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Umění v Březanově díle „Životy posledních Rožmberků“

tento referát je zaměřen na stavitele, především na osobnost Baldassare Maggiho di Arogno a jeho stavby pro Viléma a Petra Voka z Rožmberka

kromě architektů a stavebníků lze nalézt v Březanově díle také:
	sběratele (Jan Jakub Fugger, Jakub Strada - císařský antikvář, dedikoval Vilému z Rožmberka vydání Sedmé knihy o architektuře S. Serlia, Ferdinand Tyrolský - viz níže)

hudebníky (nejčastěji trubači, varhaník, bubeník, kapelník, zpěvačka, Karlíček - řezník a zpěvák) viz svatba Petra Voka s Kateřinou z Ludanic na Bechyni roku 1580:

„…k tomu veselí potřebováni pozounéři Starého Města pražského a s nimi Gregr Šamper, starýho pána (Viléma z R.) trubač. Nařízena též byla muzika židovská z Prahy, která velmi libě k tancům hrála…“

umělce - např. malíře (Jelínek, iluminátor Matouš Ornys s Lindšperka, Sadeler) a umělecké řemeslníky - zlatníky, stříbrníky, hodináře  

ad stavebnictví
Baltazar Maggi z Arogna (narozen kolem r. 1550 v Arognu v Lombardii)
první známá zpráva o jeho pobytu v Čechách pochází z r. 1575 z Českého Krumlova, kde Maggi pracoval na hradě Viléma z Rožmberka, poté až do konce osmdesátých let pracoval na všech významnějších stavbách Rožmberků a s nimi spřízněných pánů z Hradce (Jindřichův Hradec a Hluboká). Jako autor návrhu i stavitel, jemuž bylo svěřeno jeho provedení pracoval kromě Krumlova na zámku v Bechyni, na Leptači 
a Kratochvíli a při jezuitské koleji v Českém Krumlově. Stal se nástupcem mistra Antonia, kterého známe pod zkresleným příjmením Drizzan nebo Ericer. Ten vedl 
v 60. - 70. letech 16. století přestavbu zámku v Českém Krumlově

LP 1561 Krumlovský zámek stavín
Toho roku na zámku Krumlově proti pokoji Jeho Milosti páně a proti pokoji, jenž slove Královský, nové stavení skrze Vlachy postaveno je. ???

LP 1563 Krumlov zámek stavín
Měsíce martii okolo Středopostí pan vladař, chtěv zámek Krumlov potřebným stavením ozdobiti a zvláště kuchyni novú prostrannú nazad, kudy se ven z zámku na Plášť chodí, vystavěti; pročež Krčín, jměv některé vězně, k tomu je obrátil, že půdu všecku v světnici zadní staré veliké, kde plesy bývaly, až na sklepy podle vykázání mistra Antonína Vlacha tíž vězňové, raději nežli by u vězení seděli, vybořili. Kterážto kuchyně okolo 15. dne junii tak, jakož podnes stojí, dohotovena i podlažena jest.

LP 1570 
Brána vnitřní hradu Třeboně, na níž jsou hodiny, dělána; pan Petr Vok zformovati dal zámek třeboňský; krov věže kostelní třeboňské udělán, i nad sv. Alžbětou.
Toho času v Třeboni brána do vnitřního zámku k straně polední anebo k Svinům dělána i podle s tím stavením a pokoji skrze mistra Antonína Vlacha.
Ericer (Vlach) Antonín stavitel s. 182, 194, 232, 414


Maggiho účast na přestavbě zámku v Českém Krumlově není výslovně uvedena, ale je pravděpodobná (30. března 1575 je „mistr Balcar“ jmenovitě zmiňován při pokračování prací). Podle Březana dal téhož roku „na zámku Krumlově pan vladař některá stavení vyzdvihovati a zámek rozšiřovati“. Ještě před smrtí Viléma z Rožmberka (1592) byly stavební práce dokončeny a byl to Baldassare Maggi kdo „hrad Krumlov starý, nepořádný, úzký, tmavý a neveselý, takměř ve všech místnostech rozšířil, přeformoval, v způsob veselý a prostranný vystavěti dal, takže kromě věže staré podobenství starého nezůstalo. V dolejším place naskrz z guntu krásné stavení a pořádně dvoje klenutí jedno na druhém, kdež zespod marštale a s druhé strany světnice, kuchyně a spižírna jest, a nahoře k úřadům hradským příhodní pokojové vyzdviženi. Item na zámku tudíž velmi ozdobný hrádek a věž přitom okrouhlá, krásná a spanilá, jíž rovné tím způsobem  a položením v Čechách nenachází se“.

Jde opravdu o nejkrásnější renesanční věž našich zemí, Bartoloměj Beránek-Jelínek ji nadto ozdobil malbami s figurálními motivy, míněnými jako sochy, a štětcem doplnil stavební články. O věži se pak výslovně zmiňuje Bohuslav Balbín k roku 1679.

V Českém Krumlově stavěl Maggi také kolej pro jezuity, které sem roku 1584 povolal Vilém z Rožmberka. Při projektování byl Maggi vázán směrnicemi pátera Alexandra Vojta, vzhled stavby měl být v duchu bojovného protireformačního řádu. Tehdejší jezuitské koleje bývaly čtyřkřídlé bloky připomínající panské paláce a zámky. Stavba byla zahájena roku 1586, posvěcena v roce 1590. Spolu s farním kostelem kolej dodnes tvoří výraznou protiváhu panskému zámku. 

LP 1586 O collegium krumlovském; krumlovské collegium zakládáno. s.328
…Vystavěl túž kolej mistr Baltazar May, baumistr Jeho Milosti páně. Přišlo se mu od ní dáti přes šestnácte set kop míš. a mistrovi Antonínovi, kameníkovi, od tesání štukového kamene ke dveřům a oknám přes pět set kop.

Vedle Českého Krumlova byla až do konce 16. století druhým sídlem Rožmberků Třeboň, a to již od roku 1366. Významných změn doznala díky Petrovi Vokovi z Rožmberka, zadavateli stavebních úprav, které provedl již zmíněný Antonín Ericer. 

LP 1570 
Brána vnitřní hradu Třeboně, na níž jsou hodiny, dělána; pan Petr Vok zformovati dal zámek třeboňský; krov věže kostelní třeboňské udělán, i nad sv. Alžbětou.
Toho času v Třeboni brána do vnitřního zámku k straně polední anebo k Svinům dělána i podle s tím stavením a pokoji skrze mistra Antonína Vlacha.
 
Petr Vok
V červnu 1569 koupil Petr Vok z Rožmberka od Švamberků panství Bechyně za 23 
750 kop grošů českých, tuto částku splácel až do r.1577. K roku 1570 je plánována stavba bechyňského špitálu pod vedením již zmíněného Antonína Vlacha, zvaného  Ericer. Teprve v roce 1580 začíná na Bechyni působit Maggi, nejdříve byl pověřen zbořením gotické věže za honorář 45 kop. 

LP 1580 sboření věže bechyňského zámku
…smluvil pan Petr Vok z R. … s baumistrem mistrem Baltazarem o rozebrání a rozlámání věže na B., jdouce do zámku na levé ruce, od vrchu až dolů…




Smlouva uzavřená 26. dubna 1581 bohužel nezaznamenává v úplnosti Maggiho stavební záměr. Z uvedené smlouvy, kterou najdeme také v Březanových „Životech“, se ale můžeme dozvědět o záměru pokrýt zdi sgrafitovou rustikou, případně o závazcích zadavatele (demolice vybraných částí, kromě finanční odměny například 
i dar šatů).

LP 1581 Stavební úprava bechyňského zámku s.459

O rozsáhlosti prováděných stavebních úprav svědčí nejvíce mnohatisícové výdaje od roku 1582. K témuž roku pak Petr Vok zřídil u zámku rozsáhlou zahradu, není ovšem doloženo, že by autorem projektu byl Maggi, ikdyž je to pravděpodobné. Až do roku 1587 pak jsou prameny k přestavbě pouze zlomkovité, navíc Maggi zde výslovně uveden není, ikdyž stavební práce nadále vedl. Teprve pak vypočítává Březan stavební úpravy Maggiho.

LP 1587 Úpravy zámku v Bechyni s.485
8. decembris, v outerý po sv. Mikuláši, poznamenáno dílo, co mistr Baltazar, baumistr na zámku v Bechyni, bez smlouvy a projednání Jeho Milosti pánu Petru Vokovi dělal, jak níže psáno jest. Nejprve povyšoval ten všecken štok nad starým palácem, jakž k sobě jměl od Jeho Milosti pána ukázáno, kde nyní nový palác jest. Druhý štok na řeku, proti fraucimoru, zdi bořil, sklepy, okna prolamoval, zase jinde zdi, klenutí, kde potřebí, přidělával a formoval (kterýž ještě dokonale není přihotovený). Třetí, pavláčku z pokoje Jeho Milosti paní sklenouti a udělati, jak ukázáno bylo, dal. Čtvrté, pod pokoji tehdejšími Jeho Milosti páně měl okna vylámati, též to dynchování vně otlouci, a co zase potřebí, na místo vokna vsaditi i jiné věci přihotoviti. Páté, kde bratr Jindřich, v tom pokoji komín vlašský udělati dal i potom povýšiti. Šesté, kuchyňku v fraucimoru Jeho Milosti paní. Sedmé, besídku za městem v zahradě Jeho Milosti páně. Více v oboře u Sudoměřic dláždění v zahradě i jiná nejedna díla jinde. Od toho dáno přes dvanácte kop míšeňských. 

Další významnou Maggiho stavbou byl letohrádek Kratochvíle v Netolické oboře, zde poprvé dostal možnost vytvořit velký, jednotně koncipovaný areál. „…v oboře Netolické velmi nákladné a krásné stavení, totiž vnitř v prostředku nový štok klenutý na bahně, což vše na kolí stojí, a ve všech stranách bašty zevnitř, též bránu s věží a pokoje přitom s ložumenty pro své služebníky pořádně a nákladně, též i kostelík postaviti dal.“
O postupu stavebních prací máme opět jen kusé zprávy, stavět se začalo pravděpodobně v roce 1582. K roku 1583 máme u Březana tuto zmínku:

LP 1583 Netolická obora s hradem s.314
Toho měsíce při 15. dni Jan Netolický z Turova, ouředník téhož panství, v oboře u Netolic k novýmu štoku dal grunt postaviti a kolím dubovým a olšovým nabíjeti. Mistr Mertl, tesař, k tomu potřebován, kterýž také krovy na věže krumlovskú a bechyňskú ozdobně postavil. Štok neb krovu toho nového stavení u voboře počítal se 21 sáhů dýlka, než šířka 12 sáhů. Mistr Balcar byl baumistrem.

K roku 1586 Březan zaznamenává další pozoruhodné dění na Kratochvíli:
LP 1586 Kratochvíl v oboře netolické s vodními maňasy
Toho roku v oboře netolické divní vodní strojové a obrazové, skrze něž voda tekla, postaveni. Mnoho na to nákladu šlo, a nic stálého nebylo. Tudy jen cizozemci peníze vyšidili.
Šlo zřejmě o nějaká manýristická vodní a fontánová díla, známá ze zahrad italského a francouzského cinquecenta, u nás známé z Ostrova nad Ohří. Stavební práce na Kratochvíli pokračovaly až do smrti Viléma z Rožmberka, Petr Vok pak nechal upravit zahradu mezi letohrádkem a tvrzí Leptač. Za něj byli v oboře chováni hřebci a dokonce i velbloudi. 

K roku 1602 byl pak v souvislostí s prodejem Kratochvíle a Krumlova císaři Rudolfovi II. sepsán inventář a císař také pověřil krumlovského malíře Bartoloměje Beránka-Jelínka, aby lokalitu vyobrazil. Dodnes se zachovala pouze veduta z roku 1686 Jindřicha Verle. Typově Kratochvíle odpovídala Maxmiliánově Neugebäude ve Vídni (viz Bučovice).

Kromě významných stavebních zásahů v Českém Krumlově a Bechyni vystavěl Baldassare Maggi v letech 1590-92 bratrský sbor  v Lipníku nákladem Petra Voka 
a Kateřiny z Ludanic. Goticko renesanční jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem stála za hradbami města a zdobil ji vysoký štít a dvě věže;  byl to nejkrásnější bratrský chrám na Moravě. (s.713). Svým základním rozvrhem připomínal zdejší sbor kostelík v komplexu letohrádku Kratochvíle, podobný je i technologický postup (užití dubových kůlů do základů).
LP 1590 Stavba bratrského sboru v Lipníku s.496
14. septembris přilepený ouřadník panství helfenštejnskýho Bouchval Daniel z Semanína o stavění kostela sborového v Lipníku takto pánu bechyňskýmu napsal: „Strany nového stavení sborového tak jak se velmi vysoko zdi dělají, což při šťastném příjezdu spatřiti ráčíte, a jakž od Vlacha zpraven jsem, že není věc možná, aby letos doděláno býti mohlo.“ Tomu ouředníku testimonium dáno, že jest pijan hrubý.


Canevale Antonio stavitel s.575
LP 1605 Zámek Nové Hrady
Toho času baumistr nějaký, mistr Antonín Caneval, zahodiv se na Třeboň, spatřoval zámek Nový Hrad, na díle prachem potrhaný a opuštěný (zpustošen výbuchem prachárny r.1573 – pozn. JP), učinil své zdání a abrys, kterak by opraven a zase zpevněn býti měl.

Fontana Jan stavitel s.40-41
LP 1549 O domu rožmberským na zámku pražským, kterak nejprv vystavěn.
Pan Petr Kulhavý započal dům rožmberský na Hradě pražským stavěti; hans zedník, Vlach, stavěl dům rožmberský.
Oznámeno napřed při historii pana Petra Kulhavýho (Petr V. z Rožmberka, pozn. JP), že pán málo před svou smrtí započal dáti stavěti zgruntu dům na Hradě pražským. Ale poněvadž stavení veliké bylo, několik let stavěti se musilo. A nejprve projednáno léta Páně 1545 v neděli Laetare nařízením pana Petra předepsanýho panem Václavem Špulířem z Jiter a Václavem Albínem, kancléřem rožmberským, s mistrem Hansem zedníkem, Vlachem, o to dílo, aby je zgruntu náležitě vystavěl tak, jakož spatřuje se, kromě pavlačí, schodů a tesanýho díla, též štítu vyhnání a vydynchování v domě, o čež jiné smlouvy učiněny byly. A od těch všech zdí a klenutých sklepů a paláce ve všem domu jedno druhýmu na pomoc, i kde okna býti jměla, počítajíce od látru, platilo se mu po 30 krejcařích. 


Pánek, Jaroslav (ed): Václav Březan - Životy posledních Rožmberků, Praha, Svoboda 1985, 2 svazky
Pánek, Jaroslav: Poslední Rožmberkové, Praha, Panorama 1989
Poche, Emanuel a kol.: Umělecké památky Čech I, Praha, Academia 1977
Krčálová, J.: Renesanční stavby B. Maggiho v Čechách a na Moravě, Praha 1986





LP 1573 Bibliotheca bechinensis
22. decembris pan Petr Vok z R. již tehdáž mysl knihám měv a drahný počet jich shromáždiv, popsati je dal. I našlo se rozličných kněh na větší, střední i měnší modum (rozměr) kusů dvě stě čtyřiceti tří zinventovaných.




Ambraská sbírka

Tato kapitola je vyčleněna pro osudy dvou graduálů – utrakvistického Smíškovského 15.492 z Kutné Hory a katolického Šternberského č.15.493/4, které byly zčásti již vypsány v jim věnovaných samostatných kapitolách, vzhledem k tomu, že nejpozději od roku 1590 se jejich osudy spojují. 
    „Roku 1590 věnoval Petr Vok arciknížeti Ferdinandovi, někdejšímu českému místodržiteli, dva skvostně iluminované rukopisy z konce 15. století: tzv. Smíškovský kancionál a dvoudílný Šternberský graduál. Petr Vok tato vzácná díla získal nejspíše při koupi bechyňského zámku. Ferdinand Tyrolský je zařadil do bohatých uměleckých sbírek na zámku Ambrasu u Innsbrucku, odkud byly roku 1809 převezeny do Vídně“11 Pánek, Jaroslav (ed): Václav Březan - Životy posledních Rožmberků, Praha, Svoboda 1985, II.díl, s.713. 
V téže edici Březanových „Životů“ najdeme údaj zaznamenávající poděkování Ferdinanda Tyrolského Petru Vokovi z Rožmberka za zaslané dary: „21. julii Jeho Milost arcikníže Ferdinand z Inšpruku ráčil vlastní svou rukou velmi přátelské a laskavé psaní panu Petru Vokovi z Rožmberka a poděkování učiniti z příčiny odeslaných sobě tří velkých knih pargamenových, mšálů a psalterií psaných a pěkně iluminovaných, s některými kameny českými, vděčně to vše Jeho Milost Arciknížecí přijavše. Abrahám Mecerod, služebník pana Petra Voka, s těmi věcmi tam vypraven byl.“22 tamtéž, s.496
   Ferdinand Tyrolský (†1595) je zařadil do své sbírky, podle Innsbrucké rezidence zvané Ambraská, která již za jeho života došla značného věhlasu a kupříkladu Ferdinandův synovec, snad ještě náruživější sběratel císař Rudolf II. usiloval po Ferdinandově smrti o její získání. Podle kupní smlouvy měla zůstat nedotčená na zámku Ambrass (snad proto ji nepotkal osud pražské rudolfinské sbírky), ovšem s úmrtím vévody Zikmunda Františka v roce 1665 vymřela tyrolská větev Habsburků a Tyrolsko připadlo přímo císaři Leopoldovi (1657 - 1705). Ten pověřil r.1665 svého knihovníka Petera Lambecka dopravit ambraskou sbírku do císařské knihovny ve Vídni. Zbylé cennosti,  které na Ambrasu zůstaly po Lambeckově návštěvě, byly po odstoupení Tyrol Bavorsku r. 1806 poslány do císařské Kunstsammlung ve Vídni, kde tvořily uzavřenou „k.k. Ambraser Sammlung“. Smlouvou z 17.7. 1936 přešlo 74 rukopisů z  Ambraské sbírky, tehdy náležející  Kunsthistorickému  muzeu do držení ÖNB. Mezi nimi i dva graduály českého původu 15.492 a 15.493/4. Utrakvistický Smíškovský graduál tak ušel osudu podobných rukopisů v Čechách, zbavovaných v době protireformace všeho závadného. 
     V případě existující literatury dochází platnosti sentence „bohemica non leguntur“ – Rybička se o darování rukopisů Ferdinandovy Tyrolskému zmiňuje až ve svém „Dodatku“33 Rybička, Antonín: Dodatek ad Dva staročeské kancionály v c.k. sbírce Ambrasské. In: Památky archeologické a místopisné XI., Praha 1878-1881, s.287, přesto ještě Unterkircher44 Unterkircher, Franz: Ambraser Handschriften. Ein Tausch zwischen dem KHM und ÖNB im Jahre 1936. In: Jb.Kh.S.1963, s.263n uvádí k rukopisu 15.492 a podobně též k rkp. 15.493/4 následující: „da das Buch noch in Böhmen war, dürfte es dort mit anderen Werken von Erzherzog Ferdinand erworben worden sein, als er Statthalter in Böhmen war (1547-62)“. 
   V pozdější studii55 Unterkircher, Franz: Illuminierte Handschriften aus Tirol in der Österreichischen Nationalbibliothek. In: das Fenster 34/35, Innsbruck 1984, s.3372-3419 ještě k těmto dvěma rukopisům připočítává Ferdinandově sběratelské aktivitě i získání  Kutnohorského graduálu 15.501, který se ovšem dostal do Vídně až v 18. století a navíc se o něm vůbec nezmiňuje ve studii z roku 1963.  Je nutné také opravit Rybičkův údaj o převezení zbylé části Ambraské sbírky – místo roku 1806 uvádí Rybička nesprávné datum 1809.  


