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Jaroslav Bláha
Zvolením za sídelní město císaře Rudolfa II.
se Praha stala jedním ze tří kulturních center Evropy. Takového postavení české země
poprvé (a do začátku osmdesátých let 16. století také naposledy) dosáhly za vlády Karla
IV. Společným jmenovatelem je klíčová role
obou císařů. Oba patřili k nejvzdělanějším
panovníkům své doby, oba byli vášnivými
sběrateli a v neposlední řadě osobně iniciovali energický nástup uměleckých aktivit
(jak v architektuře a výtvarných oborech, tak
i v hudbě), ale i rozvoj vědy. Zálibu v umění
a vědě zdědil Rudolf II. po svém otci, císaři
Maxmilianovi II. Velký vzor našel i ve svém
strýci, španělském králi Filipu II., na jehož
dvoře pobýval osm let. Vášnivým sběratelem byl i další Rudolfův strýc, Ferdinand
Tyrolský.
Brzy poté, co se Rudolf II. stal císařem
Svaté říše římské německého národa,
se projevil jeho zájem o umění. Po otci
Maxmiliánovi II. převzal nejen vládu, ale
i umělce (z nich byl nejproslulejší Giuseppe
Arcimboldo), kteří působili na jeho dvoře.
Zanedlouho se však ukázalo, že vkus a orientace Rudolfa II. byly odlišné. Postupně
tak přicházeli malíři a sochaři z Nizozemí
a z Německa (Bartolomeus Spranger,
Adrian de Vries, Hans von Aachen, Josef
Heintz st., Roelandt Savery, Pietr Stevens
ad. ). Výsledkem nesporné umělecké kvality „dvorského ateliéru Rudolfa II.“ bylo,
že rudolfínská Praha se stala vedle Itálie
a Fontainebleau (letní sídlo francouzského
krále Františka I.) jedním ze tří hlavních
center evropského manýrismu.
Zatímco věhlas a mimořádná kvalita
dvorských malířů a sochařů Rudolfa II. je
všeobecně známá, povědomí o neméně věhlasné rudolfínské kapele a proslulých skladatelích, kteří v ní působili, je minimální.
Přitom kapela patřila k největším a nejvýznamnějším hudebním tělesům v Evropě
a pyšnila se řadou významných skladatelů
nizozemského či italského původu. Jedním
z nich byl i Jacobus de Kerle (asi 1532–
1591), který vstoupil do služeb Rudolfa II.
roku 1582, tedy záhy po jeho přesídlení
do Prahy. Nejproslulejší z nizozemských
mistrů, Philippe de Monte (1521–1603),
byl v letech 1568 až 1603 členem a posléze
kapelníkem císařské habsburské kapely (nejprve ve Vídni na dvoře Maxmiliána II., pak
v Praze u Rudolfa II.). Vzhledem k zaměření

tohoto medailonku není bez zajímavosti, že
od roku 1599 až do císařovy smrti (1612) působil na dvoře Rudolfa II. i Kryštof Harant
(od roku 1601 dokonce jako císařský rada
a komorník), musel tedy Philippa de Monte
a jeho hudbu znát.
Bartolomeus Spranger (1546–1611) byl
nesporně dominantní osobností dvorského
okruhu Rudolfa II. Do jeho služeb vstoupil
hned po inauguraci Rudolfa II. jako císaře
– tedy ještě ve vídeňské fázi jeho vlády. Jeho
klíčová role mezi dvorskými malíři Rudolfa
II. se ještě výrazně posílila po přesídlení
císařského dvora do Prahy. Osobitost jeho
vyzrálého stylu osmdesátých let demonstruje
obraz Salmakis a Hermafroditos (viz též
Hv 2013/č. 1, příloha 4, obr. 1).

Bartolomeus Spranger:
Salmakis a Hermafroditos, olej na plátně,
110 × 81cm. Kunsthistorisches Museum,
Vídeň

Patří k typu statických kompozic, které měl
Spranger v oblibě v osmdesátých letech
16. století. Dynamickým akcentem jinak
statické kompozice vyvažujících se diagonál je proporčně i tvarově deformovaná postava Salmakis v až afektovaně působícím
šroubovitém pohybu, který je pro manýrismus charakteristický. Ve srovnání s plynule rozvíjeným „homofonním“ tvarem
Parmigianinovy Madony s dlouhým krkem
(Hv 2013/č. 2, 2. strana obálky, obr. 4) je postava Salmakis jako „kontrapunkt“ vzájemně

se prolínajících tělesných článků, umocněný
kontrasty světla a stínu.
V jiných obrazech na námět Ovidiových
Proměn, např. v plátně Herkules, Omfalé
a kentaur Nessus (mezi 1580–1585), se dramatický kontrapunkt tvarů uplatňuje
i v dynamicky vypjaté kompozici rozvíjející
se spirály, předjímající obdobné kompoziční schéma Rubensových obrazů. Změnila
se i barevná harmonie, která sice zůstává tonální, ale prosvětlením barevné škály a energickými barevnými akcenty se zvýrazňuje.
Obdobné postavení mezi českými skladateli v době vlády Rudolfa II. měl Kryštof
Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621).
Při posuzování jeho role v českém hudebním životě na přelomu 16. a 17. století záleží
na kontextu srovnání: zda vycházíme z konfrontace s domácími skladateli z okruhu literátských bratrstev (např. Jiří Rychnovský,
Pavel Sprongopeus Jistebnický ad.), nebo
s nizozemskými, příp. italskými autory spojenými s rudolfínskou kapelou (již zmíněnými
Philippem de Monte či Jacobem de Kerle
ad.). Je obrovská škoda, že při vyřizování
pozůstalosti po popravě Kryštofa Haranta
se z notových záznamů jeho skladeb dochovaly pouze čtyři: pětihlasá parodická mše
Missa super Dolorisi martir, šestihlasé moteto Qui confidunt in Domino z roku 1598,
pětihlasé moteto Maria kron, die Engel
schon (1604) a čtyřhlasá píseň. I tento nepatrný zlomek jeho tvorby je přesvědčivým
svědectvím výjimečného talentu a technické
virtuozity.
Nesporným vrcholem dochované tvorby
Kryštofa Haranta je již zmíněná pětihlasá
mše Missa super Dolorisi martir podle
stejnojmenného chromatického madrigalu
Lucy Marenzia Dolorisi martir. Parodická
mše byla v 16. století velmi oblíbená. Její
podstatou bylo variování vybraných motivů
ze skladby – většinou madrigalu – jiného
autora. V reprodukované notové ukázce začátku Gloria z Missa super Dolorisi martir
(Hv 2013/č.1, příloha 4, obr. 3) je variovaná
melodie z Marenziova madrigalu v sopránu.
Harantův důsledně propracovaný kontrapunkt pěti hlasů připomíná již naznačený
kontrapunkt tvarů v Sprangerových obrazech. A zde je vhodné se vrátit k možnému
vliv Philippa de Monte, s kterým byl Kryštof
Harant v kontaktu na dvoře Rudolfa II.
To, že Kryštof Harant převzal „model“

od Marenziho, ještě neznamená, že by z něj
stylově vycházel. Monte byl mistrem parodické mše, a Kryštof Harant jeho mše mohl
znát.
Jestliže kontrapunktické mistrovství
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic
můžete vyčíst z notové ukázky, pak o jeho
zvukové podobě svědčí hudební ukázka
šestihlasého moteta Qui confidunt in
Domino. Naleznete ji na internetové adrese
www.youtube.com/watch?v=VoW_-Xd43rw.
—
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