany 
staromest
skej 
radnice 

Ozdobný 
prvok 

Bubeník Bubon Kamenná 
konzola 

Pred 
1477 

XXIV. 

25 Praha 1, 
 Starom
ěstské 
náměstí a 
U radnice 1/3 

Radnice konzola 
na veži 
južnej 
strany 
staromest
skej 
radnice 

Ozdobný 
prvok 

Lutnista Lutna Kamenná 
konzola 

Pred 
1477 

XXV. 



II. 1. Zoznam hudobných nástrojov 

 V tabuľke nižšie uvádzam zastúpenie jednotlivých hudobných nástrojov a pre 

lepšiu orientáciu čísla hudobných ikonogramov z tabuľky vyššie. 

Nástroj Počet 

vyobrazení  

zachytených 

v katalógu 

Čísla 

hudobných 

ikonogramov 

[Bez 

hudobného 

nástroja] 

1 5 

Tanec 1 8 

Gajdy 4 8; 9; 10; 20 

Noty 1 13 

Spev 1 13 

Panová flauta 

[Syrinx] 

2 3; 6 

Flauta 9 4; 7; 21  

Píšťalka 5 4; 14; 21; 23  

Husle 1 2 

Harfa 1 21 

Lutna 2 13; 25 

Tympany 

(Bubon) 

10 1; 4; 11; 12; 19; 

22; 24 

Busine 3 15; 18; 22 

Roh 4 17; 21 

Viola da 

gamba 

1 2 

Viola da 

braccio 

5 2; 13; 16; 21 

 

 Stĺpcový graf nižšie ukazuje pomery jednotlivých nástrojov zoradených od 

najpočetnejších po najmenej početné.  
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Koláčový graf nižšie ukazuje jednotlivé pomery nástrojových skupín voči sebe, 

pre väčšiu názornosť som pristúpil k deleniu na skupiny združujúce nástroje: 

strunové, dychové, bicie a iné – posledná kategória zahŕňa tie ikonogramy, ktorá 

majú hudobný kontext no hudobný nástroj nezobrazujú, respektíve ukazujú spev, 

tanec či noty. 

 

0

2

4

6

8

10

12

Počet jednotlivých nástrojov

19%

53%

20%

8%

Pomery skupín hudobných nástrojov

Strunové Dychové Bicie Iné



22 
 

II. 2. Interpretácia zobrazených dát 

 Čitateľ, ktorý práve uzrel oné grafy si zaiste hovorí: „Áno, ale aký majú účel?“ 

Pravdu povediac pri menšej vzorke by to bola samoúčelnosť, samozrejme s výnimkou 

kompaktných uzatvorených celkov. Keďže ale táto práca jedná hudobno-

ikonografické dedičstvo zachované v pražskej renesančnej architektúre, myslím, že 

niekoľko zistení ktoré táto metóda podáva  majú istú relevanciu – nakoľko tu zvolený 

fókus postihuje celé mesto. V neposlednom rade som k tomuto pristúpil aj na základe 

podnetov pri obhajobe mojej bakalárskej práce, kde mi ako podnet pre budúce 

zamyslenie bolo naznačené, aby som tento aspekt pri ďalšej práci neopomenul 

vyťažiť. Pre summu týchto dôvodov teda pristupujem k náležitej interpretácii, vyššie 

uvedených grafov. 

  Absolútna 53% dominancia dychových nástrojov je napríklad niečo čo by len 

pri pohľade na samotné ikonogramy zostalo v úzadí nakoľko sa častokrát vyskytujú 

ako doplnok dokresľujúci iný hlavný kontext viď napríklad ikonogramy číslo 4 a 21. 

Napriek tomu ako ukazuje ikonogram číslo 9 zachytávajúci putta hrajúceho na gajdy, 

môžu byť i dejovým centrom. Rovnako tak druhá najpočetnejšia skupina bicích 

nástrojov so svojimi 20 % často krát tvorí len výplň, ako napríklad ikonogram číslo 

19, no ako ukazuje  ikonogram číslo 1 nemusia niesť iba čisto dekoratívnu funkciu, ale 

priamo spoluvytvárať onen významový dej. 19 % zastúpenie strunových nástrojov je 

na tom opäť podobne, hoc v obsahovo podstatných scénach do istej miery zohrávajú 

význačnú úlohu, ako ukazujú napríklad ikonogramy číslo 2 či 13. Najmenšia 8 % 

kategória iné, obsahujúca noty, spev – zrovnaj ikonogram číslo 13 – či tanec – 

ikonogram číslo 8 -  všetky tieto sú súčasťou podstatných a od okolia vyčnievajúcich 

výjavov kde výjav buď pádne dopĺňajú, ako je to v prípade ikonogramu 13, či rovno 

spoluvytvárajú – zrovnaj ikonogram číslo 8. V neposlednom rade potom stojí 

zobrazenie majúci hudobný kontext, ale bez konkrétnych nástrojov, ktoré samo o 

sebe ukazuje doslova esenciu konkrétneho príbehu a teda jeho nízke zastúpenie 

logicky nehovorí nič o jeho celkovej dôležitosti. 

 Pre interpretáciu a bližší popis vyššie spomenutých ikonogramov môžem 

cteného čitateľa odkázať nielen na príslušnú kapitolu tohto textu, ale aj na moju 

bakalársku prácu jednajúcu kontexty a významy ikonogramov v Kráľovskej záhrade.10 

 
10  Cf.: BÍRO, Adrián: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre. Na príklade 
Kráľovskej záhrady Pražského hradu. Bakalárska práca. Praha, 2018. 
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Končiac tento oddiel ešte zostáva skonštatovať, že väčšina z dochovaných hudobných 

motívov vystupuje v prírodných kulisách, čo je i pointa jasnejšie ilustrovaná ďalej. 

III. Výklad dochovaného hudobno-ikonografického dedičstva 

V nasledujúcej časti, ako už názov podkapitoly napovedá, sa pokúsim o výklad 

pamiatok z pohľadu hudobnej ikonografie. Ohľadom voľby vykladaného materiálu je 

na mieste skonštatovať, že s ohľadom na rozsah práce došlo k výberu 

najkomplexnejšieho súboru dokladov: ktorý jednak svojou výnimočnosťou respektíve 

ojedinelosťou ako i možnosťou uplatniť širšiu paletu výskumných postupov ponúka 

relatívne najširšie bádateľské možnosti a ako doklad proporcionálne najzásadnejší, 

zasluhuje prvoradú snahu o bádateľské podchytenie. Ohľadom tohto odkazujem na 

záverečné porovnanie s dokladmi vyskytujúcimi sa v podobnom prostredí; na margo 

ostatných v druhej časti zdokumentovaných pamiatok zostáva zatiaľ len skonštatovať 

nasledovné: Zo súčtu v tejto práci zdokumentovaných do dnešných dní známych 

dokladov hudobných motívov vo výzdobe vonkajších fasád je možné vyvodiť, že 

hudobné prvky hrali v obsahu onej výzdoby, až na niekoľko málo výnimiek, podružnú 

dekoračnú funkciu. Ich vlastný obsah bol často banálny, respektíve čisto dekoratívny; 

toto môže ísť samozrejme na vrub fragmentárnosti, v ktorej sa oné eg. fasády 

obsahujúce tieto prvky dochovali, avšak i v prípade relatívne zachovalých dokladov sa 

mnoho ráz javí, že tu ide o čisto dekoratívne prvky podobné závažností akantových 

ornamentov. 

Z tých dôvodov som teda pristúpil k čo možno najúplnejšiemu vyťaženiu 

motívov, ktoré podľa môjho názoru idu za hranicu onej „dekoratívnej banálnosti“ 

a ich postihnutie svojim rozsahom ideálne odpovedá podmienkam magisterskej 

práce, nakoľko podchytenie prevedené nižšie by v prípade aplikovania týchto 

postupov na celý súhrn motívov malo za následok úmorne dlhú, no obsahom nie 

príliš zaujímavú stať. Toto ale samozrejme neznamená, že hodlám opomenúť 

potenciál, ktorý tento zozbieraný celok ponúka, v druhej časti práce po súpise 

pristúpim i náležitému zhodnoteniu povahy onoho celku dochovaných dokladov.  
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IV. Ukrivdený služobník a záhrada čo mu dala zabudnúť  

Všímavý pozorovateľ blúdiac uličkami Hradčian, ktoré v dobe práve jednanej 

prežívali stavebnú obrodu, 11  naráža na mnohé kúzelné zákutia, hudobno 

ikonografické doklady sa ale žiaľ nachádzajú len na pár objektov. Vstupujúc na 

Hradčianske námestie by jeho pozornosť za isté mohlo upútať mnohé, od sľubne 

vyzerajúceho Martinického, po Schwarzenberský palác. Nuž, nezostáva než 

skonštatovať, že pre hudobného ikonografa sa najpodnetnejšie doklady nachádzajú 

v skryte vnútorných dvorov a záhrad. Obzvlášť hojnú žatvu ponúka Kapitulný dom na 

Hradčanském náměstí 62/10, ktorý v dobe do ktorej spadajú oné doklady patril 

prezidentovi českej komory menom Jáchym Novohradský z Kolovrat (c1530-1600), 

a ktorý bol neskôr predaný cirkvi - z čoho plynie meno podľa ktorého je do dnešných 

dní známy. V nasledujúcich riadkoch sa teda v čo možno najzrozumiteľnejšej forme - 

a stručnosti - pokúsim vyložiť Jáchymov život i prehistóriu stavby; čo sú informácie, 

ktoré, ako je myslím na prvý pohľad zjavné, slúžia čo by nevyhnutné minimálne gro, 

nutné pre náležité podchytenie kontextu v akom hudobné ikonogramy koexistovali - 

tieto budú následné popísané a vyložené v hlavnej časti textu. 

IV. 1. Jáchym Novohradský z Kolovrat 

Kolovrati boli veľmi rozvetveným rodom a to už od svojho pravdepodobného 

vzniku v 14. storočí, kedy mal kráľovský hejtman a maršálek Albrecht (1447-1490) 

šesť synov. Niektorí z nich sa stali zakladatelia vetvy bezdružickej, zámrskej a neskôr 

kornouzskej, novohradskej, maštovskej a černominskej;12 pričom Jáchym, ako je už 

z podnázvu kapitoly zrejmé, pochádzal z novohradskej vetvy. 

O živote jeho samotného toho nie je mnoho do dnešných dní vybádané 

a s prihliadnutím k pramennej základni, ktorá by na jeho život mohla vrhnúť nové 

svetlo sa zdá byť toto rozšírenie len málo pravdepodobné. Informácie o jeho mladosti 

nie sú teda skoro vôbec známe, pričom prvé vážnejšie správy k jeho osobe poskytujú 

až záznamy zo sporov, ktoré viedol so svojimi susedmi. Podrobnejšie poznatky 

prináša obdobie, kedy začal svoju kariéru úradníka, a to sú všetko údaje, ktoré sú s to 

poskytnúť len skratkovitý a nekomplexný obraz.13 Jednou z takto zdanlivo kusých no 

 
11 VLK, Jan, ed.: Ďejiny Prahy I. Praha, 1997, s. 285-286.; Cf. ČORNEJ, Petr ed.: Dějiny zamí Koruny 
České. Praha, 2001, s. 253-254. 
12 HALADA, Jan: Lexikon české šlechty. I. Erby, Fakta, Osobnosti, Sídla a Zajímavosti. Praha, 1994, s. 
75-77; BORŮVKA, Vlastimil: Kolowratové: rod erbu orlice. Rychnov nad Kněžnou, 2017, s. 8-13. 
13 BORŮVKA, V.: Kolowratové, s. 43-52; KEPKOVÁ, Veronika: Jáchym Novohradský z Kolovrat. 
Prezident české komory a karlštejnský purkrabí. Bakalářská práce. Pardubice, 2012, s. 11. 
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v kontexte neskôr uvedeného celkom podstatných informácií o symbolike výzdoby 

jeho paláca by sa mohla zdať byť osoba vzdelanca menom Melchior Gerlachus (1562 – 

1616), ktorý pôsobil ako súkromný vychovávateľ pravdepodobne štyroch chlapcov 

z Kolovratského rodu medzi ktorými bol i jeden menom Jáchym, 14  no hneď 

porovnaním ich životných dát sa zdá byť táto spojitosť nepravdepodobná. 

Jáchym Novohradský sa narodil15 čo by prvorodený syn Hynka Novohradského z 

Kolovrat (činný 1547) a manželky Kataríny, rodenej z Lobkovic († 1563). Presný 

dátum narodenia sa nedochoval - avšak, zvykom je uvádzať rok 1530. Mal troch 

súrodencov a bol vychovávaný ako protestant, pravdepodobne okolo roku 1567 

konvertoval 16  na katolicizmus, 17  pričom sa následne snažil konvertovať pomocou 

jezuitov aj jemu prináležiace poddanstvo.18 

Podobne ako iní Novohradskí z Kolovrat, i on sídlil na Opočenskom panstve v 

Žateckom kraji, 19  ale neskôr patril Jáchym medzi významných rudolfínskych 

dvoranov a stal sa komořím,20 poťažne cisárskym radou21  a to v rokoch 1575 – 1577. 

V roku 1587 sa Jáchymovi podarilo získať úrad karlštejnského purkrabí,22 čo započalo 

jeho rýchly postup v domácej politike; pričom počas jeho pôsobenia na hrade došlo k 

renesančnej prestavbe, 23  ktorá sa týkala predovšetkým veľkej veže a budovy 

purkrábstva, čo bolo onoho času najväčšmi využívaná stavanie. 24  Vykonaním 

rozsiahlych opráv bol Jáchymom poverený Ulrico Avostallis de Sala (1525-1597),25 

ktorý rekonštrukciu dokončil roku 159726 a jej súčasťou bol napríklad aj nový oltár v 

 
14 HOLÝ, Matin: Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500 – 1620). Praha, 2011, 
s. 177. 
15 ČAPEK, Otakar: Kolovratové Novohradští. In: Boleslavan. Vlastivědný sborník Mladoboleslavska a 
Benátska 9, 1934/35, s. 45. 
16 ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana: Fasáda jako obhajoba – Hradčanský palác Jáchyma 
Novohradského z Kolovrat. In: Sgrafito 16—20. století. Olomouc, 2009, s. 50. 
17 ČAPEK, O.: Kolovratové Novohradští, s. 45-53. 
18 ŠULC, Jaroslav a kol.: Košátky, Slivna a okolí: Od minulosti k dnešku. Košátky, 1999, s. 33. 
19 ČAPEK, O.: Kolovratové Novohradští, s. 45-53. 
20 Náplňou bola eg. starosť o financie cf. HLEDÍKOVÁ, Zdeňka a JANÁK, Jan a DOBEŠ, Jan: Dějiny 
správy v českých zemích. Od počátku státu po současnost. Praha, 2005, s. 85-117. 
21 Alebo aj tajný rada, s kompetenciou ohľadom zahraničnej politiky.  HLEDÍKOVÁ, Z. a JANÁK, J. 
a DOBEŠ, J.: Dějiny správy v českých zemích, s. 109-110. 
22 Táto funkcia bola od éry Jiřího z Poděbrad jednou zo zemských úradníckych pozícií, jej náplňou bolo 
ochraňovať české korunovačné klenoty, čo by symboly moci. Od skoršieho účelu a síce, riadenia 
organizácie hradného správneho obvodu prešla zmenou a našla si svoje miesto v rozrastajúcom 
štátnom aparáte post husitskej doby a v systéme stavovskej monarchie hrala primerane dôležitú rolu. 
HLEDÍKOVÁ, Z. a JANÁK, J. a DOBEŠ, J.: Dějiny správy v českých zemích, s. 50, 85-86, 89-90. 
23 DVOŘÁKOVÁ, Vlasta a MENCLOVÁ, Dobroslava: Karlštejn. Praha, 1965, s. 64. 
24 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, 49. 
25 HOROVÁ, Anděla: Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Praha, 1995, s. 31. 
26 BORŮVKA, V.: Kolowratové, s. 46; KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 30. 



26 
 

kaplnke svätého Mikuláša, ako aj oprava hradieb či prestavba kostola blahoslavenej 

Panny Marie.27  Vrchol jeho kariéry predstavovalo ale až menovanie prezidentom 

českej komory28 v roku 1591. So svojou ženou, ktorú si vzal roku 1557 mali dve deti29 

a svadba s ňou mu priniesla aj vítaný kapitál, jednalo sa totižto o jeho ovdovenú 

príbuznú menom Anna Bezdružická z Kolovrat († 1590).30  

***** 

Z Jáchymových životných osudov je pre poznanie obsahu výzdoby nádvoria nutné31 

priblíženie jeho zjavne najväčšej kauzy, ktorá sa odohrala 21. októbra roku 1597, kedy 

bol zavraždený David Rýdl z Neyenperku († 1597) a následne bol z jeho vraždy 

obvinený Jáchym. V Dačického (1555-1626) pamätiach sa na margo sporu píše:  

„V Praze zastřelen jest zrádně v noci na ulici David Rýdl, prokurátor, mladý 

člověk, neženatý. Praveno bylo, že jse to mělo státi Mikulášovi Rýdlovi, 

bratru jeho, kterýž soud jměl se panem Joachymem z Kolovrat, jak potom ten 

skutek vyjeven jest.“32 

 Obvinenie teda vzniesol brat Davida Mikuláš Rýdl (činný 1597), ktorý 

uviedol,33 že si Jáchym mal najať, kvôli dlžobe a lichve34 vrahov na neho a tí si 

zamenili osobu a na miesto Mikuláša zavraždili Davida.35 Toto obvinenie malo za 

následok že Jáchym bol nútený rezignovať na post prezidenta českej komory.36 Po 

 
27 JUŘÍK, Pavel: Kolowratové věrně a stále. Praha, 2016, s. 90; KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský 
z Kolovrat, s. 31. 
28 Tento nový úrad, ktorý existoval len od roku od roku 1527, tiež známi ako Rada komory královské 
sa zaoberal správou a povznesením kráľovského hospodárstva a od pôčiatku bol obsadzovaný 
odborníkmi z povolania, čo malo za dôsledok obsadzovanie i osobami, ktoré boli vnímané ako 
cudzinci, čo sa nevyhlo protestom českých stavov, obzvlášť potom v roku 1526. Komora bola od svojho 
vzniku najvyšším centrálnym úradom pre správu hospodárstva, no od počiatku bola podriadená 
nadštátnemu centrálnemu habsburskému úradu HLEDÍKOVÁ, Z. a JANÁK, J. a DOBEŠ, J.: Dějiny 
správy v českých zemích, s. 105-106. 
29 KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 12. 
30 ČAPEK, O.: Kolovratové Novohradští, s. 45-53. 
31 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, 49-60. 
32 REZEK, Antonín, ed.: Paměti Milukáše Dačického z Heslova. Zv. 1. Praha, 1878, s. 190-191. 
33  ČAPEK, O.: Kolovratové Novohradští, s. 45-53; SEDLÁČEK, August: Rydel. in: Ottův slovník 
naučný: Encyklopedie obecných vědomostí, XXII. díl. Praha, 1904, s. 416-417. 
34 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 55. 
35 KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 48. 
36 STLOUKAL, Karel: Papežská politika a císařský dvůr pražský na předělu XVI. A XVII. věku. Praha, 
1925, s. 170. 
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polapení vrahov - Talianov na koniec odsúdených k smrti 37  - a podrobeniu ich 

útrpnému právu obaja prehlásili, že si ich objednal Jáchym.38  

Avšak neskôr svoju výpoveď zmenili tak, že si vraj vraždu prial istý mešťan 

Bazin, po čom boli obaja popravení.39 Mikuláš Rýdl si bol stále istý, že za vraždou 

jeho brata stojí Novohradský40 čoho dôsledkom sa celý spor pretiahol na niekoľko 

rokov. Spor je o to delikátnejší, že v prípadoch, keď bol pán obvinený z vraždy, prišiel 

o svoju česť a veľmi ťažko ju získaval späť a ak sa jeho vina preukázala, stihol ho trest 

smrti.41 Tu ale netreba zabúdať, že sa môže jednať o politicky motivovanú snahu, 

zbaviť Jáchyma moci a kontext môže byť skutočne iný42 ako o tom už skôr svedčala 

snaha pánov ako bol napríklad Adama II. z Hradca (1549-1596), ktorého palác 

mimochodom taktiež obsahoval isté hudobno-ikonografické svedectvo, ktoré 

dokumentujem v príslušnej kapitole tejto práce. 43  Jáchym teda požiadal cisára 

o pridelenie obhajcu.44 

Na čo mu bolo vyhovené a boli mu poskytnutý traja prokurátori,45 leč následne 

túto ponuku jeden z nich odmieta a Jáchym takto vzniknuvšie peripetie vníma ako 

spiknutie a následne cisára zahlcuje dopismi so žiadosťami o spravodlivý proces.46 

Cisár neskôr vo februári 1598 vydal nariadenie, aby bolo Jáchymovi vyhovené 

a nechže by prijali svedčiť v jeho prospech i tých židovských svedkov, ktorým v tom 

bolo bránené.47 

Jáchym sa už konca súdu nedožil, zomrel 17. januára 1600, následne bol 28. 

februára48pochovaný v kostole svätého Václava v Starej Boleslavi.49 Ale ešte pred tým 

stihol cisárovi napísal bilančný dopis, v ktorom vyložil všetky krivdy, ktoré sa na ňom 

v poslednej dobe počas procesu stali. Toto bola koniec koncov skoro jediná činnosť 

 
37 NA Praha, SM, inv.č. 1590, sign. K 11 – 1, karton č. 1103, ff. 71v – 72r. 
38 JUŘÍK, P.: Kolowratové věrně a stále, s. 92-93; KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 
49. 
39 ČAPEK, O.: Kolovratové Novohradští, s. 51-52. 
40 KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 49. 
41 JANIŠOVÁ, Jana: Šlechtické spory o čest na raně novověké Moravě. In: Prameny dějin moravských, 
díl 14. Brno, 2007, s. 202-204. 
42 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 51, 55. 
43 BŮŽEK, Václav: Úvěrové podnikání nižší šlechty v předbělohorských Čechách. Praha, 1989, s. 49-
76; JUŘÍK, P.: Kolowratové věrně a stále, s. 92-93. 
44 NA Praha, SM, inv.č. 1590, sign. K 11 – 1, karton č. 1103, f. 80r. 
45 KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 50. 
46 NA Praha, SM, inv.č. 1590, sign. K 11 – 1, karton č. 1103, ff. 39v-40r. 
47 NA Praha, SM, inv.č. 1590, sign. K 11 – 1, karton č. 1103, f. 2v. 
48 BŘEZAN, Václav: Životy posledních Rožmberků II. Praha, 1985, s. 551. 
49 BORŮVKA, Vlastimil: Genealogie rodu pánů z Kolovrat. Praha, 1992 s. 25. 



28 
 

ktorá mu pre potechu duše zostala.50 Správu o jeho skone je možné nájsť aj vo vyššie 

citovaných pamätiach Mikuláša Dačického, keď tuto udalosť komentuje 

nasledujúcimi slovami: 

„Umřel pan Joachym Novohradský z Kolovrat, pán letitý, jsa purkrabím 

karlštejnským etc., maje těžké soudy a nesnáze o nářky a zastřelení Davida 

Rydle s Mikulášem Rydlem, bratrem zastřeleného; což smrt přetrhla, a tejž 

Mikuláš Rydl ve škodách zůstal.“51 

***** 

Na margo vyššie uvedeného a ďalej preberaného by som záverom rád upozornil na 

vplyv humanizmu, na úradné písomnosti.52 Tento sa myslím v určitej miere prejavuje 

i v oných listoch cisárovi, je totižto známou skutočnosťou, že cisárske listiny i patenty 

mali starú na rímske zvyklosti nadväzujúcu tradíciu;53 a naviac sa nemeckí králi cítili 

čo by priami nástupcovia Caesara (c100 – 44 pnl) a Augusta (63 - 19 pnl),54 v čom 

boli v podstate bez protestov utvrdzovaní od humanistických vzdelancov,55 ktorí ich 

obklopovali 56  a ktorých v tomto smere najviac, no pre práve líčený kontext o to 

podstatnejšie, ovplyvnila antika v krátkych príležitostných oslavných básniach.57 Hoc, 

netreba opomínať i fakt, že kardinálne prejavy tohto trendu najlepšie ilustrujú 

latinské dokumenty, ktoré napríklad v českej komore ustúpili tým českým či 

nemeckým;58 minimálne z dikcie oných dokumentov59 je ale zrejmé, že tento vplyv 

pretrval; a prihliadnuc k faktu, že panovníkovi je nutné, a to obzvlášť v takto 

delikátnych veciach, preukázať úctu 60  a nádej v neho vkladanú, je viac ako 

 
50 NA Praha, SM, inv.č. 1590, sign. K 11 – 1, karton č. 1103, ff. 202v-203r.; Cf. pre obdobné BURKE, 
Peter: Dvořan. In: GARIN, Eugenio ed.: Renesanční člověk a jeho svět. Praha, 2003, s. 113. 
51 REZEK, A., ed.: Paměti Milukáše Dačického z Heslova, s. 196. 
52 BERÁNEK, Karel: Vliv humanismu na latinský psané úřední písemnosti u nás. In: VAREL, Ladislav 
ed.: Humanistická konference 1966. Praha, 1966, s. 164-172. 
53 BERÁNEK, Karel: Vliv humanismu na latinský psané úřední písemnosti u nás, s. 165. 
54 YATES, Frances A.: Astraea. The Imperial Theme in the Sixteenth Century. London, 1975, s. 1-28. 
55 Obzvlášť akútne sa to zdá v svetle neblahého osudu, ktorý im v prípade nepriazne mohol hroziť. Cf. 
BURCKHARDT, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha, 2013, s. 201.; VALERIAN, Joanes Piere: De 
litteratorum infelicitate. [publikované posmrtne po 1620] Geneve, 1821. 
56 BERÁNEK, Karel: Vliv humanismu na latinský psané úřední písemnosti u nás, s. 156. 
57 KOPECKÝ, Milan: K otázce nepřímého působení antiky na českou kulturu In: VAREL, Ladislav ed.: 
Humanistická konference 1966. Praha, 1966, s. 201. Cf: SONNINO, Lee A.: A Handbook to Sixteenth-
Century Rhetoric. London, 1968, 2013-223. 
58 BERÁNEK, Karel: Vliv humanismu na latinský psané úřední písemnosti u nás. In: VAREL, Ladislav 
ed.: Humanistická konference 1966. Praha, 1966, s. 167. [Cf. TŘIŠKA, Josef: Rhetorica Pragensis. 
Praha, 1987, s. 69-157.] 
59 BURCKHARDT, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha, 2013, s. 168-169. 
60 BURKE, Peter: Dvořan. In. GARIN, Eugenio ed.: Renesanční člověk a jeho svět. Praha, 2003, s. 110-
111; 113.; Cf ČORNEJ, Petr ed.: Dějiny zamí Koruny České. Praha, 2001, s. 243-245. 
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pochopiteľné prečo bolo vhodné osvedčené spôsoby a formule naďalej držať pri živote 

– čo je koniec koncov do istej miery vidieť i v dochovaných vyššie citovaných 

písomnostiach. Dôvod pre čo na túto zdanlivú podružnosť ale upozornujem je ten, že 

ako je ukázané nižšie, pri popise a výklade obsahu fasády Jáchymovho paláca – pre 

stručnosť teraz vypichujem aspoň vyobrazenie korún – je zjavne možné tieto trendy 

badať i v iných ako písomných dokladoch.  
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IV. 2. Kolovratský dom na Hrančanskom námestí 62/10 

 V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim v čo možno najväčšej krátkosti priblížiť 

prehistóriu, Novohradského prestavby a celkovú vonkajšiu dispozíciu domu, keďže je 

to, ako bolo vyššie povedané, minimálne penzum poskytujúce nutný kontext, 

podobne ako ho v iných prácach tohto typu poskytuje napríklad kodikologický rozbor. 

Túto časť bude nasledovať kompletný popis fasády dvora a fragmentov v záhrade, 

zavŕšený samostatným oddielom venujúcim sa popisu hudobných ikonogramov. 

Informácie som tak ako všetci autori predo mnou čerpal zo stavebne historických 

prieskumov z rokov 1963,61 1976-7762 a 1984.63 Pri ďalšom postupe sa ale pokúsim 

citovať čo možno najviac práve tieto práce plus paralelne pasporty, keďže tie nie sú 

bežne prístupné, ale ako bolo povedané vyššie, tvoria podstatný základ ostatných 

pojednaní. V predchádzajúcich prácach však nebol dostatočne vyťažený hudobno-

ikonografický aspekt výzdoby a táto skutočnosť ma motivovala k tomu ho čo možno 

najúplnejšie v tejto kapitole podchytiť. Všeobecnú interpretáciu celkovej výzdoby, 

ktorú do istej miery preberám a dopĺňam nižšie, staviam na základe návrhu, ktorý bol 

v predchádzajúcej literatúre 64  urobený síce výberovo, no načrtol základný 

interpretačný rámec, ktorý si tu podržím a po prípade pristúpim k rozšíreniu a 

dopracovaniu niektorých aspektov, bez ktorých je pochopenie onej výzdoby podľa 

môjho názoru neúplné.  

Na tomto mieste je taktiež vhodné čitateľovi priblížiť a zhodnotiť posledné pokusy v 

tejto oblasti. Prehistórii domu sa po začiatku milénia venovala na základe pasportu 

roka 198465 práca Milady Vilíkovej Pasportace Prahy. Dům čp. 62. IV. Dějiny objektu 

– koncept, 66 ktorá, v podstate formou slovníkového hesla, zhrnula prehistóriu stavby 

a telegraficky (bez interpretácie) informovala o výzdobe dvoru a záhrady. Na toto 

neskôr nadviazal príspevok Vladislavy Řihákové a Zuzany Křenkové Fasáda jako 

obhajoba – Hradčanský palác Jáchyma Novohradského z Kolovrat.67 v zborníku, 

 
61 LÍBAL, Dobroslav: Stavebně historický průzkum. Praha 1 – Hradčanské náměstí čp. 62 -IV. Praha, 
Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 1963. 
62 VOŠEHLÍK, Aleš: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp.62/10 na Hradčanském náměstí v 
Praze. Praha, 1976-77. 
63 VILÍKOVÁ, Milada: Pasportace Prahy. Dům čp. 62. IV. Dějiny objektu – koncept. Praha, Státní 
ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, 1984. 
64 ŘÍHOVÁ, Vladislava, KŘENKOVÁ, Zuzana: Fasáda jako obhajoba, s. 49-60. 
65 VILÍKOVÁ, Milada: Pasportace Prahy. Dům čp. 62. IV. Dějiny objektu – koncept. 
66 VLČEK, Pavel: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. 4. Praha, 2001, s. 269. 
67 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 49-60. 
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ktorý ponúkol základný rámec nazerania na význam obsiahnutý vo výzdobe fasády, 

a na koniec na toto nie zrovna šťastne nadviazala ďalšia práca Jáchym Novohradský 

z Kolovrat. Prezident české komory a karlštejnský purkrabí,68 kde autorka Veronika 

Kepková, skrátka prepísala onen vyššie spomenutý popis. 69  Práve načrtnuté 

skutočnosti, spolu s kombináciou exkluzívneho prístupu do objektu, za ktorého 

sprostredkovanie skrze biskupa Mons. Zdeňka Wasserbauera ako i bádateľské rady 

patrí moja nehynúca vďaka pánovi doktorovi Baťovi. Práve tieto rady ma podnietili k 

miernej revízii a doplneniu pohľadu na výzdobu vnútornej fasády domu a v 

neposlednom rade podchyteniu sgrafita zachytávajúceho štyroch hudobníkov, 

ukrytého za porastom v záhradnom múre.  

IV. 2. 1. Prehistória a dispozícia stavby 

Dnešné číslo popisné 62/10 je renesančná palácová stavba70 z doby okolo roku 

1596 postavená na mieste pôvodne gotického domu, ktorý patril mansionárom,71 

z jeho pôvodného stavu sa do dnešných dní zachovala iba pivnica pod zadnou 

budovou. Tento, zaberal pravú časť parcely, pričom ľavú tvorila neskôr v 16. storočí 

zastavaná ulička. Roku 1392 dom zakúpil lekár Mikuláš, roku 1486 ho odkúpil 

horšovský arcidekan Petr Všerub 72  a nechal ho prestavať. Roku 1517 patril dom 

tesárovi Jindřichovi, ktorý polovicu domu priľahlú k číslu popisnému 61, predal 

mäsiarovi Jiříkovi Trůnečkovi a druhá časť, ktorá mu zostala je v zápise z roku 1552 

označená ako pustovňa v majetku Hynka Novohradského z Kolovrat. Okolo roku 

159673 došlo za Jáchyma z Kolovrat, ktorý bol majiteľom aj vedľajšej parcely číslo 

popisné 63, k rozsiahlej prestavbe oboch domov na väčší trojpodlažný palác so 

 
68KEPKOVÁ, V.: Jáchym Novohradský z Kolovrat, s. 45-60. 
69 Cf. posudky ako i celkovú kvalitu tohto „diela“. 
70 BLOOM, Jonathan M.: Palace. In: TURNER, Jane: The Grove Dictionary of Art. 23. [Neuhuys – 
Pandit Seu]. Oxford, 2003, s. 805-816. 
71 “Kolegium mansionářů (speciales ministri Beatae Virginis Mariae) bylo založeno z rozhodnutí 
budoucího krále a císaře Karla IV. (1343) a potvrzeno bulou Ingens et sincera papeže Klimenta VI. 
(1344). Mělo 24 členů vyššího a nižšího kněžského svěcení, z toho 12 tzv. větších mansionářů v čele s 
precentorem a 12 tzv. menších (jáhni, podjáhni). Král jmenoval větší mansionáře a ti dále přibírali 
podřízenější „menší“ členy. Jejich hlavní úlohou bylo každodenní zpívání mariánského officia a 
celebrování votivních mší v pražské katedrále, tedy jakési „potvrzení“ Karlem IV. podporovaného 
mariánského kultu, ale také péče o památku zemřelých královské rodiny. Mansionáři se na rozdíl od 
kanovníků nemohli dát zastupovat, jejich přítomnost byla vyžadována. Další mansionářské fundace 
byly založeny např. v italském Tarenzu, Norimberku, Vratislavi aj. Sbor mansionářů měl 
profesionální statut zpěváků a jeho vznik rozšířil už tak široké a pestré spektrum katedrálních 
souborů, pečujících o liturgickou i paraliturgickou hudbu.” Přispěvatelé Encyklopedie 
knihy, Mansionáři [online], c2018. Datum poslední revize 14. 12. 2018, 09:23 UTC,  
<http://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Mansion%C3%A1%C5%99i&oldid=15724> 
72 CHYTIL Karel: Petr Parléř a mistři gmundiští. Praha, 1886, s. 177. 
73 Jedná sa zjavne o pravdepodobný začiatok prestavby. 

http://www.encyklopedieknihy.cz/index.php?title=Mansion%C3%A1%C5%99i&oldid=15724
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záhradou a dnes už žiaľ zastavanými arkádami orientovanými do dvora. Ako ukazuje 

nižšie citovaná pasáž, jednalo sa v tej dobe o širší trend: 

„V čase pozdějším výstavnosti města dobře posluhovali někteří páni a rytíři, 

kteří v Praze i v městech jiných své domy mívali. Víme sic, že nejedni ze 

šlechty druhdy domy své schválně zanedbávali na potupu města. Jiní však – 

zvláště od doby renesanční – chtívali nádherností obytů svých vynikati 

a osvědčovali nemožnosť měšťanskou. Za hanbu považováno, kdo ze šlechty 

v Praze při stolici královské neměl svého domu, alebrž býval po hospodách. 

[…] Takto píše Anna z Hradce manželu svému Jáchymovi [Pozor nejedná sa 

o Jáchyma z Kolovrat.], aby si v Praze koupil dům od Oudrckého pospěšné, 

ne-li „že to líto bude, že v jiném šeredném místě někde bude, máme-li se 

vždycky do cizích domů prositi, taky to hanba jest.“74 

Hĺbková parcela je do ulice zastavaná radovou dvoj podlažnou hlavnou 

budovou a vôkol dvora potom jedno podlažnými krídlami; pričom v zadnej časti 

parcely figuruje nižšie položená terasa i záhrada a teda je severné priečelie zadného 

krídla z tejto strany dvojpodlažné. Do ulice orientovaná fasáda je päť osá s trojosím 

plytkým rizalitom, ukončeným trojuholníkovým štítom, ktorého tympanón vyplňuje 

štuková kartuš s ornamentom lastúry a s akantovými 75  motívmi či po stranách 

doplnené segmentové ukončenie vikiera s guľatými oknami.76 

  Zostáva ale útechou, že sgrafitová výzdoba,77 o ktorej budem bližšie pojednávať 

nižšie a ktorá tvorí ono gro tejto kapitoly, s motívmi postáv, kartušami s rollwerkami 

odolala zubu času a je ju po reštaurovaní78 v druhej polovici sedemdesiatych rokov 

minulého storočia možné obdivovať vo viac menej kompaktnej podobe až do 

dnešných dní. V tomto smere neblahý osud postihol aj prednú časť domu, ktorej 

podobu zmenila baroková79 prestavba.80  

 
74 WINTER, Zikmund: Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. 
Praha, 1890, s. 372. 
75 Akant je v architektúre ornament, ktorý má tvar akantového listu. RIEGL, Alois: Problems of style: 
foundations for a history of ornament. Princeton, 1992, s. 187-206; Cf. PALMER, Allison Lee: 
Historical Dictionary of Architecture. Toronto, 2008, s. 17, 78. 
76 VLČEK, P.: Umělecké památky Prahy, s. 269. 
77 Je celkom zaujímavé, že táto technika bola v Čechách známa minimálne od roku 1543. Cf. VLČEK, 
Pavel: Dějiny renesance a baroka. Praha, 2006, s. 142. 
78 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp.62/10. 
79 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 51. 
80 VLČEK, P.: Umělecké památky Prahy, s. 268. 



33 
 

IV. 3. Sgrafitová výzdoba fasády vnútorného dvoru a záhrady Jáchymového paláca 

Dvorná fasáda hlavnej budovy81 a krídel má o poznanie jednoduchšie členenie, 

jej severné krídlo sa v prízemí otvára arkádami na pilieroch. Za Jáchyma z Kolovrat 

bola po roku 1596, ako prezradzuje jeden z nápisov na severnom krídle, opatrená 

honosná sgrafitová výzdoba, ktorá sa zachovala na severnom, západnom 

a východnom krídle, pričom na južnom ostali len malé fragmenty. Prízemie nesú 

ozdobné piliere členené iluzívnymi arkádami, nad ktorými boli ozdobné plochy 

striedavo vyplnené figurálnymi motívmi a textové latinsko-nemecké mravoučné 

príslovia, umiestnené v samostatných poliach a vôkol okrajov sú dekoratívne 

rollwerkové rámy.82 

Po reštaurovaní83 je ale dobré pri sgrafite dbať na rozdiel medzi pôvodným 

dochovaným, popísaným už v prvom pasporte84 a reštaurátorským doplnkom,85 ktorý 

je odlíšený 86  a to hlavne na východnom a západnom krídle, ale nepoučeného 

pozorovateľa, by za isté mohol zmiasť. Rozdielnosť spočíva v rôznej farebnosti 

podkladu, ktorý reštaurátori použili a pôsobením počasia bol už po čase dobre 

viditeľný.87 Zadná fasáda bola pred reštauráciou v stave, že bolo možné rozoznať 

hmotný sokel s rustikou a poschodia členené manieristickými stĺpmi a tympanónmi. 

Z bohatej figurálnej a rastlinnej výzdoby ostávali len fragmenty, o dosť lepšie sa ale 

zachovala výzdoba dvorného priečelia i keď ani tu už nebolo možné sledovať plynulú 

myšlienkovú líniu. Celá plocha je pokrytá pletencom motívov, rowellkami či živo 

pojatými postavami. Nezdalo sa však, že výzdoba má v sebe nejaký program, ale že tu 

prevládol iba zámer priestor jednoducho vyzdobiť.88 

Celkový obraz vylepšila až rekonštrukcia v sedemdesiatych rokoch, kedy sa pod 

opadanou barokovou omietkou objavili ďalšie sgrafitá.89 Podobne ako bádateľkám90 

predo mnou sa žiaľ ani mne nepodarilo dohľadať fotodokumentáciu a presné zákresy 

novo objavených ešte nezreštaurovaných sgrafít, o ktorých správa z prieskumu 

poskytuje svedectvo. Nový prieskum ale uvádza dôležité informácie o dispozícii 

 
81 Príloha XXVI. 
82 VLČEK, P.: Umělecké památky Prahy, s. 268. 
83 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10. 
84 LÍBAL, D.: Stavebně historický průzkum. 
85 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10. 
86 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 51. 
87 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10, s. 7. 
88 LÍBAL, D.: Stavebně historický průzkum. 
89 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10. 
90 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 51. 
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dochovaných sgrafít.91 Severné priečelie obsahovalo pod strešnou rímsou súvislý vlys, 

ktorý sa taktiež nachádza na západnom priečelí, zdobený zvieracími a rastlinnými 

motívmi: teda dvojicou orlov, koňov, psov a iných motívov. Pod vlysom je výzdoba 

redukovaná iba na úzky pás zdobený iónskym kymatom a medzi pôvodne združenými 

oknami boli výplne ako mitra, koruna, vtáci či kvety. Prvé poschodie je oddelené 

súvislým pásom zdobeným jemným dekórom podlhovastých osemuholníkov. 

Prízemná časť vychádza z tektoniky trojoblúkovej arkády zavŕšenej zdobenými 

hlavicami s natočenými konzolami. Nad prvým pilierom sprava je umiestnený 

kolovratský znak 92  a po stranách nadpis pripomína stavebníka a nad oblúkmi sú 

zľava popisované zobrazené postavy dvoch rytierov s puškami, bubeníka 

a halapartníka v dobovej zbroji. 

Východné priečelie obsahuje len fragmenty sgrafít, v prízemnej severnej 

polovici fasády a v prvom severnom poli nad pôvodnou arkádou je postava rytiera 

s kopijou a kartuša s maskou. Nad druhou arkádou je kartuš s latinským nápisom. 

Západné priečelie je po celej ploche prízemia posiate fragmentami sgrafít. V severnej 

časti sú dve oblúkové arkády a medzi prízemím a poschodím prebieha súvislý rám 

prerušovaný hlavicami pilastrového radu, v ktorého výplňových plochách vidieť 

fragmenty nemeckého textu. Prízemie bolo k tomu členené oknami a priestor medzi 

vyplnený napríklad zvieracími motívmi.93 

IV. 3. 1. Bližší systematizovaný popis sgrafitovej výzdoby 

Zachovaná výzdoba patrí k význačným renesančným umeleckým pamiatkam,94 

ako je z nižšie prevedeného popisu jasné, jej hlavná, teda severná stena nie je čo sa 

rozloženia motívov týka symetrická, ale jej tromi arkádami delená fasáda obsahuje 

„dejové“ centrum, videné koncentráciou dôležitých symbolov ako aj veľkosťou, 

nachádzajúce sa väčšmi v pravej tretine ako v strede; pričom jej priľahlé krídla sú, 

videné logikov rozvrhu motívov viac vyrovnané, zároveň je na nich aj najviac 

reštaurátorských prídavkov - čo je fakt ktorý by sa nemal opomínať. Táto mierna 

asymetria nie je nič nezvyčajné a v renesančných stavbách a ich výzdobe je ju možné 

 
91 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10. 
92 HALADA, J.: Lexikon české šlechty, s. 75-77. 
93 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10, s. 2-8. 
94 VLČEK, P.: Umělecké památky Prahy, s. 269. 
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vidieť aj na iných miestach v Prahe.95 V každom prípade tu ale platí charakteristika, 

ktorú podala už reštaurátorská správa, že sa jedná o pokročilé renesančné umenie 

spracovávajúce priečelie manieristickým spôsobom a bohatým dekórom a virtuózne 

poňatými figúrami dokladajúcu vysokú umelecké úroveň.96 

Severná fasáda je teda rozdelená do troch oblúkových arkád, videné zľava 

začínajúc prízemím, súc zdobená iónskym stĺpom zavŕšeným figurálnou hlavicou 

s plochou zdobenou rastlinným motívom. Po nej je v rollwerkovej kartuši arabskými 

číslicami vyvedený dátum 1596 - z oboch strán rámovaný podobizňou podporných 

nôh, ktoré sú v podstate nemennou konštantou celej fasády - zo spodku na zdobenej 

rímse podopieranej tromi opicami stráženými rytiermi na ľavej strane s kopijou a na 

pravej s mušketou. Stredná arkáda je od ľavej oddelená zdobenou stĺpovou hlavou 

s kvetovými motívmi. Na ľavej strane je postava bubeníka s dvoma paličkami a doma 

vojenskými bubnami (bližšie sa mu budem venovať nižšie), rámujúceho nápis v cviku 

medzi stredným a pravým oblúkom arkády. Na tomto, sa potom nachádza 

kapitálkami vyvedená titulatúra majiteľa - v strede rozdelená kruhovou kartušou 

vloženou do vavrínového venca a vyplnená kolovratskou orlicou,97 s roztiahnutými 

krídlami v klenote znaku. Je zaujímavé, že na fasáde svojho sídla Jáchym použil starý 

rodový znak a nie vlastný, ktorý je mierne odlišný.98 Vyobrazený znak v originálnom 

prevedení vyzerá tak, že na modrom štíte je rozkrídlená vpravo hladiaca orlica (z jej 

pohľadu), vpravo strieborná a vľavo červená, so zlatou korunou na krku, zlatými 

pazúrmi a zobákom drží na prsiach zlaté perisoneum – páska slúžiaca ako symbolické 

zobrazenie kovového pásu v skorších dobách pripínaného na štít.99 Nad helmou so 

zlatou korunou a zlatým monile ( Tj. časť v tomto prípade turnajovej prilby, ktorá je 

pravdepodobne zobrazená v tomto erbe. Tento typ prilby narastal na obľube od 15. 

storočia a prináležal najmä vyššej nobilite, pričom inkriminovaná časť býva zlatá 

oproti striebornému zvyšku.)100 v klenote sú dve zložené krídla, predné červené a 

zadné strieborné s červeno striebornou pokrývkou. Na proti tomu, Jáchymov osobný 

 
95 Cf. napríklad pasáže o Letohrádku či výzdobe Míčovni in BÍRO, Adrián: Hudobné ikonogramy v 
pražskej renesančnej architektúre. Na príklade Kráľovskej záhrady Pražského hradu. Praha, 2018. 
96 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10, s. 5. 
97 HALADA, J.: Lexikon české šlechty, s. 76. 
98 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10, s. 4. 
99 BUBEN, Milan: Encyklopedie heraldiky. Praha, 1994, s. 276. 
100 MONCREIFFE, Iain – POTTINGER, Don: Symple Heraldry. Edinburg, 1979, s. 58. 
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znak nesie na štíte dvojhlavú orlicu.101 Nápis je zarovnaný po krajoch, pričom jeho 

stred rozdelený onou kartušou kopíruje kruhový tvar. Text nápisu znie: 

IOACHIMUS NOVOH*RADSKY BARO A KO 

LOWRAT IN BUSST*EHRAD ET MIELNIK 

BURGGRAVIUS IN* CARLSTEIN SACRAE 

CESAREÆ M[AIESTA]TIS CON*SILIARIUS ET CAMERA[S] 

BOHEMICÆ PRÆSES102 

Tento nápis je celý podopretý mohutnou zdobenou rímsou a orlica obsiahnutá 

v kartuši tvorí vycentrovaná nad pravý stĺp podobnú, aj keď na prvý pohľad 

významnejšiu funkciu, ako kvetinové výplne na dvoch predchádzajúcich. Text je 

z oboch strán rámovaný podobizňou podporných nôh, ako tomu bolo v menšom 

prevedení v prípade dátumu, vedľa je na pravej strane strážený rytierom 

s halapartňou, ktorému oproti iným postavám na severnej strane mu vidieť aj 

polovicu nôh. 

  Poschodie je rovnako členené tromi oknami pričom je horný pás: s vtákmi, 

jednorožcami, koňmi, psami a kvetmi delený kartušou s motýľom a dvojhlavou 

orlicou; všetky sú figurálne ozdobené, podopierajú ich tri plochy s korunami a odľava 

podloženými rastlinou, bocianom a havranom. Prvá koruna s mitrou je zdobená asi 

ľaliami, osadená perlami a zavŕšená krížom. Druhá koruna je typovo jednoduchšia, 

spodným okraj má ozdobený perlami a vrch šípkami, pričom pod ňou visí malý 

rakúsky znak. Posledná koruna je novodobá rekonštrukcia a je rovnaká ako prvá. 

 Východná stena rozdelená na tri arkády obsahuje sgrafito len medzi 

poschodiami. Z ľavej strany výjavy stráži vojak stojaci na ľavej strane vrcholného 

oblúku arkády, nad ktorým - v poli rámovaného podobizňou podporných nôh - 

dominuje maska s otvorenými ústami zdobená figurálnymi motívmi. Toto je oddelené 

zdobenou hlavou stĺpa, pod ktorou sú v poli kvetinové motívy. O stĺp a nápis na 

druhej strane je opretá ženská postava, ktorú obopína nápis CONCUPISCENTIA - 

žiadostivosť, chtivosť, lakomosť či lačnosť ale nie len peňažnom ale i telesnom 
 

101 VOŠEHLÍK, A.: Průzkum a návrh sgrafitové výzdoby domu čp. 62/10, s. 4. 
102 Hranaté zátvorky značia rozpísané skratky, ktoré všetka minulá literatúra opomenula spomenúť, čo 
ma spolu so zlou dostupnosťou objektu vedie k predvedeniu, že vychádzali čisto len z pasportov a 
aj preto pristupujem ku kompletnému popisu motívov. Hviezdička medzi zase značí miesto kde je text 
oddelený orlicou. 
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a niekedy aj širšom 103  zmysle slova. 104  V teologickom smere ide o vnútorný sklon 

človeka k hriechu. 105  Väčšina dnešného vzhľadu onej devy je ale výsledok 

rekonštrukcie, ktorá ale zjavne vychádzala z pôvodnej podoby. Napriek tomu ako 

dokazuje typus dochovaný106 spoločne s oným textom ležiacim po jej ľavej strane, 

jedna sa z obsahovej stránky o význačný motív. Samozrejme je pravda, že 

vyobrazenie, ktoré je po oboch stránkach zhodné pochádza až z neskoršej doby; 

rovnako je nepopierateľným faktom, že niečo ako skoro nemenné obsahové konštanty 

existujú v podstate nepretržite naprieč celou históriou západnej civilizácie a je teda 

legitímne použiť aj tento neskorší doklad. Typus je teda žena, ktorá v svojej 

rozpaženej pravej ruke zviera presýpacie hodiny s lebkou a v druhej drží dvoje 

rozkvitnuté kvety; stojac so šatami vejúcimi vo vetre na kruhovom výjave rúcajúceho 

mesta či sveta. Po jej pravej strane sa ale nachádza zhodný text, položený na zdobenej 

rímse a rámovaný podpornými nohami, ako je tomu aj v prípade iných polí. Ide 

o adaptáciu latinských kapitálkami vyvedených textov z druhej knihy Ovídiových 

Amores a z prvého listu evanjelistu Jána:  

„STULTE QUID EST MUNDUS MORT[I]S 

NISI CAUSA FUTURA[E] ENRUIT IN VITUS. E 

N PERIT ILLE SUIS MUNDUS TRANSIT & C 

ONCUPISCENTIA EIUS: QUI AUT[EM] FACIT VOL 

UNTATEM DEI MANET IN ÆTERNUM: I2 17:“107 

V preklade: 

„Blázon, čo je svet, iba ak príčina budúcej smrti? 

Hľa, náhli sa v neresti, hľa onen hynie svojimi [hriechmi]. 

A svet sa pominie, aj jeho žiadostivosť, 

Kto však plní Božiu vôľu, ostáva naveky.“ 

 
103 Svatý Augustín: Vyznání. Praha, 2019, s. 16. 
104 PRAŽÁK, Josef a NOVOTNÝ, František – SEDLÁČEK, Josef: Latinsko-Český slovník. A-K. Praha, 
1955, s. 276. 
105 HEINE, Susanne a PAWLOWSKY, Peter: Moderní průvodce křesťanstvím. Praha, 2012, s. 64-65; 
ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 54. 
106 WÜRDTWEINŁ, Stephan Alexander: Bibliotheca Moguntina Libris Saeculo Primo Typographico 
Moguntiae Impressis Instructa — Augustae Vindelicorum. 1789, s. 183 [VD18 10171797].  
107 Text nerozlišuje medzi grafémou U a V čo som pre prehľadnosť v náležitých miestach napravil. 
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 Text je, ako bolo uvedené výššie, pôvodne zložený a prispôsobený z dvoch 

zdrojov: prvý je upravený verš 39 z druhej knihy Ovídiových Amores „Stulte, quid est 

somnus, gelidae nisi mortis imago!”;108 druhý je potom 17. verš druhej kapitoly 

prvého Jánového listu.109 V tejto kombinácii je text možné nájsť už v roku 1548110 

a ako dokazujú iné doklady, napríklad jeden z roku 1754 111  jednalo sa o vžitú 

kombináciu, ktorá pretrvávala naprieč storočiami. 

Po tomto texte nasleduje „najzachovalejší“ stĺp s zdobenou hlavicou a poľom 

s akantovým motívom – štylizované ornamentálne zobrazenie rastliny. Ostatné dve 

arkádky sú farebne odlíšené a zjavne sa jedná o rekonštrukciu inšpirovanú 

predchádzajúcimi motívmi, o čom svedčia dve polia rámované podpornými nohami 

položené na zdobených rímsach, obsahujúce kvetinový motív a hlavu, pričom sú 

všetky zdobené figurálnymi motívmi. 

Západná stena je, ako som spomínal vyššie s poukazom na reštaurátorskú 

správu dosť nejednotná a jej terajšia podoba v podstate korešponduje so štýlom 

okolia. Za pozornosť stoja ale fragmenty textu v nemeckom jazyku, zachované v dvoch 

skupinách. 112  Obe umiestnené v textových poliach vyvedené v gotickej fraktúre. 

Horné dva riadky severného nadpisu sú zatiaľ nevylúštené a identifikovať sa tam dajú 

len slová „brennen“ a „kennen“. Text pravdepodobne zachytával rýmované príslovie 

spojené s horením či vedením. Spodné dva riadky už ale parafrázovali do dnes známe 

porekadlo: „Dornen und Disteln baden als mit falschen Zungen sein beladen.“ Teda, 

že sa je lepšie kúpať v tŕní a bodliakoch, ako byť vláčený zlými jazykmi. Z druhého, 

južného nadpisu je zas jasnejší horný, ktorý spomína oné zlé jazyky. Príslovie mohlo 

v pôvodnom znení byť viac menej nasledovné: „Distel und Dornen stechen sehr, 

Falsche Zunge noch viel mehr.“ Teda, že tŕne a bodliaky veľmi pichajú, falošné jazyky 

ale ešte viac. 

 
108 OVID: Heroides, Amores. London, 1914, s. 386, 410. 
109 GRYSON, Roger: Biblia Sacra Iuxta vulgatam versionem. Stuttgart, 2005, s. 1874-1875.; Čo v 
presnom preklade znamená „A svět pomíjí i žádost jeho: ale kto činí vůli Boží, zůstává na věky.“ Biblí 
česká. Písmo Svaté Starého I Nového Zákona. Díl II. Praha, 1888, s. 316-317. 
110 BRAUN, Konrád:  Conradi Brvni Ivreconsvlti Opera Tria: cum tribus indicibus, in quibus. 1548, s. 
224. 
111  CLEMENT, David: Bibliothèque curieuse historique et critique ou Catalogue raisonné. Sv 3. 
Hannover, 1757, s. 283. 
112 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 54-55. 
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IV. 3.2. Dispozícia a výzdoba záhrady 

 Priečelie do záhrady je dvojpodlažné, 113  s oddeleným portálom pre trojicu 

renesančných združených okien v spodnom orámovaní, z renesančnej prestavby sa 

zachovali fragmenty sgrafít a stĺp so psom; na stene ohradeného múru sa nakoniec vo 

výklenku nachádza sgrafito štyroch hudobníkov.114 Sgrafitá v záhrade videné zľava, čo 

v dôsledku zmeny postavenie pozorovateľa znamená z východu, sú zachované 

fragmentárne, ale pritom obsahujú niekoľko zaujímavých momentov. Gro je 

zachované medzi prízemím a prvým poschodím; jedná sa o radu horizontálne 

orientovaných obdĺžnikov, vnútorne priečne prekrížených, rámovaných figurálnou 

výzdobou. Nad prvým oknom v prvom poschodí sa nachádza trojuholníkový 

tympanón s kvetinovým motívom, medzi prvým a druhým oknom sa potom nachádza 

iónsky stĺp, ktorého obdobu, ale tento krát s prídavkom zhrbeného psa na reťazi je 

možné vidieť medzi druhým a tretím oknom. Prízemie ďalej medzi oknami, 

presnejšie: prvým a druhým, druhým a tretím a tretím a štvrtým oknom ukrýva 

horizontálne orientované obdĺžniky, rámované rovnakými opornými nohami, ako 

tomu je v prípade fasád na dvore. V severnej časti záhrady na deliacom múre sa 

nakoniec vo výklenku nachádza výjav štyroch hudobníkov. 

 

V. Ikonografický výklad obsahu fasády 

Pri odokrytí významu bude nápomocné prihliadnuť k popisu Jáchymovho 

najväčšieho životného sporu, ktorý vnímal ako ohromnú krivdu a komplot proti svojej 

osobe; a neváhal sa teda obrátiť na najvyššie autority, ktorým sa okrem náležite 

servilným slovníkom jeho listov, na ktorý bolo už upozornené vyššie, rozhodol 

demonštrovať svoju oddanosť a čestnosť aj výjavmi, ktorými ozdobil svoj palác.  

Postava skrčeného psa 115  pripútaná na reťazi je priam stelesnením tohto 

postoja, ktorý chcel Jáchym čo možno najviac demonštrovať. Už od biblických čias, čo 

je pre západnú kultúru116 celkom podstatné, symbolizuje okrem iného typus psa aj 

opak bezcitnosti teda stelesnenie súcitu.117 Pes ale k tomu značí ostražitosť,118 bdelosť, 

 
113 Príloha XXVII. [Výsek] 
114 VLČEK, P.: Umělecké památky Prahy, s. 269. 
115 Príloha XXVIII. 
116 SVOBODA, Ludvík: Encyklopedie antiky. Praha, 1973, s. 466. 
117 NOVOTNÝ, Adolf: Biblický slovník. Praha, 1992, s. 623. 
118 VRÁNEK, Čestmír: Pes. In: BAHNÍK, Václav a kol.: Slovník antické kultury. Praha, 1974, s. 473. 
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vernosť či priateľstvo - avšak, zvykne doprevádzať i melanchóliu; 119  navyše je na 

mieste dodať, že sú to, z veľkého množstva psov v českej heraldike obľúbené, najme 

lovecké plemená, ktoré sa zobrazujú najčastejšie a to je aj prípad Jáchymovej fasády-

120  pravdepodobne ide o plemeno na pomedzí Ohařa či Settra. Pes je ale k tomu 

navyše pripútaný reťazou k stĺpu, ktorého význam spočíva v opore, s ktorou všetko 

stojí a padá a je alegóriou statočnosti a mužnosti, ktorú je možné v tomto smere 

pripísať osobe cisára, ku ktorému Jáchym obracal svoje nádeje.121 Toto s kombináciou 

svornosti a oddanosti - čo je význam onej reťaze122 - vytvára myslím dostatočne silnú 

indíciu nutnú k pochopeniu onoho podstatného vyššie naznačeného posolstva, ktoré 

chcel Jáchym svojou fasádou podať; a teda, že je človekom bezúhonným, verným 

a bez dôvodne haneným jedovatými jazykmi. Je ale pravdou, že oproti viac menej 

ustálenému zobrazovaniu oddanosti 123  či poddanstva, 124  podľa môjho názoru 

kľúčových posolstiev tohto výjavu, sa táto alúzia zdá byť mierne neistá, no po 

prihliadnutí k podstate popisu a zamyslením sa nad zmyslom tých ktorých atribútov 

je isté, že sa jedná o veľmi podobné ideové posolstvo. Naviac, zhodná téma bola ale aj 

súčasťou dobových ikonografických príručiek, kde je pes pripútaný k stĺpu čo by 

symbol lásky psa k pánovi a to až za hrob.125  

O význame vnútornej fasády je viac menej nadbytočné viesť zdĺhavé reči, už 

samotný pohľad na texty, ktoré si tam Jáchym nechal zvečniť hovorí mnohé; 

v krátkosti je ale vhodné skonštatovať, že nemecké nápisy pojednávajú o ťažkej 

životnej situácii spôsobenej ohováraním, pričom lakomá žiadostivosť na protiľahlej 

strane hovorí o motíve jeho nepriateľov, teda túžbe po majetku. Na severnej fasáde 

zas Jáchym znovu zdôrazňuje svoju oddanosť cisárovi, vyobrazením jeho symbolov, 

teda orla so štítom a rakúskym znakom. Koruny by potom mohli symbolizovať 

cisárske dŕžavy teda českú a uhorskú korunu či Rakúsko. Žiaľ tento výklad je už 

nemožné potvrdiť, nakoľko posledná z korún sa nedochovala, pričom práve tieto 

koruny by mohli upozornovať na Jáchymovu funkciu karlštejnského purkrabí. 126 

 
119 HALL, James a CLARK Kenneth, eds.:  Dictionary of Subjects and Symbols in Art. London, 1974, s. 
105. 
120 MYSLIVEČEK, Milan: Panoptikum symbolů, značek a znamení. Praha, 2001, s. 190-191. 
121 MYSLIVEČEK, M.: Panoptikum symbolů, s. 222. 
122 MYSLIVEČEK, M.: Panoptikum symbolů, s. 216. 
123 RIPA, CESARE: Ikonologie. Praha, 2019, s. 379. 
124 RIPA, C.: Ikonologie, s. 392. 
125 RUSCELLI, Giorlamo: Imprese illustri. Venetia, 1584, s. 469-472. [Cf. ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, 
Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 55; 58.] 
126 ŘÍHOVÁ, V. a KŘENKOVÁ, Z.: Fasáda jako obhajoba, s. 56. 
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Skutočnosť, že tento prístup nie je z hľadiska dobového vnímania reality úplne na 

vode, by myslím mohla pekné ukázať sentencia na cisárskeho orla v bráne hradu od 

Staromestského mešťana a spoločníka v cestách127 Zdeňka Lva z Rožmitálu (ca1470-

1535) menom Martin Kuthen (ca1510-1564):  

„Sub aquila in porta arcis picta 

Ales, qui summi fueram Iovis armiger, omnem 

fidus in eventum iam tibi, Caesar, ero.“128 

Pre tých čo nevládnu latinčinou v preklade znie: 

„Císařský orel v bráně hradu 

Nejvyšší z bohů mi svěřoval zbraň, teď, císaři, tobě 

za všech okolností posloužím, věrný chci být.“129 

 

VI. Hudobno ikonografické doklady 

 Hudobné motívy je v kolovratskom paláci možné nájsť na dvoch miestach, 

prvý je čo sa ikonografického programu týka hlboko spätý s obsahom, ktorý nesie 

nádvorie a záhradná stena paláca. Ide o bubeníka 130  hrajúceho na dva veľké 

pochodové vojenské bubny respektíve tympany,131 aké je možné vidieť aj na iných 

obsahom príbuzných vyobrazeniach: napríklad diamantovú rezbu do skla 

zachytávajúcu tympanistu a trubačov z roku 1585 132  či medirytinu zachytávajúcu 

práve takéto dva bubny z roku 1619.133 Bubeník ma bubny umiestnené pod pásom 

jeden na každej strane a hrá na nich dvomi dlhými paličkami. Poloha v ktorej je 

bubeník zachytený je v náprahu a teda má obe ruky pripravené k úderu; jeho odev je 

slávnostný, na hlave má vysoký klobúk s dvomi pierkami, vysoký golier, košeľu 

s radou zdobených gombíkov a vestu. Uvažovať o ladení nástrojov respektíve type sa 

 
127 BUSINSKÁ, Helena a MARTÍNEK, Jan: Renesanční poesie. Praha, 1975, s. 282. 
128 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.n: Renesanční poesie, s. 16. 
129 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 17. 
130 Príloha I.; TIBERIU, Alexandru: Drum. In: LIBIN, Laurence, ed.: The New Grove Dictionary of 
Musical Instruments, Vol. 2 Daadua-Hymn technology, 22014, s. 86-98. 
131 MONTAGU, Jeremy: Origins and Development of Musical Instruments. Toronto, 2007, s. 37; 
BOWLES, Edmund A. a BLADES, James: Timpani.  In: SADIE, Stanley, ed.: The New Grove 
Dictionary of Music and Musicians. Vol. 25. London, 2006, s. 483-497.  
132 VOLEK, Tomislav a JAREŠ, Stanislav: Dějiny české hudby v obrazech, od nejstarších památek do 
vybudování Národního divadla. Praha, 1977, č. 116, s. 413. 
133 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 126-127, s. 414.  
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zdá byť vzhľadom na pravdepodobné prispôsobenie rozmeru v rámci celkovej 

kompozície sgrafít dosť problematické a bez identifikovanie predlohy i neplodné, 

nakoľko i táto mohla by už upravená respektíve pri vyhotovení sgrafít zrkadlovo 

pretočená; ďalej teda priblížim ich symbolickú funkciu. Bubon sa už od biblických 

dôb asociuje s vojenskými a slávnostnými udalosťami, 134  čo korešponduje 135 

s titulatúrov zachytenou vedľa bubeníka. Tento motív samozrejme nie je v tunajšom 

kontexte ojedinelý, ale má svoje pevné miesto; v Prahe je ho napríklad možné vidieť 

na kamennej konzole portálu staromestskej radnice, datovaný je niekedy pred rok 

1477.136 V sgrafitovej podobe je potom jeden obzvlášť zaujímavý exemplár dochovaný 

na priečelí domu číslo popisné 41 v Prachaticiach, ktorý vznikol okolo roku 1570 

a jedná sa o bubeníka a flautistu stojacich nad bojovým výjavom.137 Mimo českého 

kráľovstva, no stále v priestore historicky spätom sa nachádza niekoľko podobných 

zobrazení, z čoho najpodobnejšie sú postavy bubeníkov z rokov 1538138 a 1571.139 

 Druhým140 hudobno-ikonografickým dokladom je vyššie spomínaná štvorica 

hudobníkov umiestnená vo výklenku múru o rozmere 205 × 142 centimetrov. Oproti 

ostatným bežnejším zobrazeniam spätým aj s českým kráľovstvom je toto čisto 

sláčikové obsadenie svojím spôsobom originálne, pri ostatných je totiž to bežné, že 

obsahujú i dychové nástroje, či už drevené, 141  plechové 142  alebo oboje. 143  Práve 

obsadenie sa zdá byť podstatným vodítkom pre neskôr popisovaný význam, hoc práve 

to na sgrafite zachytené je typické pre svoju významovú viacznačnosť - v niektorých 

prípadoch ale býva ale ono sprevádzané textom o hudbe čo by spoločníčke radosti 

a liekom proti žiaľu, či o pominuteľnosti slávy.144 

 
134 NOVOTNÝ, A.: Biblický slovník, s. 84. 
135 MYSLIVEČEK, M.: Panoptikum symbolů, s. 26. 
136VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 89, s. 412. 
137 Príloha XLVI. a XLVII.; VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 114, s.413. 
138  SALMEN, Walter: Katalog der bilder zur Musikgeschichte in Osterreich. Teil I, bis 1600. 
Innsbruck, 1980, s. 50. 
139 SALMEN, W.: Katalog der bilder zur Musikgeschichte in Osterreich, s. 47. 
140 Príloha II. 
141 SALMEN, Walter: Musikleben im 16. Jahrhundert [= Musikgeschichte in Bildern; Bd. 3. Lfg. 9.] 
Leipzig, 1976, s. 121.  
142 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 104, s. 412. 
143 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 107-108, s. 414.; JAREŠ, Stanislav: Z 
hudebního života pražského Dvora před třicetiletou válkou. In. Hudební věda. IX/1. Praha, 1972, s. 54-
55. 
144 DANIEL, Ladislav, ed.: Musica picta: hudba v evropském a české malířství 15.-18. století: katalog 
výstavy, Praha, prosinec 1984 - únor 1985, Olomouc, březen - květen 1985. Praha, 1984, s. 11-12. 
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Z vyobrazeniach blízkych nižšie popísanému kontextu sú podobné: cisársky banket 

z roku 1585, ktorý má navyše virginal,145 muzicírujúci mešťania z roku 1590 s celou 

plejádou nástrojov146 či výjav z hodov Friedricha Falckého na Pražskom hrade z roku 

1620 s flautou a píšťalkou.147 K čisto strunovému obsadeniu má najbližšie maľba na 

kazetovej doske, ktorej datovanie žiaľ ale spadá až do roku 1640, 148  pričom jej 

obsadenie sa vymyká len použitím mandolíny a speváka; respektíve iná o desať rokov 

mladšia maľba hodiaca sa k nasledujúcemu výkladu záhrady a hudby v nej ako 

utešiteľky, ktorá zobrazuje Jóba a hudobníkov snažiacich sa mu privodiť úľavu od 

melanchólie hudbou149 - tu je dobré mať na pamäti významové roviny postavy psa 

zobrazeného v záhrade, z ktorých je jedna práve melanchólia, ktorá podľa dobového 

poňatia mohla za Jóbovo utrpenie; táto bola navyše prednostne považovaná za 

chorobu vyšších priečok spoločnosti. 150  V iných častiach Európy je to napríklad 

zobrazenie z roku 1536, ktoré obsahuje dvoje viola da braccio a viola da gamba, ale 

k tomu má v pozadí malý bubon či plechové dychové nástroje.151 Istú podobnosť je 

potom možné vidieť v nižšie popísanom rozostavení a orientácii pohľadov 

hudobníkov ako i v prevládajúcom obsadení nástrojov totožných so záhradným 

ikonogramom, ktoré v úzadí dopĺňa len nehrajúci trombón a cink. Tento výjav sa 

nachádza na obraze svadby v Káne Galilejskej o rozmeroch 677 × 994 cm 

vznikajúcom v rokoch 1562 až 1563 a je dielom renesančného maliara menom Paolo 

Caliari alias Veronese (1528-1588).152 

 
145  Príloha XXIX.; BAYS, Antonio: Kolorovaná medirytina, 389 x 281 mm. S. 17.  Wien, 
Kunsthistorische Museum, Sammlung für Plastik und Kunstgewerbe, Inv. No. P 5348; Wien, 
Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 7906 Han.; VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v 
obrazech, č.117. s. 413. Cf. Pre viac informácii o bankete Cf. BAŤA, Jan: Remarks on the Festivities of 
the Order of the Golden Fleece in Prague (1585). In: Musicologica Brunensia 51,2016, č. 1, s. 25-35. 
146 SALMEN, Walter: Musikleben im 16. Jahrhundert, s. 133. 
147 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 128-129, s. 114. 
148 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 151, s. 415. 
149 OOST, Jacob, van: Job a jeho utešitelé hudebníci. Olomouc, Arcibiskupský palác, invč. 772. [Olej na 
plátne, 147 x 183,5 cm]; [Cf.  DANIEL, Ladislav, ed.: Musica picta, s. 10;15.] 
150 Cf. FREEDMAN, Richard: Music in the Renaissance. Western Music in Context. New York, 2012, s. 
101-108. 
151 SALMEN, Walter: Katalog der bilder zur Musikgeschichte in Osterreich, s. 41. 
152 Príloha XXX. Cf. LAFARGA, Manuem a CHÁFER, Teresa a NAVALÓN, Natividad a ALEJANO, 
Javier: Il veronese ygiorgione en concierto: diego ortiz en venecia. Cullera, 22017, s. 25, 28, 80. [Cf. 
LAFARGA, Manuel – SANZ, Penélope: The Wedding at Cana: The forgotten history of a famous 
canvas. Lafarga & Sanz, 2019.; LAFARGA, Manuel – SANZ, Penelope: Veronese and Diego Ortiz at 
San Giorgio: Profane Painters and Musicians and Sacred Places. In: International Conference of 
Music Patronage in Italy from the 15th to the 18th- Century. Lucca, Complesso Monumentale di San 
Micheletto.  16-18 November, 2019]; Paolo Caliari Veronese (1528-1588): Svadba v Káne. Olej na 
plátne, 677 × 994 cm. 1562-1563. Louvre Museum, Paris, Denonske krídlo 1. poschodie miestnosť 
Mona Lisa č. 711. 
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Hudobný ikonogram nachádzajúci sa vo výklenku záhradného múru je do istej miery, 

ako sa pokúsim ukázať neskôr, zároveň causa formalis, finalis, movens et vivendi153 

a venujúc mu nasledujúce riadky predostieram, že totiž okrem obvyklého formálneho 

ikonograficko-ikonologického rozboru stratím pár slov i o záležitostiach, ktoré sú 

dvojej podstaty: za prvé, s prihliadnutím k dobe a kontextu, vysoko pravdepodobné; 

za druhé, zároveň bez objavenia náležitých prameňov nedokázateľné. Jedná sa o 

možných popis okolností a dôvodu prečo tu je zvečnené práve toto obsadenie 

a v neposlednom rade popíšem repertoár, ktorý mohol byť prípadne v danej hudobnej 

formácii na záhrade realizovaný. Po rozbore ikonogramu, popise možnej predlohy 

a charakteristike miesta pristúpim teda práve k tomuto, a teraz nasleduje 

najdôležitejšia časť tejto kapitoly, a síce, popis hudobného výjavu. 

Zľava videné sú teda dvaja hráči na viola da braccio154 a jeden hráč hrajúci na 

husliach 155  a jeden na viola da gamba. 156  Prvý stojaci ale mierne zhrbený hráč, 

vykročiac smerom ku kapele, držiaci violu da braccio ľavou rukou za hmatník 

smerujúci k zemi ju má opretú pod pravým ramenom, pričom v pracej ruke zviera 

slák v tvare luku. Druhý, tentokrát narovnaný no s hlavou pootočenou k prvému drží 

violu da braccio rovnako ako prvý, s jediným rozdielom smerovanie hmatníka hore. 

Po jeho pravici stojaci tretí hráč krčiac sa a sledujúc štvrtého, drží v miernom 

predklone husle a lukový slák, taktiež rovnakým spôsobom ako dvaja predchádzajúci, 

opäť ale smerujúc hmatník inak, v tomto prípade horizontálne a ako jedinému 

z prvých troch mu je vidieť hlavu nástroja so štyrmi kolíkmi, čo korešponduje aj 

s počtom rozoznateľných strún pri ňom ako aj pre nástrojoch jeho kolegov. Celú 

scénu uzatvára sediaci hráč sledujúci svojich spoluhráčov s hlavou violy da gamba - 

na ktorej sú rozoznateľné tri kolíky - opretou o svoje ľavé plece, zatiaľ čo v pravej ruke 

drží slák. Hudobníci sú oblečení honosne so strednými klobúkmi ozdobenými 

pierkom, veľkým klopeným golierom, vestou, ktorú má posledný zdobenú deviatimi 

veľkými gombíkmi. Po prihliadnutí k spôsobu ako držia nástroje je jasné, že sa jedná 

o štylizované zobrazenie, okrem posledného sediaceho hráča všetci ostatní držia 

 
153 Tj. Formálna, konečná, pôsobiaca a zmyslu či cieľa. Cf. KUŤÁKOVÁ, Eva a VÁCLAV, Marek a 
ZACHOVÁ, Jana: Moudrost věků. Praha, 2002, s. 74-75. 
154 HOLMAN, Peter: Viol. In: LIBIN, Laurence, ed.: The Grove Dictionary of Musical Instruments, 
Vol. 5. Tibia-Zygmuntowicz, 22014, s. 193-217. 
155 WALLS, Peter a BOYDEN, David D.: Violin. In: LIBIN, Laurence, ed.: The Grove Dictionary of 
Musical Instruments, Vol. 5. Tibia-Zygmuntowicz, 22014, s. 217-226. 
156 WOODFIELD, Ian: Viol. In: LIBIN, Laurence, ed.: The Grove Dictionary of Musical Instruments, 
Vol. 5. Tibia-Zygmuntowicz, 22014, s. 193-217. 
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nástroje spôsobom, ktorý síce vynikne na obraze a dobre symbolizuje hudobnú akciu, 

ale pre pohodlné hranie je tento spôsob absolútne nevyhovujúci.  

Ohľadom oblečenia, ktoré sa sebe majú vyššie popísané postavy, na margo ktorého 

som už v texte stratil pár slov, je ešte možno povedať, že zapadá do ďalej popísanej 

dobovej konvencie;  touto bola už od 70. rokov 16. storočia španielska móda, ktorá 

dosahuje svoj vrchol obľúbenosti práve tesne pred obdobím vzniku zrovna jednanej 

sgrafitovej výzdoby. Zatiaľ čo talianska móda hľadala harmóniu tela medzi figúrou 

a odevom, španielska sa snažila telo podriadiť forme šatov. Trup bol opticky 

deformovaný, silueta bola pomocou odevu zjednodušovaná do tvaru presýpacích 

hodín či kužeľu. Hlava potom bola zvýraznená okružím. 

Mužský odev 16. storočia má 5 základných prvkov – košeľu, kabátec, nohavice, 

kazajku a plášť, z ktorých väčšinu je možné vidieť i na v tejto práci popisovaných 

postavách. Košeľa si ponechala svoj jednoduchý tvar, pozornosť sa venovala viac 

golieru a manžetám. V prípade golierov od 60. rokov dochádza k postupnému 

zvýšeniu a osamostatneniu, čo by samostatnej časti odevu; čoho dôsledkom vznikajú 

okružia, české obojky alebo mlynské kamene. 

Najdôležitejším kusom mužského oblečenia bol kabátec, cez ktorý sa nosila 

ešte kazajka. Nohavice dosahovali dĺžku maximálne po kolená a od polovice 16. 

storočia sa presadil tvar dyne. Dĺžka sa potom držala niekde okolo polovice stehien, 

pričom postupne dochádza k ich skracovaniu, čo sa následne doplňovalo tzv. 

kanónmi, ktoré siahali až po kolená a boli úzke. 

Paleta pokrývok hlavy bola o poznanie pestrejšia, pričom hlavnými druhmi 

boli baret, toka a klobúk. Práve klobúk je tým typom, ktorý je dominantne zastúpený 

i v sgrafitách Kolovratského paláca. Tento, sa od polovice 16. storočia tešil u nás 

veľkej obľube a do konca storočia dostáva ostatné prikrývky do úzadia. O jeho mieste 

v dobovej garderóbe svedčí aj obľuba, akej sa tešil u cisára Rudolfa II, ktorý mal rád 

vysoký klobúk cylindrického tvaru, s úzkou krempou, obviazaný stuhou a zdobený 

nášivkami či chocholom. Tvary klobúkov ale i naďalej zostávajú rozmanité.157 

Ikonografické paralely pre oblečenie, ktoré sú častokrát hudobne či inak 

charakterovo príbuzné tým zo sgrafít je možné vidieť - napríklad na nasledujúcich 

 
157 VAŇKOVÁ, Lenka – PILNÁ, Lenka: Metodika datování a interpretace portrétů 16.-18. století 
pomocí historické módy. Praha, 2013, s. 20-26. 
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obrazoch menovaných nižšie; po ich predstavení bude nasledovať priblíženie možnej 

predlohy záhradného sgrafita - 

• v kolorovanej perokresbe svadobného sprievodu Jana z Kolovrat 

a Kateřiny Boyomontovej z roku 1580, kde dvaja hudobníci a síce, hráč 

na priečnu flautu a hrán na veľký bubon, majú až na niekoľko detailov 

podobné oblečenie ako štyria hráči na strunové nástroje zo záhradného 

múra či tympanista nádvoria.158  

• Bližšie ich oblečeniu je, ale s výnimkou pokrývky hlavy, podobné 

zobrazenie typického oblečenia kupca na rytine, od neskôr 

predstaveného Tobiasa Stimmera (1539-1584), ukazujúce odev stavov 

v Nemecku.159  

• Ako bolo naznačené vyššie, zobrazené odevy odpovedajú móde 

španielskeho manierizmu, podobne krátke manžety a kabát, ktorý je 

dobre vidieť na tympanistovi z nádvoria je možné vzhliadnuť na portréte 

Jana z Kolovrat, z roku 1569,160 či na Žerotínskom epitafe z roku 1575.161 

Pre idealizovanú podobu tohto odevu španielskeho typu z druhej 

polovice 16. storočia je potom užitočné prihliadnuť k rytine od Josta 

Ammana (1539-1591) zobrazujúcej španielskeho gavaliera162- podobnosť 

je ale možné badať i naprieč kontinentom - eg. typický odev dóžu, 

francúzskeho šľachtica či nemeckého baróna sú si do istej miery 

podobné.163 Podobne oblečeného lutnistu je ale možné vidieť i na obraze 

Hostina v parku z konca 16. storočia od Lucasa I. van Valckenborch 

(1535-1597), ktorého dielo poslúži i neskôršiemu výkladu.164 

 
158 Príloha č. XXXI.; HAJNÁ, Milena: Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku 
raného novověku. Ćeské Budějovice, 2016, s. 139.; Cf. DANĚK, Petr: Svatba, hudba a hudebníci v 
období vrcholné renesance: na příkladu svatby Jana Krakovského z Kolovrat v Innsbrucku roku 
1580. In: BŮŽEK, Václav - KRÁL, Pavel ed.: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech 
raného novověku. České Budějovice, 2000, s. 207-264. 
159  Príloha č. XXXII.; NACHTMANNOVÁ, Alena: Mezi tradicí a módou. Odívání v Čechách od 
renesance k baroku.  Praha, 2012, s. 15. 
160 Príloha XXXIII.; NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 20.; Anoným: Jan z Kolovrat, 
1569, kópia z 19. st. Zámok Březnice, NPÚ UOP středních Čech v Praze. 
161 NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 229. 
162 Príloha XXXIV.; NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 23. 
163 VECELLIO, Cesare: Vecellio’s Renaissance costume Book. New York, 1977, s. 26/ 87; s. 70/230; s. 
95/303. 
164 Príloha XXXV.; NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 153.;  Lucas I. van Valckenborch: 
Hostina v parku. Koniec 16. st. zámek Častolovice, sternbergská rodová zbierka. 
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• Postavu Halapartníka, v odeve podobnom tomu z nádvoria, si možno 

potom všimnúť v pamätníčku Kašpara Reifa, niekedy z pred roku 

1626.165 

• Na margo vojenských postav je užitočné pripomenúť, že okrem skoršie 

vylíčených trendov u nich pretrvávala z čisto praktických dôvodov 

i móda trochu staršieho dáta, ako ukazuje obľúbená kniha kostýmov 

z roku 1590, vojenské postavy z výzdoby si nájdu výzorom blízku 

paralelu už v predchádzajúcom storočí. Pre vojaka napravo zo 

stredného priečelia v dvore, ktorý z pomedzi ostatných postáv vyniká 

najmenej zjednotením oblečením je to napríklad postava jazdca v plnej 

zbroji.166  

***** 

 Autorom predlohy, respektíve najpodobnejšieho vyobrazenia je Tobias 

Stimmer 167  (1539-1584), syn Christopha st. (ca 1490-1562) a brat známeho 

švajčiarskeho ilustrátora a kaligrafa Christopha Stimmera ml. (činný 1520). Tobias 

bol okrem iného spolupracovníkom štrasburskej tlačiarne Bernharda Jobina (činný 

1569-1593) a spolu s Virgilom Solisom st. (1514-1562) patrí k najprenikavejším 

zjavom nemeckej manieristickej ilustrácie. Pre krátke veršované texty Johanna 

Fischarta (ca 1545-1591) pripravil cyklus 169 menších, do dreva rezaných biblických 

scén uzavretých figurálnymi bordúrami s viditeľnými reminiscenciami na súdobú 

emblematiku. Cyklus nesie názov Neue künstliche Figuren biblischer Historien 

(Basel 1576).  

Zaoberal sa tiež farebným drevorezom. 168  Práve drevorez 169  z tvorby tohto 

majstra zobrazujúci štyroch hudobníkov sa zdá byť, z preskúmaných možností 

najvernejšou a najpodobnejšou predlohou záhradného ikonogramu. Najpodobnejším 

 
165 Príloha XXXVI.; NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 63. 
166 Príloha XXXVII.; VECELLIO, Cesare: Vecellio’s Renaissance costume Book, s. 17/55; s. 37/124-125; 
s. 38/129 [jazdec v plnej zbroji]. 
167 STOLZENBURG, Andreas.: Tobias Stimmer. In: TURNER, Jane: The Grove Dictionary of Art. 29. 
[Sodermark – Aummerson]. Oxford, 2003, s. 672-675. 
168 VOIT, Petr: Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 
19. století, Praha, 2006, s. 844. 
169 Príloha XXXVIII.; Vienna A. 76. Strauss UU. 785.4 [330 x 270 mm] Cf. ANDERSEN, Andreas: Der 
deutsche peintre-graveur oder die deutchen Maler als Kupferstecher nach ihrem Leben und ihren 
Werken, vod dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts, bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts. Dritter 
Band. Leipzig, 1866, s. 43; PETERS, Jane S.: German masters of the sixteenth century. In: The 
Illustrated Bartsch. 19 (part 2). New York, 1988, s. 90. 
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v tomto prípade myslím charakter a celkové vyznenie skôr ako detaily, v ktorých sa 

obe vyobrazenia hudobníkov do istej miery líšia. Prvým rozdielom je obsadenie, 

namiesto viola da braccio tu je lutna a celkové poradie je videné zľava mierne 

zmenené; prvým a do popredia najviac vystupujúcim hráčom je tu huslista (na margo 

huslí je vhodné spomenúť, že tento relatívne nový nástroj požíval v onej dobe istú 

prestíž)170 sediaci vedľa lutnistu s ktorým sa mu i kríži pohľad. Tretím je stojaci hráč 

na viola da braccio, ktorého mierne na hor smerujúci hmatník končí tesne nad 

hlavou hráča na viola da gamba, ktorý je čo sa oblečenia, gest a úchopu nástroja týka 

skoro totožný s jeho náprotivkom z Jáchymovej záhrady. Dalo by sa predpokladať, 

a predostieram, že je to len moja špekulácia, že pozmenené rozostavenie, nutné pre 

adaptáciu na väčšiu plochu rovnako ako unifikácia oblečenia a iných detailov súvisí 

s cieľom dosiahnutia štýlovej a obsahovej jednoty v rámci výzdoby objektu, ako sa 

tomu koniec koncov dialo i v minulosti, napríklad pri výzdobe míčovny v Kráľovskej 

záhrade Pražského hradu.171 K presvedčeniu že je práve Stimmerovo dielo možnou 

predlohou som ale nakoniec dospel aj pomocou komparácie jeho iných prác 

zachytávajúcich inkriminované hudobné nástroje. Napríklad jeho drevorez ženy 

hrajúcej na viole 172  či huslista na druhom drevoreze 173  dávajú tušiť istú štýlovú 

podobnosť, ktorá ale samozrejme zároveň môže byť dobovou konvenciou. 

***** 

Oné sgrafito je ale mierne atypické i v kontexte iných scén zachytávajúcich 

hudobnú akciu v prírode či aspoň v exteriéroch palácov a väčších priestoroch vôbec, 

pre priblíženie odlišností teda pristúpim ku krátkemu exkurzu týmto smerom.  

Čo sa ostatných vyobrazení zachytávajúcich hudobnú akciu v záhrade týka, 

oproti vyššie popísanému majú častokrát iné obsadenie či obsah. Na porovnanie 

a zasedenie do hlbších súvislostí nezaškodí venovať tomuto problému pár viet. 

Typickým výjavom je postava lutnistu – alebo iného inštrumentalistu - hrajúceho pod 

 
170 BURCKHARDT, Jacob: Kultura renesance v Itálii. Praha, 2013, s. 288. 
171 Cf. príslušnú podkapitolu in BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, 
2018. 
172  Viena, Sektion Deutchl/ 25 fol. 24. 271/1957 [31,7×27,2 cm] Cf. BEAUJEAN, Dieter. German 
engravings, etchings and woodcuts 1400-1700. Vol. 79, Abel Stimmer and Tobias Stimmer. In: The 
New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400 - 1700. Ouderkerk aan den IJssel, 
2014, s. 85. 
173 Príloha XXXIX. BEAUJEAN, Dieter. German engravings, etchings and woodcuts 1400-1700. Vol. 
80, Tobias Stimmer In: The New Hollstein German Engravings, Etchings and Woodcuts 1400 - 1700. 
Ouderkerk aan den IJssel, 2014, s. 130. 
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stromom či oknom nádejnej milenke174 (samo portrétovanie s nástrojom sa tešilo vo 

všeobecnosti veľkej obľube), 175  ktorej sa takto snaží dvoriť, pričom ide častokrát 

o typus tiahnuci sa už od antiky a je upravenou respektíve aktualizovanou 

adaptáciou 176  Orfea, 177  jeho ženský ekvivalent je zas do istej miery odvodený od 

skoršieho zobrazovanie múz,178 ktoré sa síce počas storočí vydalo rôznymi smermi,179 

hoc jedna z jeho podôb je i takáto,180 pričom postupným pôsobením spoločenských 

zmien nastávajúcich v skoršom období dostáva nový obsah. 181  Ďalej by sa dalo 

uvažovať aj o zobrazeniach hudobnej akcie v exteriéri či aspoň väčších priestoroch 

vôbec,182 no len letmý pohľad dáva tušiť, že tu prevažujú scény zachytávajúce eg. 

vjazdy panovníkov 183  a iné viac exponované udalosti, 184  pričom i obsiahnutý 

 
174 KINSKY, Georg: A History of Music in Pictures. New York, 1951, s. 93, 97, 131; BROWN, Howard 
Mayer a LASCELLE, Joan: Musical iconography: A Manual for Cataloguing Musical subject in 
western art before 1800. Cambridge (Mass.), 1972, s. 117; LANG, Paul Henry a BERRMANN, Otto: 
A Pictorial history of music. New York, 1960, s. 14-15, 17; WINTERNITZ, Emanuel: The inspired 
musician: A sixteenth-century musical pastiche. In: The Burlington Magazine, Feb,. USA, 1958, s. 53; 
BOWLES, Edmund A.: Musikleben im 15. Jahrhundert [=Musikgeschichte in Bildern. Bd. III,Lfg. 8]. 
Leipzig, 1977, s. 96-97, 100-103; BUCHNER, Alexander: Hudební nástroje od pravěku k dnešku. 
Praha, 1956, č. 137, 213; ZÍBRT, Čeněk: Jak se kdy v čechách tancovalo. Praha, 1960, s. 
[c50];SALMEN, W.: Musikleben im 16. Jahrhundert, s. 106-107. 
175 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 290. 
176 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s. 15; MUNROW, David: 
Instruments of the Middle Ages and Renaissance. London, 1976, s. 90; WINTERNITZ, Emanuel: 
Music for eye. In: Art News. June 1946, s. 25; KEER, Ellen Van: The Myth of Marsyas in Ancient 
Greek Art: Musical and Mythological Iconography. In: Music in Art 29, 2004, s. 23. 
177  BROWN, Howard Mayer a STEIN, Louise K.: Hudba v renesancii. Bratislava, 2012, s. 251; 
MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance, s. 84. 
178 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s. 57. 
179 RIPA, C.: Ikonologie, s. 355-356; BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 247; 
MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance, s. 73; VOLEK, T. a JAREŠ, S.: 
Dějiny české hudby v obrazech, č. 107, s. 413; WINTERNITZ, Emanuel: Archeologia musicale del 
rinascimento nel parnaso di raffaello. In: Rendiconti 27, 1955, s. 361; BROWN, H. M. a LASCELLE, J.: 
Musical iconography, s. 91, 95, 98; ZÍBRT, Č.: Jak se kdy v čechách tancovalo, s. [c50].; 
WINTERNITZ, E.: Music for eye, s. 26; WINTERNITZ, E.: The inspired musician, s. 49; KEER, E. 
Van: The Myth of Marsyas in Ancient Greek Art, s. 30. 
180 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s. 61; VOLEK, T. a JAREŠ, 
S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 104, s. 412, č. 108, s. 413, č. 145, s. 115; KINSKY, G.: A History of 
Music in Pictures, s. 93, 97, 112, 131. 
181 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 154-166, 181-186. 
182 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 291; LANG, P. H. a BERRMANN, O.: A 
Pictorial history of music, s. 14-15. 
183  BOWLES, Edmund A.: Musical ensembles in festival books 1500-1800. An Iconographical & 
Documentary Survey. London, 1989. 
184 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 45, s. 410, č. 55, s. 410, č. 82-84, s. 411, č. 
88, s. 421, č. 96, s. 112, č. 99, s 112, č. 111-14, s. 413. PURŠ, Ivo a KARPENKO, Vladimír, eds.: Alchymie 
a Rudolf II. Hledání tejemství přírody ve střední Evropě v 16. a 17. století. Praha, 2011, s. 561; 
KUBÍKOVÁ, Blanka a HAUSENBLASOVÁ, Jaroslava a DOBALOVÁ, Sylva: Ferdinand II. Arcivévoda 
ferdinand II. Habsburský renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Insbruckem. Praha, 2017, s. 
334-335, 368-369; SALMEN, W.: Katalog der Bilder zur Musikgeschichte in Österreich, s. 43, 50; 
BOWLES, E. A.: Musikleben im 15. Jahrhundert, s. 60-61, 76-77, 167; BUCHNER, A.: Hudební 
nástroje od pravěku k dnešku, č. 123, 124; SALMEN, W.: Musikleben im 16. Jahrhundert, s. 54-55, 68-
69, 84-85, 116-117, 166-167; ZÍBRT, Č.: Jak se kdy v čechách tancovalo, s. 17, 65, 74, 169. 
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inštrumentár185 viac menej nezodpovedá tomu čo ukrýva Jáchymov múr. Bližšie k 

tomuto majú potom fresky: 

• ako tá zachytávajúca spinetistku, flautistku, hráčku na basovú violu 

a lutnistu;186  

• alebo consort tvorený pármi viol da gamba a da braccio obklopujúcich 

spinet z roku 1619;187  

• či iný tentokrát consort šiestich viol s tromi spevákmi z roku 1630;188  

• consort doprevádzajúci tanec z roku 1573;189  

• dychový consort hrajúc k pikniku z roku 1587;190  

• väčšiu podobnosť by potom bolo badať v už spomínanom zobrazení 

hráčov na tenorovú lutnu, cistru a husle z roku 1688, 191  pričom 

podobnosť spočíva v síce nie presnom no oproti ostatným o niečo 

bližšom počte hráčov a v oblečení, ktoré síce zodpovedá inej dobe, no 

minimálne v náznakoch je vidieť istú afinitu.  

• Podobne na tom je zobrazenia speváka so štvôr členným violovým 

consortom, no ako tomu už je v tomto prípade zvykom, jeho pôvod je 

žiaľ až z roku 1640.192  

Je ale zaujímavé, že podobné výjavy sa častokrát nachádzajú v rámci výzdoby 

čembál či spinetov, ktoré sú sami často účastné podobných scén. A hoc tu nájdeme 

i scény zachytávajúce len čistú prírodu či záhradné kratochvíle193 mnoho krát nám 

 
185 MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance, s. 33, 58, 66; MONTAGU, 
Jeremy: The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments. London, 1976, s. 84-89, 9.; 
KINSKY, G.: A History of Music in Pictures, s. 88, 116, 121. 
186 Príloha XL.; MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance, s. 59. 
187 Príloha XLI.; MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance., s. 85. 
188 MUNROW, D.: Instruments of the Middle Ages and Renaissance, s. 87. 
189 BROWN, H. M. a LASCELLE, J.: Musical iconography, s. 93. 
190 SALMEN, W.: Musikleben im 16. Jahrhundert, s. 116-117. 
191 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 144, s. 415. 
192 VOLEK, T. a JAREŠ, S.: Dějiny české hudby v obrazech, č. 151, s. 415; BUCHNER, A.: Hudební 
nástroje od pravěku k dnešku, č. 229. 
193 MONTAGU, J.: The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments, s. 121, 122, 125; 
BUCHNER, A.: Hudební nástroje od pravěku k dnešku, č. 210, 211, 212, 216. 
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dekorácia dáva nahliadnuť i hudobnú akciu ako je tomu v prípade virginalu z roku 

1581,194 ktorá zachytáva eg. lutnistu či hráča na dychový nástroj.195  

 

VI. 1. Miesto a význam štyroch hudobníkov v rámci dochovanej sgrafitovej výzdoby 

Ako si určite všimne každý aj menej všímavý pozorovateľ, tento výjav do 

kontextu líčenia Jáchymovho trápenia na prvý pohľad nezapadá a je teda otázka čo tu 

vlastne robí, v prvom rade by sa nemalo zabúdať, že zub času nemilosrdne postihol 

celú stavbu, pričom azda len náhodou je tá „lepšie“ dochovaná časť situovaná vo 

dvore. Sgrafitá v záhrade sú len fragmenty a aj interpretácia, ktorá im bola dodaná 

vyššie spolieha na istú toleranciu, nie je teda asi možné tento kontext sto percentne 

doplniť; hoc predostieram, že sa tu nejedná o adaptáciu Čapkovej scény z Pádu rodu 

Votických, ale o seriózne mienenú snahu postihnúť podstatu. Aby bolo archívnej 

práci učinené zadosť, pristúpil som teda k prieskumu archívnych dokumentov 

rodového archívu, ktorý obsahuje dokumenty už od roku 1471, ako sú výplatné listiny 

a podobne, nakoľko je pravdepodobné, že si Jáchym, s prihliadnutím k jeho 

postaveniu ako i vyššie opísanému ikonogramu, vydržiaval, či aspoň príležitostne 

volával nejakých hudobníkov, žiaľ žiadna správa obsahujúca takéto informácie sa 

doposiaľ nenašla, respektíve záznamy tohto charakteru sa medzi archiváliami 

z inkriminovanej doby nenachádzajú.196 

***** 

Odhliadnuc od toho, čo je doložené, myslím, že nebude na škodu, ako som 

predostrel vyššie, venovať niekoľko nasledujúcich riadkov hudbe, ktorú by si v 

záhrade mohol dať Jáchym, pre potechu ducha, zahrať oným zvečneným 

štvorčlenným sláčikovým ansámblom. Pred tým ako ale začnem je dobré položiť si 

otázku aká hypotetická kapela či skôr s prihliadnutím k dobovým konvenciám 

muzika197 mohla eventuálne hudbou uľaviť Jáchymovej duši? Prihliadnuc k onému 

 
194 MONTAGU, J.: The World of Medieval and Renaissance Musical Instruments, s. 127; Musical 
Instruments in The Metropolitan Museum.  In: The Metropolitan Museum. Bulletin. Winter 1977-
1978. New York, 1978, s. 7; KINSKY, G.: A History of Music in Pictures, s. 121; SALMEN, W.: 
Musikleben im 16. Jahrhundert, s. 152-153. 
195 Reprodukcia tohto často krát uverejneného nástroja (sic!) je žiaľ žalostná a prípadného záujemcu 
o podrobnosti musím žiaľ odkázať na osobnú návštevu, no a pokiaľ tak učiní, ocením prípadnú radu čo 
tam rozpoznal.  
196 Cf. Státní archiv v Zámrsku. Průvodce po archivních fondech. Praha, 1965, s. 354-358. 
197 MATYÁŠOVÁ, Josefína: Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století. 
Bakalárská práca FF UK, Praha, 2012, s. 12-16; HORYNA, Martin: Vilém z Rožmberka a hudba, in: 
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záhradnému ikonogramu pripúšťam istú afinitu, ktorú mohol Jáchym cítiť 

k sláčikovým zoskupeniam. Na koľko je ale spoľahlivé odvodzovať z tohto typu 

materiálu jej pôvodnú podobu a či to je vôbec možné nie je nutné na tomto mieste 

diskutovať.198 Mojim zámerom je v krátkosti pojednať o možnostiach a charaktere 

tohto zoskupenia a poskytnúť tak aspoň čiastočnú predstavu o jeho schopnostiach, 

respektíve dispozícii; po tomto pokuse pristúpim k, do istej miery subjektívnejšej no 

na dobovo relevantných dokladoch vystavanej ikonologickej interpretácii posledného 

podstatného aspektu a síce, záhrady ako miesta útechy a odpočinku, tento, by bola 

škoda na tomto mieste aspoň z časti nepostihnúť.199  

Táto kombinácia a síce, husle, dvoje violy da braccio a jedna gamba, ktorá sa 

zdá byť v druhej polovici šestnásteho storočia, čo by relatívna novinka na vzostupe,200 

ponúkala hudobníkom nové možnosti na realizáciu ich predstáv a požiadaviek, ktoré 

na nich boli kladené. Prihliadnuc k tomu, že spolu tvoria dobovo veľmi obľúbenú 

kombináciu príbuzných nástrojov, ktoré boli v tej dobe často vo väčších 

zoskupeniach, či menším ansámbloch po spolu201 radené práve podľa kľúča zvukovo, 

a de facto vývojovo, príbuzných nástrojov, 202 je pochopiteľné, že pre komorné účely, 

ktorým dispozícia a charakter záhrady priam nahráva, tvorili v podstate ideálnu 

kombináciu. Ich zvukové možnosti, teda prenikavosť ako i ambitus, súc si vzájomne 

ideálnym komplementom, poskytujúcim si vzájomne možnosť vyniknúť v svojej 

polohe; zároveň dodávajú dostatočne široký, no s dôrazom na stred usmernený 

rozsah, ktorý je vhodný i pre náročnejšie kusy, ktoré mohol eventuálne repertoár 

takéhoto zoskupenia, inak známeho ako consort, 203 obsahovať. V neposlednej rade je 

dobré mať na zreteli fakt, že hudobníci, respektíve hudba dostáva v tomto období 

i nový spoločenský význam a viac ako v minulosti sa stáva autonómnym 

 
BŮŽEK, Václav, ed., Život na dvoře a v rezidenčních městechposledních Rožmberků. České 
Budějovice 1993, s. 257–264; HORYNA, Martin: Music in the past of Český Krumlov and some 
characteristic traits of the cultivation of music in Bohemia from 1500 to 1800. In: Hudební věda 46, 
2009, s. 229-240. 
198 Pre prípadného záujemcu na príklade predchádzajúceho obdobia cf. LASSETTER, Leslie: Music 
iconography and Medieval Performance Practice. In: College Music Symposium 31 1991, s. 91-116. 
199 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s. 14. 
200 BROWN, H. M.: Sixteenth-Century Instrumentation: The Music for the Florentine Intermedii. 
Rome, 1973, s. 47. 
201 WEAVER, Robert L.: Sixteenth-Century Instrumentation. In: The Musical Quarterly 47, 1961, s. 
363-378. 
202  EDWARDS, Warwick: Consort. In: SADIE, Stanley, ed.: The New Grove Dictionary of Music and 
Musicians. London, 2006. Vol. 6. s. 328-331; KELLY, Thomas Forrest: Early Music: A Very Short 
Introduction. Oxford, 2011, s. 38. 
203 BOYDEN, David D.: When Is a Concerto Not a Concerto? In: The Musical Quarterly 43, 1957, s. 
220-232. 
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businessovým artiklom,204 ktorý sa neprejavuje len v rozkvete a rastúcej obľube kúpi 

tlačených nôt,205 - i keď pri tomto type hudobnej akcie je z praktických dôvodov 

vhodné uvažovať o pretrvávaní ústneho tradovania a improvizácie repertoáru -206 ale 

i v zmene respektíve redefinovaní spoločenského postavenia hudobníkov, či už 

smerom nahor207 alebo na dol.208 Vyššie načrtnutú kompaktnosť a účelnosť tohto 

zoskupenia je potom možné vnímať i vo svetle číro praktických výhod aké ponúkalo 

samotným hudobníkom toto nástrojové obsadenie a síce, mimo spomenutých 

zvukových výhod to je v neposlednom rade zvýšená mobilita, ktorú hudobníkom 

prepožičiavala konštrukčná dispozícia v porovnaní s ostatnými dobovými 

alternatívami. Videné touto optikou sa zdá byť postupné nahradenie Lira da braccio 

husľami 209  ako logický dôsledok požiadavku na čo najlepšiu funkcionalitu, 

a povedané moderným jazykom, user friendly prístup vyžadovaný realitou 

námezného hrania, kde je požiadavka čo možno bezprostredného zahájenia hudobnej 

akcie. Predstavené v tomto svetle a zvážiac s tým starosti „naviac“, ktoré hudobníkovi 

prináša nutná predpríprava či „starosť“ o eg. posuvné pražce či burdónové struny, 

v prípade Lirone210 alebo Lira da braccio211 oproti husliam, alebo starosti, na rýchle 

zmeny teplôt citlivý klavichord či čembalo je jasné, že z praktického hľadiska museli 

tieto nástroje, v zoskupeniach onoho typu a účelu ustúpiť šikovnejším 

antifragilným212 variantom. 

Bolo by ale chybou myslieť si, že tento progresívny trend nastáva až v tomto 

období. Zmeny vedúce týmto smerom nastupujú v Európe už od 15. storočia213 a to aj 

u nás vďaka snahe šľachticov, vydržiavať, alebo aspoň občasne najímať, si po vzore 

panovníka dvorské kapely. Tento trend zrkadliac v sebe zmeny uvažovania o umení 

a jeho role pri utváraní legitimity214 podnietil vo vládcoch potrebu, aby svoju štedrosť 

 
204 TARUSKIN, Richard: The Oxford History of Western Music.Vol 1. Oxford, 2005, s. 547.  
205 BURGHAUSER, Jarmil: Nototisk. In: FUKAČ, Jiří a VYSLOUŽIL, Jiří: Slovník české hudební 
kultury. Praha, 1997, s. 627-628. 
206 KOUBA, Jan: Od husitství do Bílé hory (1420-1620) In: ČERNÝ, Jaromír a kol.: Hudba v českých 
dejinách. Od středověku do nové doby. Praha, 21989, s. 141-142. 
207 KOUBA, J.: Od husitství do Bílé hory, s. 141. 
208 MATYÁŠOVÁ, J.: Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století, s. 62-
74. 
209 BROWN, H. M.: Sixteenth-Century Instrumentation, s. 39-46. 
210  WATEL, Denis: Lirone. In: LIBIN, Laurence, ed.: The New Grove Dictionary of Musical 
Instruments, Vol. 3, 22014, s. 294-297. 
211 Brown, Howard Mayer: Lira da Braccio. In: LIBIN, Laurence, ed.: The New Grove Dictionary of 
Musical Instruments, Vol. 3, 22014,s. 292-293. 
212 Cf. TALEB, Nassim Nicholas: Antifragile: Things That Gain from Disorder. New York, 2012. 
213 KOUBA, J.: Od husitství do Bílé hory, s. 103. 
214 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 11-12. 
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nelimitovali len na bardov a spievajúcich rytierov, ako tomu bolo doposiaľ,215 ale 

v záujme budovania svojho obrazu čo by vzdelaného, 216  kultivovaného 217 

a v neposlednom rade legitímneho vládcu, poskytovali svoju priazeň nie len 

vynikajúcim učencom,218 ktorý zaisťovali ich budúcu slávu,219 ale i hudobníkom, ktorý 

podobne ako napríklad honosné oblečenie220 - alebo hoc knižnica221 - zaisťovali pred 

poddanými ich aktuálny skvelý obraz a ďalej v tomto smere podnietil ich imagináciu. 

VI. 2. Možný repertoár 

V 16. storočí sa vydávali všetky druhy inštrumentálnej hudby, najmä v 

Taliansku, kde sa hudobnej tlači veľmi darilo a kde bolo tradične kultúrne 222 

prostredie pre novátorstvo mimoriadne priaznivé. V druhej štvrtine 16. storočia sa trh 

pre inštrumentálnu hudbu v taliansku zintenzívnil, nakoľko niekoľko napríklad 

lutnových virtuózov vydávalo zbierky svojej vlastnej tvorby. Navyše v tejto dobe 

i množstvo skladateľov, vydávalo inštrumentálnu hudbu – ricercary, fantázie a duetá 

– v oveľa väčšom množstve ako kedykoľvek predtým. 223 

Takisto druhá polovica 16. storočia zažila ohromujúce množstvo aktivity medzi 

hráčmi a skladateľmi inštrumentálnej hudby. Konkurenčné vydavateľstvá Gardane 

a Scotto v Benátkach vydali množstvo hudby pre lutny, klávesové nástroje 

a inštrumentálne súbory. Hoci Taliani napodiv neradi vydávali knihy tancov pre 

inštrumentálne súbory – jedinými publikáciami boli diela Francesca Bendusiho 

z roku 1553 a Giorgia Maineria z roku 1578 -, mnohý skladateľia písali a publikovali 

inštrumentálnu hudbu pre consorty, a síce, Adriano Banchieri, Andrea Gabrieli, 

Gioseffo Guami, Fiorenzo Maschera, Vincenzo Ruffo a Lodovico Viadana.224 

Vo francúzsku sa publikovanie inštrumentálnej hudby začalo pôsobením 

Pierra Attaignanta, ktorý koncom dvadsiatych a v tridsiatych rokoch 16. storočia 

vydal významné edície hudby pre klávesové nástroje a pre lutnu a neskôr aj niekoľko 

 
215 ČERNÝ, Jaromír: Hudba feudální společnosti. In: SMOLKA, Jaroslav a kol.: Dějiny hudby. Praha, 
2001, s. 72-76. 
216 MATYÁŠOVÁ, J.: Hudebníci na českých šlechtických dvorech v 16. a na počátku 17. století, s. 38-
41, 49-61. 
217 FREEDMAN, R.: Music in the Renaissance, s. 113-130. 
218 BURKE, P.: Dvořan, s. 117. 
219 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii., s. 12. 
220 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii., s. 13. 
221 VESELÁ, Lenka: Rytíř a intelektuál. Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525-1596) a jeho knihovna. 
Praha, 2016, s. 11-16.  
222 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 101-108. 
223 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 248-249. 
224 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 249. 
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cyklov súborovej tanečnej hudby. Naopak pramene z Nemecka prezrádzajúcu, že tam 

prevládala najmä klávesová hudba, pričom až do zhruba posledného desaťročia vyšlo 

v Nemecku pomerne málo hudby pre inštrumentálny súbor.225  

V tejto dobe bolo pomerne populárne inštrumentálne predvádzanie vokálnej 

hudby, ktoré prebiehalo napríklad dokomponovaním nástrojového kontrapunktu 

k cantu firmu. Obľube sa ale tešili i variačné cykly, ricercary, fantázie, canzóny, 

prelúdia, preambuly, toccaty a intonácie.226 

Najmä vo Francúzsku a Flámsku bol prúd tanečnej hudby z tlačiarní 

mimoriadne hojný. Pierre Attaignant, Nicolas Du Chemin či Tielman Susato 

v Antverpách publikovali tance pre všetky možné kombinácie. V 16. storočí sa 

publikovalo veľké množstvo tanečnej hudby, z ktorej väčšina pozostávala z relatívne 

priamočiarych harmonizácií jednoduchých melódií alebo plynulých variácií na sled 

akordov alebo na basovú či na sopránovú formulu.227 Medzi jednoduché tance patrili, 

basse danse, tourdion, branle, allemande, courante, pavane, galliard, 

a passamezzo. Pavany a galliardy sa často kombinovali do párov, ako aj allemandy 

a couranty, allemandy so saltarellami, passamezzi a galliardy či passamezzi so 

saltarellami. Zoskupovali sa aj tri a viac tancov do suít, hoci zrejme neexistovalo 

žiadne konvenčné poradie tanečných typov.228 

Na základe dochovaný tiskov je možné uvažovať o kusoch, ktoré zohľadňujú vyššie 

načrtnuté charakteristiky a pravdepodobne kolovali po strednej Európe, ide o:  

Musica Teutsh229 z roku 1532 respektíve 1537 od Hansa Gerela (činný 1536); či 

o Musica und Tablatur, auff die Instrument der kleinen und großen Geygen […]230 

toho istého autora z roku 1546. Všetko sú to antológie inšturmentálnej hudby 

venujúce prvé oddiely  skladbám pre štyri sláčikové nástroje, pričom zbierka z roku 

 
225 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 249-250.; Cf BRINZING, Armin: Studien zur 
instrumentalen Ensemblemusik im deutschsprachigen Raum des 16. Jahrhunderts. Band I: 
Darstellung. Gottingen, 1998, s. 4-17. 
226 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 252-263. 
227 BAŤA, Jan: Intermedia ke hře La Pellegrina (1589) 11. Ozvěny florentských intermedií v dobové 
evropské hudební kultuře. Praha, 2019. [prednáška na ÚHV FF UK, č. 11, leto 2019] Cf: 
KIRKENDALE, Warren. Emilio De' Cavalieri "Gentiluomo Romano": His Life and Letters, His Role 
As Superintendent of All the Arts at the Medici Court, and His Musical Compositions ; with Addenda 
to L'Aria Di Fiorenza and The Court Musicians in Florence. Firenze, 2001, s. 176. 
228 BROWN, H. M. a STEIN, L. K.: Hudba v renesancii, s. 264. 
229 BROWN, H. M.: Instrumental music printed before 1600, 15322; 15371.  
230 BROWN, H. M.: Instrumental music printed before 1600, 15469. 
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1546 je prepracovaním prvej,  dva krát vydanej, a teda istej obľuby sa tešiacej kolekcie 

skladieb. 

Z vyššie uvedeného by ale nemal vyplynúť mylný dojem, že oní hudobníci mohli hrať 

iba hudbu, ktorej inštrumentálny predpis obsahoval len ich nástroje, nakoľko bolo 

veľmi dobré možné, že pristupovali k ad hoc adaptácii repertoáru pôvodne určeného 

pre iný druh telesa.231 Záverom tohto dielu je ešte nutné skonštatovať, že som sa dal 

na prieskum textovej stránky niekoľkých hodiacich sa tlačí v nádeji, že snáď v nich 

objavím odporúčanie kde je vhodné ich hrať; bohužiaľ, so sklamaním musím 

skonštatovať, že sa v nich takáto informácia, pokiaľ neunikla mojej pozornosti, 

nenachádza. 

VII. Záhrada, čoby miesto útechy a odpočinku 

Ako vodítko k ďalšej interpretácii a prepojeniu tohto výjavu s „dejom“, ktorý sa 

odohráva na fasáde paláca môže slúžiť aj samo miesto kde sa daný ikonogram 

nachádza, teda záhrada. Renesančná záhrada je v zreteli bádateľov už dlhšiu dobu232 

a existujú práce, ktoré sa zaoberajú hudobným ikonogramom v nich.233 Už koncom 

devätnásteho storočia podal Zikmund Winter (1846-1912) myslím do dnešných dní v 

podstatne platný, na základe poctivého poznania prameňov pestro vystavaný popis,234 

toho aké miesto v povedomí a živote človeka šestnásteho storočia zohrávala záhrada. 

Uvádza nasledovné: 

„Nebylo-li svrchu lze nevytýkati dvorům měšťanských domů zhusta ráz 

nečistý: to na konec rovně tak nelze neukázati při týchže domech na věc 

jinou, utěšenou. Máme na mysli ty hojné zprávy z měst našich, že při domech 

kde jen bylo možno, mívali zahrádky, a nebylo-li možno, vsadili sobě na 

dvořiště aspoň jeden strom. V domě Václava Kamarýta (†1595) na Koňském 

trhu stála lípa vedle studnice, pod lipou byl kamenný stůl a „karafilaty“. 

V Praze bývalo v domech zvlášť oblíbeno ořeší. Soudí se o ně sousedé už roku 

1527, a jeden tvrdí, že si je vsadil „pro potěšení“, druhý si stežoval, že mu stíní. 

Roku 1573 zapsáno v knize novoměstské, že „mnoho sousedů při domech 

 
231  Cf. BROWN, Howard Mayer: The Instrumentalist’s repertory in the sixteenth century. In: 
VACCARO, Jean-Michel, ed.: Le Concert des voix et des instruments à la Renaissance. Paris, 1995, s. 
21-22. 
232 Cf. DOBALOVÁ, Sylva: Zahrady Rudolfa II. Vznik a geneze. Praha, 2009. 
233 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre. 
234 WINTER, Zikmund: Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl první. 
Praha, 1890, 413. 
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záhradek sobě vysazovali“. Tou právě dobou také časteji řeč o besídkách“, jež 

sousedé si v zahrádkách pořizovali. Novoměstský malíř Jan Sadovsky 

(†1582) měl na dvoře besídku „a na ní kontrfekt muže a ženy“ – pod besídkou 

stůl. Cypřiše a karafiáty připomínají se v pražských zahradkách domovitých 

již roku 1539. […] V polovici století 16. již tiskem vydány byly knížky o 

„štěpovaní rozkošných zahrad“, též „o bylinných zahradkách“, což samo 

sebou svědčí o nežné oblibě i uvážlivém provozování českého zahradnictví.“ 

 

Z tohoto popisu je zrejmé že záhrady boli vyhľadávaním miestom oddychu 

spojeným aj s estetickým pôžitkom235 či miestom stretávania a úvah,236 ktorý musel 

byť o to výraznejší pri vyšších vrstvách spoločnosti, ako to koniec koncov dokazujú 

kráľovské zahrady Pražského hradu237 či tie európskych kniežat budované skôr,238 

o čo väčšie boli ich možnosti si záhradu zariadiť (na margo usporiadania záhrady, je 

dobré mať na pamäti dobové presvedčenie, že usporiadaním domu a jeho zariadenia 

je možné dodať domácnosti konkrétny harmóniu řád, čo je možné analogicky 

vztiahnuť aj na vedomú kompozíciu záhrady,239 s čím súvisí i presvedčenie o význame 

jednotlivých drevín,240 ktoré má korene už skorších obdobiach); v tomto svetle je 

možné ponúknuť hypotézu, že v nich Jáchym hľadal úľavu a rozptýlenie pred 

strasťami, ktoré ho v poslednom období života sužovali; čo bola koniec koncov bežná 

prax už v skorších obdobiach. 241  O úlohe pobytu v prírode a dôležitosti pre žitie 

dobrého života možno zvedavého čitateľa odkázať na traktát Discorsi della vita 

sobria,242 ktorý sa práve tohto problému na viacerých miestach dotýka. 

 
235  LAMBIN, Denis A.: Gargen. In: TURNER, Jane: The Grove Dictionary of Art. 15. [Hungary 
Ceramic – Iran, ancient]. Oxford, 2003, s. 110-124.; ŠIPIČKA, Jiří: Hora Petrarkova svědomí. In: 
PETRARCA, Francesco: Výstup na Mont Ventoux. Praha, 2013, s. 34-35; BURCKHARDT, J.: Kultura 
renesance v Itálii, s. 108, 249, 258. 
236 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 284-285. 
237 Cf. DOBALOVÁ, S.: Zahrady Rudolfa II.; BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej 
architektúre. 
238 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 39-40, 42, 214-215. 
239 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 272; 295. 
240 PASTOUREAU, Michel: Symbol. In.: Le GOFF, Jacques – SCHMITT, Jean-Claude: Encyklopedie 
středověku. Praha, 2002, s. 788. 
241  BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 108, 141.; Svatý Augustín: Vyznání, s. 248. 
[poznámka č. 1.].; BURKE, P.: Dvořan, s. 111-112. 
242  CORNARUS, Lodovicus:  Discorsi della vita sobria. 1585. Pre fragmentárny preklad Cf. 
BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 148-150. 
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Pre názornú ukážku akú úlohu hrala záhrada, respektíve hudobné prvky v nej 

v imaginácii dobového človeka je myslím na mieste prihliadnuť 243  k maľbám na 

plátne od Lucasa I. van Valckenborch (1535-1597). Jeho dielo nie je limitované len na 

zobrazenie vyšších vrstiev spoločnosti, čo je pre ilustráciu tohto fenoménu za iste 

výhodou:  

• ako možno badať z výjavu roľníckeho šenku244 z 90. rokov 16. storočia 

zachytávajúceho bujarú pitku pod stromami s výraznou postavou hráča 

na gajdy.  

• Podobne tomu je v štylizovanejšom znázornení jesennej krajiny 245 

z roku 1585 kde sediaci gajdoš doprevádza kolový tanec.  

• Zobrazenie vyššie spoločnosti potom naopak ponúka jeho jarná 

krajina246 z roku 1587, kde v je pozadí hrajúci dychový consort a bokom 

pod stromami sediacich ľudí je naviac možné vidieť na kope navŕšené 

nástroje patriace do rodiny viol.  

• Posledným a zároveň najpodstatnejším je potom obraz z roku 1593 

zachytávajúci Cisára Rudolfa II. pri liečivom prameni247 kde v pozadí 

zreteľne badať lutnistu. 

Pre sledovanú pointu, ktorú majú tieto príklady ilustrovať je podstatné 

podotknúť jednotiaci prvok a síce spojenie prírody, jej blahodarných účinkov, obrazu 

pohody či pokoja, čo sú všetko veci spoločné týmto do istej miery rozdielnym 

znázorneniam vonkajších kratochvíľ - ktorých povaha ale mohla byť, ako vieme zo 

skorších dôb, často krát i o niečo pikantnejšia, ako prezradzuje ich výzdoba.248 Čo sa 

výskytu nástrojov týka, je variabilita podobne pestrá ako v súhrnoch urobených 

vyššie, ale i napriek tomu je možné vysledovať aspoň základné charakteristiky, ktoré 

tieto nástroje niesli. Všetky umožňujú jednoduchú mobilitu a viac hlasnú hru, buď 

 
243 Z dokladov uvedených v skoršej kapitole na margo načrtnutého uvádzam Výjavy z prírody, kde je 
vidieť muž hrajúci na koncovú jednoručnú píštaľu. Cf Ikonogram č. 14. Príloha XIV. 
244  Príloha XLII.; Lucas I. van Valckenborch: Bauernschenke. Kunsthistorisches Museum Wien, 
Gemäldegalerie. Inv. č. Gemäldegalerie, 3537 [132 cm × 239 
cm]   www.khm.at/de/object/5ec829debe/ 
245 Príloha XLIII.; Lucas I. van Valckenborch: Herbstlandschaft. Kunsthistorisches Museum Wien, 
Inv. č. Gemäldegalerie, 5684 [131,5 cm × 214,3 cm] www.khm.at/de/object/008bd5ad93/ 
246 Príloha XLIV.; Lucas I. van Valckenborch: Frühlingslandschaft. Kunsthistorisches Museum Wien, 
Inv. č. Gemäldegalerie, 1065 [135 cm × 218 cm] www.khm.at/de/object/06964dce9a/ 
247 Príloha XLV.; Lucas I. van Valckenborch: Kaiser Rudolf II. bei einer Trinkkur. Kunsthistorisches 
Museum Wien, Gemäldegalerie, 5655 [25,3 cm × 40,2 cm] www.khm.at/de/object/08f90c1a41/ 
248 CHESTERTON, Gilbert Keith: Svätý František z Assisi. Bratislava, 1993 s. 24-25. 

https://www.khm.at/de/object/5ec829debe/
https://www.khm.at/de/object/008bd5ad93/
https://www.khm.at/de/object/06964dce9a/
https://www.khm.at/de/object/08f90c1a41/
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v primitívnej burdónovej forme gajd, alebo sofistikovanejšej podobe dychového 

consortu; čo platí i v prípade lutny, ktorá ponúka subtílnejší zvuk a komornejšiu 

atmosféru vhodnú kontempláciu. Samozrejme by sa tu dalo nájsť ešte viacero rovín, 

no zameranie textu toľko odbočiek nepripúšťa, už sama úvaha ohľadom účelu 

zachytávania nástrojov, či už len tak voľne položených alebo priamo držaných, by 

vystačila na samotnú štúdiu.249 

***** 

Pár úvodných veršov z elegického disticha O ľudskej krehkosti od zradeného 250 

rytiera Bohuslava z Hodějova (1525-1553) myslím pekne ukazuje stav v akom sa 

človek tej doby mohol nachádzať a pri troche benevolencie by sa dali rozmary prírody 

personifikovať na Jáchymove ťažkosti, podobne ako to urobil Bohuslav v básni zo 

svojimi uvedenými nižšie.  

„De fragilitate humana 

Adsimiles hominim vitae sunt floribus illis, 

qui modo vernantes lumina nostra iuvant 

at mox inteteunt quavis spirante procella, 

cum pluviae desunt, aestus eosque premit. 

[…]“251 

Ich preklad znie: 

„O lidské křehkosti 

Příliš se lidský život, ach, příliš podobá kvítkům, 

které blaží náš zrak, jarní když nastane čas. 

Hynou však v krátké době, buď ve víru divoké bouře, 

aneb, když schází jim déšť, krutý když souží je žár. 

[…]“252 

 
249 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii., s. 290. 
250 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 288. 
251 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 60. 
252 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 61. 
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Skôr než ale postúpim ďalej, by som rád učinil jedno autorské ohradenie ohľadom 

formy predkladania dôkazov, respektíve významov, ktorú som zvolil v tejto práci. 

Jedným z cieľov, ktorý si táto stať vytkla je i popis a výklad vnútorného obsahu 

a významu dochovaných ikonogramov, pre tento účel často siaham k paralelným 

vyobrazeniam podobných scén či -ako je vidieť vo väčšej miere nižšie – k dobovým 

básňam, o ktorých mám za to, že vhodne ilustrujú mnou sledovanú pointu. Táto, je 

ale často krát slovami len ťažko postihnuteľná respektíve forma aforizmu, básne či 

obrazu 253  ju je podľa mojej mienky schopná ilustrovať najvernejšie; nakoľko ju 

prílišná deskripcia skôr karikuje254 než osvetľuje, lebo ako bolo naznačené vyššie: 

realita je farebnejšia, než je možné vyjadriť slovami pokúšajúcimi a pre ňu vytvoriť 

predom stanovaný rámec.  

Z toho dôvodu sa spolieham na istú mieru predstavivosti a abstraktného 

myslenia čitateľa, ktorý si bude i sám schopný predkladané doklady zasadiť do 

načrtnutého kontextu bez prílišného zjednodušovania.255 Naviac, kontext zrkadliaci 

sa v tých príkladoch je častokrát dnes už nezrejmé symbolické imaginárno, čo ale 

neznamená, že nie je súčasťou reality, opak je pravdou,256 no na jeho postihnutie 

vyžaduje práve túto formu.  

V neposlednom rade je tento problém aj daný charakterom primárnych 

prameňov, ich významovú nejednoznačnosť – obzvlášť v prípade hudobných 

ikonogramov – spôsobuje nemožnosť obrazom zachytiť hudobný a zvuk a logicky sú 

teda zachytávaný hudobníci, speváci či tanečníci, ale málokedy konkrétna hudba. Vo 

väčšine prípadov potom význam napovedajú iné zobrazené skutočnosti, no niekedy - 

ako je tomu i teraz – je nutné čisto hudobné skutočnosti doplniť o sekundárny 

kontext a tak sa pokúsiť odhaliť ono ťažko postihnuteľné gro.  

Tento postup je ale nutný aj z toho dôvodu, že hudobné motívy niekedy 

vyjadrujú vlastnosti, psychické stavy a vzájomné vzťahy zúčastnených osôb. V hlbšej 

významovej rovine sa často cez pridružený náboženský, mytologický či kozmologický 

 
253 TALEB, Nassim Nicholas: Prokrústovo lože. Praha, 2018, s. 121-125. 
254 ŠPIDLÍK, Tomáš: Poznáme Boha Otca? Trnava, 2019, s. 42-43. 
255 TALEB, N. N.: Prokrústovo lože, s. 12. 
256 PASTOUREAU, M.: Symbol, s. 779-780. 
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význam, alebo skrz narážky na aktuálne spoločenské trendy či morálne výzvy zrkadlia 

dobové idei - pri ktorých samotná prítomnosť hudobníkov alebo len nástrojov stačila 

na uvedenie metaforicky mieneného významu.  

Samozrejme rovnako sa za hudobnými prvkami nemuselo skrývať nič iné ako 

ich prvotný a zjavný význam, tento ale prechádzal neustálou obrodou a premenou 

tradovanej tradície inšpirovanej a modifikovanej súdobým životným dianím - zmeny 

v umeleckých trendoch nevynímajúc. Na koniec je teda nutné dodať, že iba samotné 

spoľahnutie sa na diela s čisto hudobnou tematikou zjavne neobstojí pri pokuse 

o hlbšiu deskripciu významovej štruktúry a bolo by chybou tieto aspekty ignorovať. 257 

***** 

Vrátim sa ale ešte na chvíľu k uvažovaniu o záhrade v intenciách aké načrtol Winter 

vo vyššie citovanej ukážke a vzťahu aký k onej záhrade mohol mať ukrivdený Jáchym. 

V kresťanskej imaginácii, 258  v ktorej bol Jáchym, ako dokazujú odkazy na fasáde 

hlboko zakorenený, je záhrada spojená s predstavou raja, 259  respektíve rajskej 

záhrady260 ako útočiska261 v ústraní262 a idylickej pohody, ale i zrady;263 tu je dobré si 

pre úplnosť spomenúť i na „prírodu čo by knihu napísanú rukou Božou.“264 Človek 

šestnásteho storočia vžijúc sa do podmanivých slov genesis uvedených nižšie to musel 

vnímať o to silnejšie, o čo hlbšia bola jeho viera. Na margo kresťanskej imaginácie 

nemôžem nespomenúť príhodu v záhrade265 svätého Augustína, ktorého dielo patrilo 

k stáliciam literárnej kultúry v podstate nepretržite naprieč storočiami a vďaka 

tomu tvorilo studnicu symbolických významov, 266  ktoré spoluvytvárali ono 

imaginárno prítomné v mysli dobového človeka:  

„A potom Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka. A dal Boh 

vyrásť zo zeme stromom všetkých druhov, na pohľad krásnym a na jedenie 

 
257 DANIEL, L., ed.:  Musica picta, s. 6-7; 11. 
258 Svatý Augustín: Vyznání., s. 204-205.; ŠPIDLÍK, T.: Poznáme Boha Otca?, s. 65. [Pre iné odtiene 
Cf. eg., Svatý Benedikt: Regula Benedicti. Praha, 1998, s. 50-51; 112-113.]  
259 Svatý Augustín: Vyznání, s. 236 [poznámka č. 33.]. 
260 HALL, James – CLARK Kenneth, eds.:  Dictionary of Subjects and Symbols in Art. London, 1974, 
s. 135. 
261 Svatý Augustín: Vyznání, s. 208. 
262 Svatý Augustín: Vyznání, s. 159. 
263 HALL, J. a CLARK K., eds.:  Dictionary of Subjects and Symbols in Art, s. 47. 
264 GREGORY, Tllio: Příroda. In: Le GOFF, J. a SCHMITT, J.-C.: Encyklopedie středověku, s. 552. 
265 Svatý Augustín: Vyznání, s. 17.  
266 Cf. PASTOUREAU, Michel: Symbol, s. 777-788. 
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chutným, […]. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj […] I vzal Pán 

človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obral a strážil.“267 

Veci popísané v tomto úryvku sú v podstate ideálom toho čo by mala 

obsahovať záhrada a všetky sa bez výnimky splnili v prípade kráľovských záhrad,268 

ergo, je logické predpokladať, že o niečo podobné sa rovnako ako cisár a mešťania 

pred ním pokúsil i sám Jáchym. Nakoniec by nemalo by zostať opomenuté 

i symbolické posolstvo spojenia prírody a hudby, ktoré bolo človeku onej doby iste 

viac zrejmé ako nám, ikonografický typus Šťasteny napríklad sprevádza príroda 

a priehrštie hudobných nástrojov; 269  Veselosť, čoby povahová črta bola zas 

symbolizovaná mladým lutnistom obklopeným atribútmi prírody;270 no a tomuto je 

význačne podobný i typus Potešenia držiaci v rukách harfu. 271  Majúc na pamäti 

miesto aké v imaginácii a živote ľudí onoho, ako i vekov predchádzajúcich požívala 

hudba, teda to, že bola vymyslená aby udržovala či navodzovala dobrú náladu,272 zdá 

sa význam štvorice hudobníkov predsa len jasnejší a to i v spojitosti so skôr 

popísaným zvyškom výzdoby.  

Potom pre iný významový odtieň môže byť uvedená rytina zobrazujúca rôzne 

veky ľudského života273 od už spomínaného Tobiasa Stimmera, ona napríklad ukazuje 

spojenie lutny a huslí v záhrade s mladíckym vekom. V rovnomennej rytine 274 

vzniknuvšej okolo roku 1600 od autora menom Crispijn van de Passe (c 1564- 1637) 

je možné vidieť snúbencov s lutnou a mandolínou sediacich v záhradnom altánku. 

Rovnakú scénu ponúka výzdoba hodovnej siene zámku Rožmberk,275 ktorá ale do 

kontrastu pridáva smrtku hrajúcu276 na violu v exteriéri kľačiacemu starcovi. Tieto, 

by myslím ilustrovali jednu už tak dosť širokú významovú rovinu; pri ktorej hudba a 

príroda vystupújú čo by konštanta dostávajúca svoj konkrétny význam v závislosti od 

náležitého obdobia ľudského života – v ostatnom napríklad v spojení  s vecami 

poslednými. 

 
267 Biblia Sväté písamo starého a nového zákona. Trnava, 2012, Genesis , 2,8-15., s. 18. 
268 Cf. DOBALOVÁ, S.: Zahrady Rudolfa II. 
269 RIPA, C.: Ikonologie, s. 222. 
270 RIPA, C.: Ikonologie, s. 225. 
271 RIPA, C.: Ikonologie, s. 402. 
272 RIPA, C.: Ikonologie, s. 304-305. 
273  HAJNÁ, Milena: Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného 
novověku. Ćeské Budějovice, 2016, s. 60. 
274 HAJNÁ, M.: Šaty chodicí, s. 63. 
275 HAJNÁ, M.: Šaty chodicí, s. 65. 
276 HAJNÁ, M.: Šaty chodicí, s. 66. 
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Vo svetle uvedeného by sa úloha týchto alegórií mohla pripodobniť k roly akú 

v záhradách zohrávali i sochy múz a ročných období, 277  ktoré dodávali celkovej 

atmosfére meditačné či ba až snové zafarbenie, ktoré je viac ako vhodné pre 

kontempláciu a hľadanie pokoja - ktorý Jáchym zaiste vyhľadával. Celú túto odbočku 

majúcu za cieľ podať čo možno najširší významový rámec, ktorý práve jednané scény 

môžu niesť by potom mohla rámovať neskoršia anonymná maľba Záhrada lásky 

a smrti. 278  Táto, snúbiac v sebe viacero významových polôh vyššie spomenutých 

obrazov podáva síce nie tak explicitné a jasne opísateľné posolstvo, ako má napríklad 

huslista hrajúci pri zábave po žatve;279 no jej viac značný kontemplatívny obsah, ako 

i symbolika sú i dnešnému - do dobových reálií nie úplne zasvätenému - človeku 

schopné ukázať a podať onú mnohosť významov a pocitov, ktoré by mohol dobový 

človek vnímať a pociťovať. Naopak potom olejomaľba280 Jupitera ako pozorovateľa 

slobodných umení a jeho detí, ktorej autorom je Hendrick Goltzius (1558-1617) 

situovaná v záhrade a obsahujúca dokonca i hráčov na harfu a violu sa zdá byť aj pre 

premiéru dnes už nezrejmých 281  symbolov skôr príťažou než pomôckou výkladu. 

Pokiaľ by sa k tomu všetkému ale pristúpilo skôr ako k anekdotickým príkladom 

značiacim dnes už žiaľ úplne nekompletovateľný set významov, často si navzájom 

protirečiacich no napriek tomu - a ba priam práve pre to, spolu tvoriacim farebnú 

významový realitu, v ktorej nie len človek konca 16. storočia žil, výsledok by mohol a 

mal podať obraz doby - povedané slovami Martina Hilského - čo by kultúry 

paradoxu.282 Táto, tvorená pre človeka dneška celkom protirečiacich významov283 

vytvárala obsah, ktorý bol aj pre jej tvorcov mnohoznačný a v podstate 

nevyčerpateľný. Toto je dejinná skutočnosť, pri popise ktorej hrozí nebezpečenstvo 

anachronizmu a naviac už skúmanie jej symbolickej roviny prináša nebezpečenstvo 

 
277 RIPA, C.: Ikonologie, s. 19.; Cf. CHESTERTON, Gilbert Keith: Svätý František z Assisi. Bratislava, 
1993 s. 24-25. [Pre ich istú metamorfózu Cf. HAJNÁ, M.: Šaty chodicí, s. 113.] 
278 NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 165. 
279 NACHTMANNOVÁ, A.: Mezi tradicí a módou, s. 192.  
280 HAJNÁ, M.: Šaty chodicí, s. 94. 
281 PASTOUREAU, M.: Symbol, s. 779. 
282 Martin Hilský: Večer tříkrálový. (ÚMKP, BC 16.1.2020) Prednáška zo série SHAKESPEARE A 
JEHO DOBA. Městská knihovna v Praze, 16.1.2020. 
283 LE GOFF, Jacques: Tajemno. In: Le GOFF, J. a SCHMITT, J.-C.: Encyklopedie středověku, s. 809-
810. 
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straty onoho z princípu skoro nevyjadriteľného,284 estetického, citového či ba priam 

snového rozmeru; čo všetko sú okolností nutné pre jej pôsobenie a pochopenie.285 

***** 

Na margo tohoto je užitočné si uvedomiť, že cit či zmysel pre krajinu bol 

v predchádzajúcich epochách ľudskému uvažovaniu neznámy,286 tento, otvoril pre 

človeka nový význam prírody, ktorý spočíval v jej estetizácii287 a tým dal v podstate 

vzniknúť jej modernému významu, 288  ktorého časť sa pokúšam ilustrovať ďalej. 

Záverom tohto zamyslenia je teda myslím podnetné dodať, že záhrada sa od 

neskorého stredoveku stávala čím ďalej tým viac pokusom o ohradenú prírodu,289 či 

zreteľne vymedzenú 290  krajinu zámerne navrhnutú 291  a stvorenú človekom alebo 

ideálne obraz organicky vyvinutej krajiny čo by dôsledok spoločensko-ekonomicko-

náboženských zmien292 teda obraz takzvanej kultúrnej krajiny, čo je už ale mierne 

anachronický koncept vhodný skôr do novšej doby. 293  V skratke, ide tu o pokus 

formovanie zmenšeniny idealizovaného priestoru v ktorom človek žije294 a ktorý ale, 

povedane s von Hayekom, nevedome spoluvytvára, a akákoľvek nápodoba bude viac 

subjektívnou projekciou než odrazom reality, keďže sa jedná skôr o artefakt než 

o vedomý produkt ľudského vedenia. 295  Práva toto ale podľa môjho názoru 

legitimizuje mnou použité ikonologické postupy a to čo by sa mohlo zdať ako priveľmi 

všeobecný respektíve na benevolenciu čitateľa sa spoliehajúci výklad dostáva svoje 

oprávnenie. Ide totižto o to poskytnúť výklad významu, ktorý si síce nekladie 

 
284  Cf. HAYEK, August Friedrich von: The Use of Knowledge in Society. In: Individualism and 
Economic Order. Chicago, 1958, s. 77-91. 
285 PASTOUREAU, M.: Symbol, s. 777-778. 
286 HYDE, Walter Woodburn: The Ancient Apprecitation of Mountain Scenery. In: Classical Journal 
11, 1915-1916, s. 70-84. 
287 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 2015. 
288 NEJESCHLEBA, Tomáš: Petrarkův výstup na Mont Ventoux a filosofie. In: PETRARCA, Francesco: 
Výstup na Mont Ventoux. Praha, 2013, s. 106-107. 
289 ROYT, Jan: Slovník biblické ikonografie. Praha, 2006, s. 253-254. 
290 Na margo rozdelenia krajiny ako celku Cf. CAMBELL, Bruce M. S.: North–South dichotomies, 
1066–1550. In: BAKER, Alan R. H. ed.: Geographhies of England. The North–South Divide, Material 
and Imagined. Cambridge, 2004, s. 145-174. 
291 Cf. BAKER, Alan R. H.: Geography and History. Bridging the Divide. Cambridge, 2003, s. 129-138. 
292 V neskorších obdobiach stojí za krajinotvorbou napríklad potridentský katolicizmus ako ideológia 
pracujúca so systémom myšlienok, presvedčení a významov uchopených na základe určitej sady 
konkrétnych hodnoť. Cf. EAGLETON, Terry: Ideology: an introduction. London, 2007, s. 28–30.   
293 VOKURKA, Michal: Barokní krajinotvorba. Diplomová práca FF UK. Praha, 2018, s. 11. 
294 VOKURKA, M.: Barokní krajinotvorba, s. 9. 
295 Cf. HAYEK, August Friedrich von: Kontrarevoluce vědy. Studie o zneužívání rozumu. Praha, 1995, 
s. 77-82. 
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univerzálnu platnosť no zároveň nerezignuje na konfrontáciu s dobovým 

kontextom.296 

***** 

V tomto smere je príhodný pokus skĺbenia výhod života v meste a na vidieku, 

ktorého výstižný popis podal Jiří Carolides (1569-1612) vo svojom faleckom 

hendekasyllabe297 Mesto a vidiek: 

„Urbs et rus 

Quanto distet ab urbe rus, videndum est: 

pax urbes colit et beata rerum, 

rerum copia multiplex bonarum 

honores parit et gradus honorum 

novit ordine separare pulchro. 

Urbs demum tenet omne, qoud necessum est 

ad vitam bene spledideque agendam. 

Ruri comoda et otiosa vita est, 

cultum negligit arduosque honores, 

fastum ridet et aulicos tumores 

curis interea molestiisque, 

quas servi pariunt, onusta semper.“298 

V preklade: 

„Město a venkov 

Hleďme, od města čím se venkov liší, 

pevným mírem jsou města zachována, 

hojné bohatství všech těch lidských statků 

 
296 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s. 14. 
297 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 305. 
298 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 166. 
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úctu přináší, v nich pak dělí stupně, 

vhodným pořádkem pocty rozdeluje. 

Město opravdu všechno chová, 

co je potřeba k žití honosnému. 

Venkov krášlen je krásným, klidným žitím, 

přepych odmítá tak jak velkou vážnosť, 

pýše směje se, nadutosti dvorské, 

zatížen pouze strastmi s poddanými, 

všem starostmi mrzutostmi zlými.“299 

Život na vidieku bol vo všeobecnosti vyhľadávaný a preferovaný tými, ktorí si 

to mohli dovoliť o čom svedčí už i skoršia obľuba300 vidieckeho príbytku napríklad 

u Talianov.301  

VIII. Zhodnotenie miesta hudobných motívov vo výzdobe paláca v porovnaní 

s podobnými dokladmi. 

Úplným záverom tejto kapitoly je teda vhodné vyniesť súd ohľadom výzdoby 

paláca Jáchyma Novohradského z Kolovrat; tento, do sgrafít premietol svoju 

obhajobu a bolesti z krivého obvinenie, ktoré strpčovalo jeho posledné životné chvíle. 

Dalo by sa s istou dávkou nadsazky tvrdiť, že práve toto je i jednotiaci ikonologický 

program, z ktorého zdanlivo vybočuje len výjav štyroch hudobníkov vo výklenku 

záhradného múra. Ako ale bolo dokázané vyššie, príroda respektíve záhrada - čo by 

zásadný činiteľ rámcujúci významový kontext - pre človeka šestnásteho storočia 

predstavovala okrem iného práve i azyl či akési zátišie kde mohol spočinúť a uľaviť si 

od starostí života, 302  čo v prípade Jáchyma za isté stelesňuje ono obvinenie, 

a k takejto chvíli pohody nepochybne patrí i hudba - o to viac pokiaľ sa jedná o ľudí 

obývajúcich paláce v centre a s umiestnením na spoločenskom rebríčku tak 

 
299 BUSINSKÁ, H. a MARTÍNEK, J.: Renesanční poesie, s. 167. 
300 Svatý Augustín: Vyznání, s. 222-224. 
301 BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 296. 
302  BURCKHARDT, J.: Kultura renesance v Itálii, s. 108, 148-150.; TŘÍŠKA, Josef: Rhetorica 
Pragensis. Praha, 1987, s. 57. 
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vysokým, 303  aké mal prezident českej komory a karlštejnský purkrabí Jáchym 

Novohradský z Kolovrat. 

Ono zdanie o neukotvenosti tohto výjavu je teda falošné a pravdá je, ako som 

myslím cez výklad záhrady a hudby ako utešiteľky v nej dokázal, opačná. Títo 

hudobníci a hudba sama je integrálnou súčasťou a v vzhľadom k jej pomeru 

k ostatným témam zobrazeným v Jáchymovych sgrafitách sa dá hovoriť o jej 

centrálnom postavení. Toto je v porovnaní s podobnými priestormi unikátne, a pokiaľ 

siahajú moje vedomosti o Pražských dokladoch, i v skutku výnimočné. Oproti 

Kráľovskej záhrade Pražského hradu,304 kde nemala hudba centrálnu úlohu svedčiacu 

napríklad o jej unikátnej obľube či význačnom mieste v pomyselnom hodnotovom 

rebríčku majiteľov záhrady. Bolo by ale fatálnym omylom označiť ju tam za 

nedôležitú, ba možno podružnú súčasť výzdoby. Jej pozícia nebola prílišne 

akcentovaná, ale naopak vystupovala v symbióze ostatných umení a ich významov 

obsiahnutých v záhrade. Napĺňa tak do istej miery ideál krásy Leona Battistu 

Albertiho, čoby formy, ktorá v sebe svorne snúbi jednotlivé časti tak, aby nič nemohlo 

byť pridané, či odobrané bez toho, aby to také počínanie narušilo.305  

Toto bude padať asi na vrub toho, že Jáchymova záhrada má jeden hlavný 

program, ktorého je hudba nie centrom ale presnejšie prostriedkom naplnenia; 

naproti tomu ostatné záhrady sú buď „len“ dekorované respektíve majú viacero 

rovnocenných obsahov, ako je tomu v prípade kráľovskej záhrady.  

***** 

Vzhľadom k vyššie postihnutým skutočnostiam, zostáva len skonštatovať, že popísané 

hudobné motívy v sgrafitovej výzdobe Kolovratského paláca patria k najvýznačnejším 

hudobno ikonografickým pamiatkam konca šestnásteho veku v Prahe, ktoré sa do 

dnešných dní dochovali a ich poznanie a popis môže ukázať mnohé z myšlienkovej 

a kultúrnej reality  tohto obdobia, čo dúfam aspoň v skromnom náznaku ilustroval 

tento text. 

  

 
303 BURKE, P.: Dvořan, s. 113. 
304 BÍRO, A.: Hudobné ikonogramy v pražskej renesančnej architektúre, s.63. 
305 WITTKOWER, Rudolf: Architectural Principles in the Age of Humanism. New York, 1971. s. 33; 
ALBERTI, Leon Batista: Deset knih o stavitelství. Praha, 1956. s. 311.   
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IX. Záver 

  V uplynulých riadkoch práve končiacej sa práce som sa pokúsil o výklad 

respektíve katalogizáciu dochovaných hudobno-ikonografických pamiatok. V prvej, 

pozitivisticky ladenej časti, som zhrnul pražské hudobno-ikonografické doklady 

obmedzené výtvarným médiom respektíve zachované v rámci vonkajšej renesančnej 

architektúry. Na margo ich počtu je dobre skonštatovať, že sa toho do dnešných dní 

nezachovalo mnoho, avšak mnou prevedený výskum, medzi ktorého výsledky patrí 

i onen súpis je pokiaľ moje vedomosti siahajú, prvým takýmto uceleným počinom.  

 Analýza zozbieraného penza potom okrem iného odhalila, že väčšina 

dochovaných výtvarných pamiatok nesúcich hudobný motívy, obsahuje tieto len 

v podružnej respektíve dekoračnej na obsahu nie veľmi sa podieľajúcej úlohe; tu 

vypichnem aspoň významné percentuálne zastúpenie dyhových nástrojov, ktoré bolo 

doposiaľ v úzadí odbornej pozornosti, nakoľko sú často súčasťou práve oných „čisto“ 

dekoratívnych výjavov. O to významnejšie potom vyznieva tých pár hudobných 

dokladov, ktoré sú buď zastúpené v kontexty danej výzdoby rovnocenne, respektíve 

dominantne, avšak ich celkový počet je proporčne menší. 

V ostatnej rozsahom dominantnej časti, som kombináciou viacerých 

metodických postupov dokázal a vyložil spätosť  výjavu štyroch hudobníkov 

zachovaných na záhradnom múre so sgrafitovou výzdobou nádvoria. Táto spätosť 

zároveň k prvému, viac menej „zjavnému“ významu obhajoby, pridala druhý o niečo 

subtílnejší a abstraktnejší význam či lepšie povedané funkciu útechy. Táto, bola 

ilustrovaná pomocou líčenia dobového myšlienkového sveta prostredníctvom 

výtvarných a literárnych dokladov ideovo a miestne spriaznených, s dobou konca 

šestnásteho veku – do ktorej dominantne spadajú i vykladané pamiatky. 

 Takto odkrytý význam zároveň neskôr slúžil na zhodnotenie a porovnanie 

týchto a iných kontextom podobných dokladov – to jest: hudobné prvky uzavreté 

v kompaktnom celku, konkrétne v záhrade. Táto uzavretosť zároveň ponúka i rozmer 

istej exkluzívnosti - v smere obmedzenia publika; keďže sa tu jedná oproti vonkajším 

fasádam domov o privátne priestory prístupné len užšiemu okruhu ľudí, čo zároveň 

dáva oprávnenie pre isté subtílnejšie interpretácie prevedené vyššie. Z tohto 

porovnania vyplynulo potvrdenie premisy naznačenej v úvode textu, že Jáchymove 

hudobné výjavy oplývajú istou výnimočnosťou, pričom v kontexte ostatných pamiatok 

sa tu jedná o významný doklad - a to nie len svojou veľkosťou, ale i obsahovou 
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závažnosťou, ktorá poodkrýva jedno z miest a spôsobov, ako bola v danej dobe hudba 

vnímaná. 

 Pre čitateľa tejto práce boli za iste podstatné i iné, v konkrétnych kapitolách 

prezentované zistenia, avšak týchto niekoľko v závere uvedených pokladám, 

v kontexte práce, za najpádnejšie – či lepšie povedané za, podľa môjho názoru, 

najpotrebnejšie pre pochopenie a interpretáciu celku. 
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XII. Zoznam obrazových príloh 

 

I. Hráč na tympany.  

II. Sláčikový consort. 

III. Satyr hrajúci na panovú flaustu. 

IV. Oltár ozdobený lampou a obvešaný vojenskými trofejami, medzi ktoré 

patria hudobné nástroje a síce: Bubon,  šesť štvordierkových fláut a jedna 

bezdierková píšťalka. 

V. Výjav potrestania fauna Marsyása Apollónom, bohom hudby. 

VI. Merkurius držiaci Syrinx. 

VII. Faun hrajúci počas chôdze na flautu, pred ním ide nahý chlapec sediaci na 

koze a pozdvihuje roh. 

VIII. Gajdy, tanec. 

IX. Puto s gajdami. 

X. Chlapec s gajdami. 

XI. Dva malé bubny. 

XII. Bubon. 

XIII. Musica hrajúca na lutnu obklopena hráčom na violu a spievajúcim 

chlapcom, ktorý v rukách drží hlasovú knihu s náznakmi nôt. 

XIV. Muž hrajúci na koncovú jednoručnú píštaľu – pastiersku. 

XV. Kentaur s Busine. 

XVI. Kentaur s Viola da braccio. 

XVII. Jazdec trúbiaci na roh. 

XVIII. Jazdec trúbiaci na busíne. 

XIX. Veľký bubon a paličky. 

XX. Malý gajdoš. 

XXI. Harfa s Viola da braccio  položené na flautách, píšťalách a rohoch . 

XXII. Dva bubny a busine. 

XXIII.  Chlapec s píšťalou. 

XXIV. Bubeník. 

XXV. Lutnista. 

XXVI. Vnútorná fasáda Kapitulného domu na Hradčanskom námestí 62/10 Praha 

XXVII. Výsek  sgrafít zo záhrady Kapitulného domu na Hradčanskom námestí 

62/10 Praha. 
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XXVIII. Pes zo zo záhrady Kapitulného domu na Hradčanskom námestí 62/10 

Praha. 

XXIX. Cisársky banket z roku 1585. 

XXX. Svadba v Káne. 

XXXI. Flautista a bubeník. 

XXXII. Oblečenie stavov. 

XXXIII. Jan z Kolovrat. 

XXXIV. Španielsky gavalier. 

XXXV. Hostina v parku. 

XXXVI. Halapartník. 

XXXVII. Jazdec v plnej zbroji. 

XXXVIII. Štyria hráči na sláčikové nástroje. 

XXXIX. Zástup hudobníkov. 

XL. Spinetistka, flautistka hráčka na basovú violu a lutnista. 

XLI. Čembalista a sláčikový consort. 

XLII. Roľnícka krčma. 

XLIII. Jesenná krajina. 

XLIV. Jarná krajina. 

XLV. Rudolf II pri liečivom prameni. 

XLVI. Bubeník. 

XLVII. Flautista. 
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