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Abstrakt (česky) 

Tato práce se zabývá renesančním porovnáváním jednotlivých druhů umění, takzvaným 

paragone, v tomto případě literatury a malířství. Ve druhé kapitole jsou stručně nastíněny 

biografické údaje Pietra Aretina s ohledem na jeho literární vývoj. Stěžejní částí této práce je 

překlad a analýza šesti literárních obrazů v dopisové kolekci Pietra Aretina malíři Tizianu 

Vecelliovi. V závěru jsou formulovány společné znaky těchto listů, jež můžeme označit za 

subžánrovou variantu epistolární literatury, charakteristickou pro dané období i povahu 

sociálních vztahů benátské společnosti Cinquecenta. 

 

Klíčová slova (česky) 

Aretino, Tizian, literatura, dopis, obraz, portrét, plátno, porovnání, společnost, renesance 

 

 

 

 

Abstract (in English): 

This work describes a Renaissance comparison of individual types of art – paragone, in this 

case of literature and painting. In the second chapter there is a brief biography of Pietro 

Aretino related to his literary development. The main part of the work is translation and 

analysis of six literary portraits in the letter collection of Pietro Aretino to the painter Titian. 

In the end the common features with which the letters are formulated are described as a 

subgenre of epistolary literature typical for the period and social relationships in Venetian 

society during the Cinquecento (16
th

 century).   
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1 Úvod 

 

Italský humanismus a renesance představují od 14. století období, jež ovlivnilo 

kulturní prostředí všech evropských států. O dvě stě let později, když se naplňuje vrcholná 

forma této dějinné etapy, dochází v květnu 1527 k vyplenění papežského Říma a z města 

utíkají nejlepší umělci, aby hledali útočiště v jiných částech Italského poloostrova, přičemž 

mnoho z nich nachází azyl také v Benátkách. Staly se novým domovem i pro Pietra Aretina, 

byť jeho příchod nesouvisel přímo se sacco di Roma. Tento vojenský útok bezprecedentních 

rozměrů započal společenskou proměnu, kterou symbolicky ukončil Tridentský koncil a 

období protireformačního hnutí katolické církve. Ambivalentnost pohanské a křesťanské 

kultury pozdní renesance rezonuje v Aretinově odkazu a dává také základ antiaretinovské 

literární tradici. Pietro Aretino totiž představuje v italském literárním prostředí osobnost, která 

novým způsobem ukazuje život renesanční společnosti, tím že překračuje do té doby obvykle 

respektovanou hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. 

Šest objemných epistolárních svazků Pietra Aretina umožňuje nahlédnout pod povrch 

dobových událostí, jakkoli mohou být některé dopisy stylizované či fiktivní. Tato práce se 

však zabývá jen malou částí z nich, konkrétně souborem čtyřiceti tří listů adresovaných mezi 

lety 1537 až 1554 benátskému malíři Tizianu Vecellimu.  

Práce je psaná česky s uvedením některých italských termínů, které jsou napsány 

kurzívou. Použitá primární i sekundární literatura je jak psaná česky, tak také italsky. Vybrané 

ukázky z dopisů jsou přeloženy přímo v textu a poznámkový aparát umístěn vždy na 

konkrétní stránce.  

Po úvodu následuje druhá kapitola, která obsahuje Aretinovy biografické údaje na 

základě srovnávací analýzy několika encyklopedických a dalších literárních zdrojů, vývoj 

jeho osobnosti i literární tvorby. Je rozdělena na tři základní etapy: na původ a mládí spojené 

s prvními autorskými pokusy, následuje klíčový osmiletý pobyt v Římě, z něhož utíká na 

mantovský dvůr Gonzagů a nakonec se natrvalo usadí v Benátkách. 

Třetí kapitola se věnuje rozboru dopisového korpusu s malířem Vecelliem s důrazem 

na Aretinovu výtvarnou senzibilitu, která je doložena šesti literárními obrazy včetně dvou 

sonetů, jež tvoří paragone k šesti malířským dílům: Zvěstování a Ecce homo, portrétům 

Clarissy Strozziové, Isabelly Massoly a Francesca Vargase. Šestý list v tomto výčtu 

obsahující popis podvečerních Benátek patří pravděpodobně k těm nejznámějším.  
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V závěru je formulován výsledek literárního rozboru, zda zkoumané listy představují 

subžánrovou variantu dopisu, ve dvou případech obohacenou o lyriku sonetu. Sonety na 

malířská díla nepsal pouze Aretino, a ani malíř Vecellio nebyl jediným adresátem 

Aretinových básní. Také vzájemný vztah obou protagonistů plně zapadá do období pozdně 

renesanční kultury Benátek, jak lze vyvodit z obsahu dopisové kolekce.   
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2 Biografické údaje a Aretinova literární produkce 

2.1 Původ Pietra Aretina a Bontempiho společnost v Perugii 

Pietro Aretino se narodil v roce 1492, ve stejném roce, kdy zemřel Lorenzo řečený 

Nádherný (Lorenzo detto il Magnifico) z florentského rodu Medici, Kryštof Kolumbus objevil 

americký kontinent a na papežský trůn byl zvolen Rodrigo Borgia jako Alexandr VI. Původ 

Pietra Aretina narozeného v Arezzu, informace o jeho dětství a získaném vzdělání jsou 

nejednoznačné. Proto jsou pro účely této práce porovnané čtyři encyklopedické zdroje, které 

se podrobněji zabývají Aretinovým původem i životopisem s přihlédnutím k jeho literární 

kariéře.  

Francesco de Sanctis, historik a literární kritik 19. století, uvádí, že Aretinova matka 

jménem Tita byla místní kurtizánou a modelkou, Pietro vyrostl bez rodinného zázemí, přátel, 

ochránců i vzdělání. V úvodním odstavci kapitoly XVI. věnované Aretinovi píše de Sanctis 

malířskou metaforou:  

 

„Živoucí [...] podobiznou toho světa v jeho formě nejcyničtější a nejzkaženější je 

Pietro Aretino. Je posledním tahem štětce na obrazu věku.“
1 

 

V historickém přehledu italské literatury Enrica Malata, v kapitole věnované Pietru 

Aretinovi od Paula Larivailleho, se dočteme, že přišel na svět z nerovného vztahu mladé 

měšťanky a obuvníka a dětství prožil v blízkosti paláce šlechtické rodiny Bacci se svým 

vrstevníkem Francescem Baccim
2
. 

Nejpodrobnější přehled základních biografických údajů obsahuje Slovník italských 

literárních osobností s tím, že Aretinův původ nebyl natolik nízký, nakolik se obecně soudí a 

upřesňuje také údaj o jeho narození v noci z 19. na 20. dubna 1492
3
.  

Matka bydlela v ulici San Pietro Piccolo, dnešní ulici Bicchieraia v Arezzu. 

Obuvnické povolání otce Andrey nebo Lucy de Tura potvrzuje i tento zdroj a uvádí, že 

v určitém momentu otec podle jednoho starého svědectví: 

                                                 
1
 Cf. Francesco de Sanctis: Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, Praha 1959, Op. Cit., s. 365. 

2
 Cf. Enrico Malato (ed.): Storia della letteratura italiana. Vol. IV: Il primo Cinquecento, Roma, Salerno 

1996, s. 755. 

3
 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, s. 89. 
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 „[...] scappò per andare a iscriversi nella milizia [...]“
4 

 

 „[...] utekl, aby se šel zapsal do vojenské služby [...]“
 

 

Matka Tita nebo Margherita Bonci měla udržovat milenecký poměr s Luigim Baccim, 

otcem Francesca. Péči o vzdělání malého Pietra převzali matčini bratři, právník Nicolò a 

kanovník Fabbiano. Důvod, proč Aretino nepřijal jméno svého otce a jako příjmení si zvolil 

odvozeninu z názvu svého rodného města, není zmíněn ani v jednom z již citovaných zdrojů. 

Giorgio Vasari, pocházející taktéž z Arezza a Aretinův přítel, ve svých Životech 

nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů označuje umělce také přídomkem podle města 

původu, například Sebastiana Lucianiho nazývá Sebastianem Venezianem. Mohla to být tedy 

zavedená praxe v uměleckých kruzích té doby. 

Pravděpodobně díky společenským kontaktům svých strýců Aretino odchází kolem 

roku 1510 do Perugie pod ochranu humanisty Francesca Bontempiho a ocitne se ve 

šlechtickém literárním salonu, kterému mezi literáty vévodí básník Antonio Mezzarba.
5 

Během pobytu v Perugii se také seznamuje s malířským řemeslem, které ho nepřestane 

fascinovat po celý život.
 
Nabízí se jistě otázka, zda by se v případě tak nízkého původu, bez 

rodiny, přátel, ochránců i vzdělání, jak píše de Sanctis, dostal mezi literární osobnosti, byť 

regionálního významu. V Perugii začne psát své první společenské postřehy s vtipným 

podtextem (barzellette) a v roce 1512 sestaví dvacetistránkový svazek Nového díla 

nejnadanějšího mladého malíře Pietra Aretina (Opera Nova del Fecundissimo Giovene 

Pietro Pictore Aretino, zoe Strambotti Sonetti Capitoli Epistole Barzelette et una desperáta), 

ovlivněný tehdy módním básníkem Serafinem Aquilanem i petrarkismem konce 15. století. V 

titulku se označuje za malíře, zřejmě proto, že se sám pokoušel malovat.
6 

 

 

                                                 
4
 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, Op. Cit., s. 89. 

5
 Ibid., s. 90. 

6
 Cf. Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. IV, Rizzoli Milano 1929, s. 166. 
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2.2 Římská kariéra Pietra Aretina za medicejských pontifikátů 

Aretinovo římské angažmá je svázáno s podporou dvou medicejských papežů, Lva X. 

(Giovanni de’ Medici, pontifikát 1513 - 1521) a Klimenta VII. (Giuliano de’ Medici, 

pontifikát 1523 - 1534).  

Byl to pravděpodobně opět jeden ze strýců z matčiny strany, Nicolò Bonci, který 

kolem roku 1517 svého synovce představil v Sieně Agostinu Chigimu, jenž ho učinil 

dvořanem ve své římské domácnosti. Tento pohádkově bohatý toskánský bankéř byl klíčovou 

figurou ve financování renesančního papežství, ve své reprezentační příměstské vile 

Farnesině (v roce 1579 ji zakoupil vnuk papeže Pavla III. kardinál Alessandro Farnese) 

pořádal opulentní bankety na nejvyšší možné úrovni, za účasti kardinálů, diplomatů i 

samotného papeže Lva X. právě v době Aretinova působení ve vile v letech 1517-1519.
7  

Je třeba také připomenout, že na začátku 16. století docházelo v Římě v souvislosti 

s renesanční výstavbou nových paláců k důležitým archeologickým nálezům antických soch. 

Jedna z nich nazvaná Pasquino (objevena 1506) sloužila v Urbe (takto bylo také označováno 

hlavní město papežského státu i celého křesťanstva) a slouží dodnes na stejnojmenném 

náměstí u paláce Braschi jako mediální nosič necenzurovaných projevů žurnalistického typu, 

volně šířených ve veřejném prostoru. 

Torzo napomohlo vzniku tradice, psaní krátkých satirických veršů, takzvaných 

paskvinát (pasquinate), legendárně pojmenovaných podle prvního autora, jistého ševce 

Pasquina.
 
Nová praxe se stala záhy velmi populární ve všech vrstvách římské společnosti, od 

lidových po šlechtické. Verše se lepily na sochu a jejich znění kolovalo po městě. Údajně 

existovalo více takových „mluvících“ soch, které si dokonce vzájemně mezi sebou vzkazy 

vyměňovaly.
 

Aretino se získanou zkušeností z Chigiho domácnosti dokáže vyhovět vkusu obojího 

publika a stává se jedním z Pasquinových básníků, pochlebuje, haní a sbírá pikantní 

informace. Když zemře Lev X., svým perem mohutně podporuje kandidaturu dalšího 

Florenťana, kardinála Giuliana de’ Medici. Bohužel odhad nevyjde, a proto po zvolení 

Hadriána VI. musí na čas odejít z Říma. Vrací se však už v roce 1523, kdy se papežem stane 

Giuliano de’ Medici, který přijímá jméno Kliment VII.  

 

                                                 
7
 Cf. Alessandro Cremona: Felices Procerum Villuae, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 2010, s. 

528-529. 
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Medicejští papežové obdaření vkusem, sklony k mecenášství a zvykem žít v luxusu, 

iniciují vznik mimořádné umělecké společnosti, jejímž členem se stane také Aretino. Ten 

může zejména mezi malíři uplatnit svou citlivost pro výtvarné umění a nadále se v této oblasti 

vzdělávat. Stýká se nejvíce se Sebastianem Lucianim zvaným del Piombo, který od roku 1531 

zastává funkci strážce papežské pečeti (il Piombo), Giovannim da Udine, Raffaelem, Jacopem 

Sansovinem a dalšími.
8 

V roce 1524 Sebastiano Luciano zvěční Aretina na prvním z jeho několika známých 

portrétů. Obraz vynikajícím způsobem ukázal symbolickou rozporuplnost doby i samotného 

Aretina. Dnes je uchováván v prostorách radnice v Arezzu a jeho dobový popis se zachoval u 

Giorgia Vasariho:
  

 

„Tento [...]
 
portrét je kromě své věrnosti úžasný především tím, jak je na něm 

rozlišeno pět nebo šest černí, jež má Pietro na sobě, sametu, atlasu, hedvábí, damašku a 

sukna, přes které splývá neobyčejně černý plnovous, propracovaný tak dobře, že by už živější 

a přirozenější ani nemohl být. Portrétovaný drží v ruce snítku vavřínu a list papíru, na němž je 

napsáno jméno Klimenta VII., zatímco v popředí jsou dvě masky, jedna krásná, představující 

Ctnost, druhá ohyzdná, znamenající Neřest.”
9
 

 

Lucianův příběh se promítne ještě jednou v tématu této práce. Když v roce 1545 

navštíví Tizian Vecelli Řím, stane se jeho průvodcem po papežských komnatách právě 

Sebastiano del Piombo. Tizian se zmíní o prohlídce v dopise Aretinovi a ten mu v říjnu 1545 

z Benátek odpoví v ironickém tónu: 
 

 

„Dnes litujete, že chuť jet do Říma jste nedostal o dvacet let dřív; rád vám věřím. Jste-

li oslněn tím, co tam nalézáte nyní, co byste asi dělal, kdybyste toto město mohl vidět takové, 

jaké jsem je opustil já?“
10 

                                                 
8
 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, s. 91. 

9
 Cf. Giorgio Vasari: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů II. Přel. Pavel Preiss. Odeon, 

Praha 1976, Op. Cit., s. 184-185. 

10
 Cf. André Chastel: Vyplenění Říma. Přel. Ivo Lukáš. Barrister & Principal, Praha 2003, Op. Cit., s. 

5. 
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Aretino si evidentně vybírá masku Neřesti a dostane se do těžkého konfliktu s 

prodatářem Klimenta VII., s Giovannim Matteem Gibertim, jenž není nakloněn Aretinově 

ostrému jazyku, ani jeho tendencím k obscénnostem. 
 

Když je na jaře roku 1524 zatčen a uvězněn rytec Marcantonio Raimondi, autor 

šestnácti pornografických rytin inspirovaných kresbami Giulia Romana, využije Aretino 

svého vlivu u papeže a dosáhne umělcova propuštění. Jistý si medicejskou ochranou, 

doprovodí tyto kresby šestnácti sonety. Jsou známy jako Smyslné sonety (Sonetti lussuriosi, 

1524). 

Konflikt s Gibertim se stupňuje, v jisté chvíli ztrácí Aretino papežskou ochranu a stává 

se zranitelným. Pod hrozbou uvěznění odejde mimo Řím, na dvůr Giovanniho delle Bande 

Nere, medicejského kondotiéra. Po nějakém čase se situace uklidní, papeži Klimentovi VII. i 

prodatáři Gibertimu věnuje Aretino oslavné sonety, ale vztah k papežskému dvoru je 

nenávratně poničen, projde deziluzí a vede Aretina k napsání komedie o pěti dějstvích 

Kurtizána (La Cortigiana, 1525), která symbolicky demaskuje život v nejvyšších vrstvách 

římské společnosti. 

Dvorská kultura prezentovaná toskánským teritoriem, dále Benátčanem Pietrem 

Bembem a Mantovanem Baldassarem Castiglionem, platonismus a petrarkismus jsou tu dány 

do kontrastu s lidovou kulturou, která prezentuje život bez skrupulí, v realisticko - komických 

obrazech. 

Komedie obsahuje dvě základní komické linie, příběh messera Maco, který přijede ze 

Sieny do Říma, aby se stal dvořanem a posléze kardinálem. Ve své provinční naivitě je však 

konfrontován s prostředím nemilosrdných žertíků (le beffe clamorose e crudeli). Druhá 

epizoda představuje messera Parabolana, bohatého dvořana, zamilovaného a vydaného 

napospas sloužícím, kteří hledají jakoukoli příležitost ke krádeži a profitu z jeho zamilované 

zaslepenosti. Aretino toto své první komické dílo doprovodí úvodními prohlášeními 

(Argomento e Prologo) v antipetrarkovském a antiakademickém duchu, aby snad čtenář či 

posluchač nenabyl dojmu, že autor postrádá dostatečný nadhled nad autobiografickými prvky 

svého díla. 

Vznik Kurtizány rozhodně nepřispěl k vylepšení Aretinovy římské pozice, dále 

pokračuje v útočném tónu i během oslav “Pátého Evangelisty” Pasquina v den legendárního 
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založení Říma 25. dubna. O tři dny později je v potyčce s Achillem Della Volta vážně zraněn 

a po zotavení 13. října 1525 definitivně odchází z Říma
11

. 

Udělená lekce Aretinovi je předzvěstí lekce mnohem závažnější, kterou papežskému 

Římu 6. května 1527 udělí císař Karel V. Habsburský a která vejde do dějin jako nejhorší a 

nejkrvavější vyplenění města. 

Prostředí v Urbe odkrylo osobnostní rysy Pietra Aretina a stvořilo fámu doprovázející 

jeho osobnost. Dramatické události ho podnítily k útočné reakci a prožitá deziluze z 

pokrytecké morálky dala průchod jeho přirozené tendenci zabývat se horšími stránkami 

lidského charakteru, odvrácenou stranou životní reality. Vstoupil do společnosti, která 

Aretinovi umožnila z nedostatků učinit přednost a proměnit je v jistou konkurenční výhodu, 

kterou pak rozvine v plné šíři ve svém doživotním benátském působišti. Temné stopy 

římských reálií zůstanou přítomny v celém jeho literárním odkazu. 

 

2.3 Na mantovském dvoře a bezpečné útočiště v Benátkách 

Než Aretino pronikne do nejvyšších vrstev benátské společnosti, čeká ho ještě rok u 

Giovanniho delle Bande Nere a po jeho tragickém skonu na bojišti v listopadu 1526 několik 

měsíců na mantovském dvoře vévody Federica Gonzagy, velkého obdivovatele satiry. Pro 

Gonzagu napíše hru Podkoní (Il Marescalco, 1533). Burleskní komedii o podkoním na 

mantovském dvoře, který kvůli své sexuální orientaci trpí averzí vůči ženám a má být proti 

své vůli oženěn s neznámou a na neznámém místě. Nakonec má tento smolař pod svatebním 

závojem spatřit obličej samotného vévody.  

Z Říma se ozývají nesouhlasné hlasy s Aretinovým exilem v Mantově a kvůli 

zachování dobrých politických vztahů s papežem je vévoda nucen reagovat. S Aretinem se 

loučí 25. března 1527, několik týdnů před vypleněním Říma, a ten 8. června z Benátek píše, 

že mu ve stájích nechává darem své koně, protože se hodlá ve svém novém útočišti usadit, 

byť zpočátku uvažoval i o odchodu do Francie: 

 

 „[...] perché la città mi è talmente piacuta, che bisogna che me ne procacci un di 

legno, s’io voglio cavalcar per queste acque.”
12 

 

                                                 
11

 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, s. 93. 

12
 Cf. Lettere, Il primo e il secondo libro, Arnoldo Mondadori Editore, Roma 1960, Op. Cit., s. 20. 
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„[...] protože město se mi tolik zalíbilo, že si potřebuji opatřit nějakou loď, jestli chci 

cválat po vodě.” 

 

Krátce po příchodu do benátské laguny se seznamuje s Tizianem Vecelliem, a to ho 

významně ovlivní v rozhodnutí zůstat v Benátkách.
13 

Pietro Aretino najde v hlavním sídle 

Republiky dostatečně svobodný prostor, v němž se instaluje do pozice samozvaného soudce 

obdařeného luxusem pod ochranou mocných. S pomocí symbolického významu zrcadla, 

oblíbeného předmětu 16. století, je možné konstatovat, že Aretino v zrcadle Cinquecenta vidí 

to, co vidět chce, zajímá se o ono alter ego své doby. Podobně jako Narcis, který se zhlížel ve 

vodní hladině tak dlouho, až se do sebe zamiloval, i Aretino propadá lásce k sobě samotnému 

a udržuje kult benátské celebrity v paláci nad kanálem Grande, nad světélkující vodou laguny. 

Jeho přístup k životu by se dal popsat jednou jednoduchou větou:  

 

„ [...] il godimento pieno e assoluto dei beni del mondo [...]”
14 

 

„ [...] plné  a absolutní uspokojení všemi dary světa [...]”¨ 

 

S pocitem bezpečí, v dostatečné vzdálenosti od Říma, papeže Klimenta VII. a 

prodatáře Giovanniho Mattea Gibertiho, s novým mocným mecenášem za zády, 

francouzským králem Františkem I., se nadále vyvíjí jeho literární styl. Od satirických 

veršíků, prognóz a soudů, přes komediální žánr se dostává k pornografickému zpracování 

dialogu dvou pouličních prostitutek.  

Děj svých Rozhovorů Nanny a Antonie (Ragionamenti della Nanna e dell’Antonia, 

fatto in Roma sotto una ficaia, composto dal divino Aretino per suo capriccio e correzione dei 

tre stati de le donne, 1534) situuje do Říma, pod fíkovník, kde dvě prostitutky konfrontují tři 

postavení ženy v renesanční společnosti, jeptišku, manželku a prostitutku, aby poradily 

začínající Pippě, která životní role pro ni bude nejvýhodnější. Tento dialog pak pokračuje 

v Rozhovoru, v němž Nanna poučuje svou dceru Pippu (Dialogo nel quale insegna a la 

Pippa). 

 Aretinova publikační činnost v roce 1534 znovu ukáže na autorovu rozporuplnost. V 

dubnu publikuje první část Rozhovorů a o dva měsíce později v červnu poému se sakrálním 

                                                 
13

 Cf. 
 
Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti, Vol. IV., Rizzoli Milano 1929, s. 166. 

14
 Ibid., Op. Cit., s. 167. 
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obsahem La passione del Gesù. Časem přibydou další skladby s podobnými náměty, později 

shrnuty pod titulem L’Umanità del Cristo.  

Téhož roku 1534 umírá medicejský papež Kliment VII. a Aretino, vždy politicky 

angažovaný, se začíná orientovat na císařskou stranu, ke Karlu V. Právě v tomto období se 

rozhodne k postupné publikaci svých dopisů zobrazujících mimořádný rejstřík jeho sociálních 

vztahů. Jsou mezi nimi dopisy staršího data než je rok 1534, mnohé mohou být stylizované či 

dokonce fiktivní za účelem jejich vydání. Publikační data jednotlivých šesti svazků 

představují roky 1537, 1542, 1546, 1550 (2 díly) a 1557. 

Pietro Aretino žije u mostu Rialto, tam kde se kříží kanál Grande s Rio San Giovanni, 

jeho pohostinná a věčně zadlužená domácnost řečená “u Aretina” (la casa detta all’Aretino) 

je otevřena příchozím. Posledních pět let stráví v jiném paláci u kanálu Grande a Riva del 

Carbone. 

V roce 1537, kdy vychází první svazek dopisů, se bonviván Aretino stane otcem a 

podle určitých svědectví opět demonstruje svůj osobnostní rozpor mezi cynismem veřejných 

vztahů a domácí intimitou, vyjádřenou příkladnou péčí o dcery Adrii a Austrii (pojmenována 

na počest habsburského imperátora Karla V.), která zůstane s otcem až do konce jeho života. 

Po Aretinově úmrtí Austria odejde do kláštera.
15 

 Bývá pravidlem, že taková osobnost jako Aretino rozděluje své publikum, kromě 

mecenášů a příznivců existovali také mnozí nepřátelé a zakladatelé antiaretinovské linie v 

literatuře. Mezi první je možné počítat jistého Nicola Franca, vyhnaného z Aretinovy 

domácnosti v roce 1538. Ve stejnou dobu probíhá také soudní proces, v němž je Aretino 

obviněn ze sodomie. Opustí dokonce Benátky, ale díky intervenci vlivných přátel se může bez 

následků vrátit.
16

 

 Nepochybně zajímavá jsou Aretinova uznání nejvyššími autoritami doby. Je možné 

pouze spekulovat, zda tak učinili výměnou za Aretinovu mlčenlivost nebo kvůli sympatiím 

k autorovi, který se nebojí mluvit a psát i o nereprezentativních aspektech života. V roce 1543 

se Aretino v Peschieře osobně setkává s Karlem V., v roce 1550 získává titul gonfaloniera 

z Arezza a rytíře svatého Petra. O tři roky později ve společnosti vévody Quidobalda 

d’Urbino snad v absurdní naději, že získá kardinálský klobouk, navštíví naposledy Řím.  

                                                 
15

 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, s. 99. 

16
 Ibid., s.101. 
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 Podle svědectví velvyslance florentského velkovévody Cosima I. Medicejského, 

zemře Pietro Aretino na záchvat mrtvice (una cannonata d’apoplexia) ve svém domě 21. října 

roku 1556.
17 

Je pohřbený v kostele svatého Lukáše ve stejné farnosti v Benátkách. 

 Účelem této práce není podat maximální přehled Aretinových biografických dat, ani 

přesný výčet jeho literárních prací, v nichž figurují další komedie, poémy, jedna tragédie, 

nová přepracovaná vydání existujících děl. Dělo se tak samozřejmě v souvislosti s možností 

tisku, protože Benátky představovaly v 16. století evropskou tiskařskou velmoc. S privilegiem 

státu, který byl historicky v konfliktních vztazích s papežstvím, tu mohla vycházet díla, která 

jinde nebyla povolena. Časem však byly zakázané i Aretinovy práce a proto jejich edice patří 

mezi vzácné renesanční tisky. Biografická data i uvedená díla mají ilustrovat základní životní 

peripetie a s nimi související literární vývoj toskánského rodáka. 

 

  2.3.1 Adresát Aretinových dopisů, malíř Tizian Vecellio 

Příjemcem čtyřiceti tří zachovaných dopisů Pietra Aretina je benátský malíř Tizian 

Vecellio. Pokud jde o životopisná data, neexistuje doklad o umělcově přesném narození. Na 

základě svědectví Giorgia Vasariho a Ludovica Dolceho byla stanovena hypotéza, že se 

Tizian narodil kolem roku 1490, s jistotou v otcovském domě v horském městečku Pieve di 

Cadore, ležícího sto třicet kilometrů od Benátek. Vecellio Aretina přežil o dvacet let, zemřel 

na horečku 27. srpna 1576 během jedné z mnoha morových epidemií v Benátkách. Jestli i 

v jeho případě byla horečka způsobena morovou nákazou, není jasné, navíc byl pohřben 

uvnitř města ve františkánské bazilice dei Frari, což v období „černé smrti“ bylo zakázáno. 

Vecellio byl potomkem místní významné rodiny, která zastávala notářské úřady, ale 

jejíž členové měli i blízko k umělecké tvorbě, především k malířství, jak o tom svědčí 

výzdoba kostela v Pieve di Cadore. Jako devítiletý chlapec odešel společně se starším bratrem 

do Benátek vyučit se umění mozaiky v dílně Sebastiana Zuccata, ale pro své velké malířské 

nadání záhy přešel do proslulé dílny bratrů Giovanniho a Gentila Belliniových. První 

významnou zakázku freskové výzdoby skladu německých kupců v Benátkách (Fondaco dei 

Tedeschi) získal s Giorgionem z Castelfranca, po jeho náhlém úmrtí se vydal na samostatnou 

uměleckou dráhu, jež vedla až k získání prestižního úřadu oficiálního malíře Nejjasnější 

Benátské republiky (Serenissimy).  

                                                 
17

 Cf. Dizionario Biografico degli Italiani, Vol. 4, Società Grafica Romana, Roma 1962, s. 102. 
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Vztah Pietra Aretina a Tiziana Vecellia se datuje od jara či léta roku 1527, kdy se 

v březnu do města na laguně ukryl světem zkušený solitér Aretino. Po květnovém sacco di 

Roma utíká do Benátek také vynikající architekt, Florenťan Jacopo Sansovino a jak píše jeden 

z Vecelliových životopisců Celso Fabbro: 

 

„In breve [...] questa triade illustre veniva a primeggiare nelle sfere intelletuali e 

culturali di Venezia.“
18 

 

„Záhy [...] tato trojice význačných mužů začala udávat tón v kulturních a 

intelektuálních oblastech Benátek.“ 

 

Proč se Tizian, jehož obrazy patří mezi klenoty všech světových galerií, stane přítelem 

pochybného literáta a dobrodruha Aretina, kterému neřeknou jinak, než „metla knížat“ 

(flagello dei principi)? Vysvětlení nabízí na stejné straně své knihy Celso Fabbro: 

 

„Di [...] Pietro Aretino, uomo scostumato e corrotto, Tiziano ammirava il genio 

artistico e la cultura; e da uomo sagace ed astuto egli vide in lui colui che poteva recargli 

vantaggio coll’introdurlo ed esaltarlo presso i potenti del tempo.“
19 

 

„Na [...] Pietru Aretinovi, muži zhýralém a zkorumpovaném, obdivoval Tizian 

uměleckého a kulturního ducha; muž bystrý a mazaný v něm viděl toho, kdo mu mohl 

poskytnout výhodu tím, že ho představí a zvýší jeho prestiž u mocných své doby.“
 

 

 Přátelství dvou mužů, jednoho hluboce malířsky nadaného, toužícího po slávě a 

majetku, druhého s povrchním literárním talentem, ale o to významnějším ukotvením ve 

společnosti, poznamenalo oboustranně výhodné spojenectví. Jejich camaraderie byla v 

souladu s tempem doby vrcholné renesance 16. století, která posunula dále původní myšlenku 

o optimistickém nahlížení na schopnosti individua a převedla ji do zvýšené potřeby 

sebeprezentace a autostylizace. V oblasti výtvarného umění panoval rostoucí zájem o sakrální 

obrazy světců a vznikaly soukromé portrétní galerie šlechticů. Oficiální malíř Serenissimy 

                                                 
18

 Cf. Celso Fabbro: Tiziano, la vita e le sue opere, Magnifica Comunità (ed.), Belluno 1990, Op. Cit., s. 

60. 

19
 Ibid., Op. Cit., s. 60. 
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zajištěný ročním důchodem měl povinnost malovat portréty benátských dóžat a velkoplošná 

plátna v Dóžecím paláci, která oslavovala vojenské úspěchy Republiky. Tizianovy portréty 

několika benátských vládců i obraz bitvy u Cadore podlehly ničivému požáru paláce v roce 

1577, rok po jeho smrti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

3 Dopisy Aretina Vecelliovi 

 

V předchozí kapitole ve výčtu Aretinovy literární tvorby je uveden poměrně široký 

žánrový rozsah jeho děl. Na začátku stojí pokus o lyriku petrarkovského stylu (Opera Nova, 

1512) a ve stejném období píše první satiry, jednoduchý memorativní žánr, který posléze 

zdokonalí v Římě, když se stane hlavním „Pasquinovým básníkem“. V případě Smyslných 

sonetů (1524) už dojde k „aretinovsky“ obsahové proměně sonetu, který původně vytvořili 

básníci sicilské školy ve 13. století. 

Po dramatických žánrech, dialogu a lyrických skladbách, se Aretino nakonec věnuje 

psaní epištol. Jak připomíná docent Jiří Špička, Aretino se rozhodl zveřejnit své dopisy podle 

vzoru mnohých, kteří to učinili před ním. Některé z listů mohou být také zpola či úplně 

vymyšlené. 

 

„Le lettere [...] sono uno strumento affascinante dell’esibizionismo di Aretino, che 

come la celebrità di oggi, fa della sua vita una cosa pubblica, esibendo i tutti suoi rapporti 

illustri, i sucessi e le trovate geniali, le opinioni su molti argomenti, e ancora derisioni e 

parole forti, il tutto scritto in uno stile mosso espressivo [...].”
20 

 

„Dopisy [...] jsou okouzlujícím nástrojem Aretinova exhibicionismu, který podobně 

jako dnešní celebrita, udělá svůj život veřejnou záležitostí tím, že ukazuje všechny své 

významné kontakty a úspěchy. Jeho názory na mnohé věci jsou považovány za vynikající, 

navíc ještě posměšky a silná slova, všechno napsáno rychlým a expresivním způsobem.” 

 
 

 V Aretinově případě se nejedná o vytvoření vlastního životního příběhu pomocí 

dopisů, o konstrukci idealizovaného curiculum vitae, ale zaznamenání momentální situace, o 

psychologický tah, který má přinést autorovi popularitu a následný prospěch v přízni 

mocných, vyjádřenou taktéž konkrétními dary a finančními obnosy. 

V souvislosti s již zmiňovaným návratem literárního petrarkismu na konci 15. a 

začátku 16. století, je více než pravděpodobné, že tehdy panující všeobecný zájem o 

Francesca Petrarku přinesl také povědomí o existenci jeho korespondence. Petrarkovy 

                                                 
20

 Cf. Jiří Špička a kol.: Letteratura italiana del Medioevo e del Rinascimento, Olomouc, Univerzita 

Palackého 2014, Op. Cit., s. 189. 
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Familiares kopírují staré vzory dopisových souborů Cicerona a Seneky, s nimiž se seznámil 

během svých pobytů ve Veroně a na jiných vévodských dvorech. 

3.1 Dopis jako literární žánr 

„Literární [...] žánr je obecně definován buď jako souhrn (reálně existujících) textů 

s podobnými znaky, nebo jako souhrn těchto (abstraktních) znaků. Jakkoli se obě definice liší 

– každá vychází z jiného přístupu ke genologii, nominalistického a realistického – má žánr 

pokaždé platnost jednotky abstraktní, pojmu zastřešujícího více konkrétních textů (dílo je 

vždy projevem určitého žánru nebo žánrů); neexistuje tedy žánr v díle, ale dílo v žánru.“
21 

 

Literární žánry tvoří nižší genologickou rovinu, přičemž vyšší kategorii zaujímají 

literární druhy. Toto dělení na základní literární druhy vychází z antiky, základní trojici 

tvořily epika, lyrika a drama. V současné době se spíše hovoří o próze, poezii a dramatu.  

Významný představitel klasické výmarské literatury, obdivovatel antické i humanistické 

literatury, Johann Wolfgang von Goethe, přísně odlišoval literární druhy od žánrů. Žánry 

chápe jako nahodilé a historicky dané, druhy však jako odvěké a přirozené.
22 

S odvoláním na tuto klasifikaci je logické, že humanistická literatura vycházející 

z antických vzorů, oživila také žánry používané v antice. Jde zejména o hrdinský epos, dopisy 

určené širšímu publiku nebo konkrétní osobě, dialog, komedie, tragédie, bukolická poezie a 

církevní divadelní obrazy.  

 

„Pojem [...] žánr má znakovou povahu: žánr má složku označujícího a označovaného 

(výrazovou a významovou). Znaková povaha nedovoluje chápat „obsah” a „formu” žánru 

jako dvě odlišné věci: cokoli, co má znakovou platnost, je forma i obsah zároveň. Žánr je 

uzavřená, v sobě celá, završená jednotka.”
23

 

 

Třetí genologickou kategorii tvoří žánrová varianta neboli subžánr, který splňují 

například dopisy milostné, dopisy z vojny, román v dopisech, apod. Zkoumané Aretinovy 

listy představují kategorii dopisů blízkému příteli a s ohledem na adresáta v nich najdeme i 

literární obrazy malířských pláten. 

                                                 
21

 Cf. Pavel Šidák: Úvod do studia genologie, Filip Tomáš – Akropolis, Praha 2013, Op. Cit., s. 16 – 17. 

22
 Ibid., s. 24. 

23
 Ibid., Op. Cit., s. 73. 
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3.2 Žánrové znaky Aretinových dopisů  

Vzájemnou korespondenci zahajuje Tizian, který informuje Aretina o svém setkání se 

španělským generálem a sekretářem císaře Karla V., Luìsem de Avila y Zuñiga v Asti 31. 

května 1536: 

 

„Al Signor [...] Pietro Aretino mio Signor e Compare [...]”
24  

 

„Panu [...] Pietru Aretinovi, mému pánu a příteli [...]” 

 

Oslovení Signor a Compare je výstižné pro oba pisatele. Výraz přítel, kamarád nebo kumpán 

– compar, compare je starším ekvivalentem pro vyjádření přátelského vztahu mezi dvěma 

blízkými osobami. Aretino začíná obdobně čtvrtinu svých dopisů Vecelliovi: příteli (compar), 

drahý a jediný můj příteli (compar caro mio unico), pane příteli (Signor compare), drahý 

příteli (caro compare), Vecellio, můj bratrský příteli (Vecellio fraternamente compar mio), 

příteli, jenž požíváš úcty (compare onorando). Třikrát se také objevuje oslovení messer nebo 

misier, jde o synonymum pane (signor, signore). Citově nejvřelejší je potom označení bratře 

(fratello) v listu z dubna 1552, naopak více formálněji píše Aretino v srpnu 1554: 

 

„A voi [...], unico, divino e immortal Titiano, a voi dico (perché avete figliuola e figli, 

e gli amate) bisogna ragionar de le creature dai propri padri amatissime [...].
25

 

 

 
„Vám [...], jediný, božský a nesmrtelný Tiziane, Vám říkám (protože máte dcerku a 

syny a milujete je), děti potřebují poradit od svých milujících otců [...].  

 

 Korespondence představuje časový úsek sedmnácti let. První Aretinův dopis včetně 

jednoho z výtvarných obrazů pochází z 9. listopadu 1537 a týká se již neexistujícího obrazu 

Zvěstování pro kostel Santa Maria degli Angeli na Muranu. Dílo se zachovalo pouze v 

rytecké práci a Aretinův popis dokládá jeho původní podobu. Okolnosti vzniku a další osud 

malířské práce zmiňuje také Vasari ve svých Životech: 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 88. 

25
 Ibid., Op. Cit., s. 208. 
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„Tizian [...] pak sám namaloval pro kostel Santa Maria degli Angeli na Muranu 

překrásné Zvěstování. Protože však zadavatel nechtěl za ně dát pět set skudů, jež Tizian žádal, 

poslal je malíř na radu pana Pietra Aretina darem císaři Karlu V., jemuž se dílo nesmírně 

zalíbilo, a tak mu za ně poslal darem dva tisíce skudů; na původní místo pak přišlo 

Zvěstování, jež namaloval Pordenone.“
26 

 

 Pro srovnání takto vypadá verze Aretinova, v níž naopak chválí moudré rozhodnutí 

svého přítele, že obraz poslal císařovně Isabele Portugalské: 

 

„Egli [...] è stato savio l’avedimento vostro, compar caro, avendo voi pur disposto di 

mandare l’imagine de la Reina del cielo a l’imperadrice de la terra.
27 

 

„Byla to [...] vaše moudrá prozíravost, drahý příteli, že jste přesto poslal obraz 

královny Nebes pozemské císařovně.
 

 

První a druhý Aretinův dopis Tizianovi od sebe dělí téměř pět let. Korpus je možné 

chronologicky rozdělit na tři části podle četnosti dopisového styku přibližně takto: 

 

9. 11. 1537 – 6. 7. 1542 (2 dopisy) 

červenec 1543 – prosinec 1548 (32 dopisů) 

říjen 1549 – srpen 1554 (9 dopisů) 

 

Ve 40. letech 16. století Tizian cestoval na pozvání kardinála Alessandra Farnese 

(budoucí majitel Chigiho vily) do Říma a pracoval také v německém Augšpurku, kam odjel 

na přání císaře Karla V. Malířova nepřítomnost v Benátkách je proto logickým vyústěním 

zvýšeného počtu poslaných listů. Důvěrná znalost Říma na rozdíl od říšského Augšpurku, 

dala Aretinovi i jisté právo udílet Tizianovi doporučení k návštěvě uměleckých památek, jak o 

tom svědčí dopis z října 1545. 

První časový úsek korpusu obsahuje dva Aretinovy literární obrazy, vztahují se k již 

zmíněnému Zvěstování (9. 11. 1537) a k dětskému portrétu Clarissy Strozziové (6. 7. 1542), 

dvouleté dceři florentského šlechtice Ruberta Strozziho.   

                                                 
26

 Cf. Giorgio Vasari: Životy II. Přel. Pavel Preiss. Odeon, Praha 1976, Op. Cit., s. 368. 

27
 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 94. 
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Ve druhém sledovaném období 40. let složí Aretino k Tizianovu obrazu Isabelly 

Massoly také sonet (říjen 1543). V květnu následujícího roku 1544 vykloněn z okna svého 

paláce nad kanálem Grande popíše krásu Benátek. Pravděpodobně tento literární obraz je 

jedním z nejslavnějších Aretinových dopisů. V lednu 1548 následuje Aretinův posudek k 

obrazu Ecce homo, který Tizian bral s sebou jako dar na císařský dvůr do Augšpurku.   

Poslední Aretinův literární obraz ze třetího období představuje sonet, který je součástí 

listu z října 1553. Týká se portrétu Francesca Vargase, velvyslance Karla V. Uvedené 

příklady vyplňují subžánrovou krajinu tvořenou literárními obrazy jako porovnání (paragone) 

k obrazům malířským.  

Ludovico Dolce ve svém Dialogu o malířství (Dialogo della Pittura intitolato 

l’Aretino, 1557), v oblíbeném dialogickém žánru humanistické literatury, vede fiktivní 

rozpravu mezi Pietrem Aretinem a toskánským gramatikem Giovannim Francescem Fabrinim 

o malířském umění. Dolce tak posmrtně legitimizuje roli Aretina jako arbitra vkusu a znalce 

malířství, jehož názory jsou směrodatné pro širší publikum. Oba diskutující za největší malíře 

považují božskou trojici Michelangela, Raffaela a Tiziana. Fabrini uzavírá diskusi těmito 

slovy: 

 

„Tutto [...] questo è verissimo e, perché io stimo che non vi resti altro in questa 

materia da ragionare, conchiudiamo, che, quantunque h oggidì ci siano stati molti Pittori 

eccellenti; questi tre ottengono il Prencipato: cioè Michel’Agnolo, Rafaello, e Titiano.“
28 

 

„Toto [...] všechno je naprostá pravda; a protože si uvědomuji, že už tu nezůstává nic, 

co by mělo být probráno, uzavřeme to s tím, že bylo mnoho vynikajících malířů, ale tři z nich 

si zaslouží principát, jsou to Michelangelo, Raffael a Tizian.“ 

 

3.2.1 Aretinovy literární obrazy 

První zachovaný Aretinův dopis Tizianovi má datum 9. listopadu 1537: 

 

„Egli [...] è stato savio l’avedimento vostro, compar caro, avendo voi pur disposto di 

mandare l’imagine de la Reina del cielo a l’imperadrice de la terra. Né poteva l’altezza del 

giudizio, dal qual traete le meraviglie de la pittura, locar più altamente la tavola in cui 
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 Cf. Ludovico Dolce: Dialogo della Pittura, Gabriel Giolito de’ Ferrari, Venezia 1557, Op. Cit. 60. 
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dipigneste cotal Nunziata. Egli s’abbaglia nel lume folgorante che esce dai raggi del paradiso, 

donde vengono gli angeli, adagiati con diverse attitudini in su le nuvole candide, vive e 

lucenti. Lo Spirito santo, circondato dai lampi de la sua gloria, fa udire il batter de le penne, 

tanto somiglia la colomba, di cui ha preso la forma. L’arco celeste, che attraversa l’aria del 

paese scoperto da l’albore de l’aurora, è più vero che quel che ci si dimostra doppo la pioggia 

inver’la la sera. Ma che dirò io di Gabriele, messo divino? Egli, empiendo ogni cosa di lume e 

rifulgendo ne l’albergo con nuova luce si inchina sì dolcemente col gesto de la riverenza, che 

ci sforza a credere che in tale atto si apresantasse inanzi al conspetto di Maria. Egli ha la 

maestade celeste nel volto, e le sue guance tremano ne la tenerezza, composta dal latte a dal 

sangue, che la natura contrafà l’unione del vostro colorire. Cotal testa è girata de la modestia, 

mentre la gravità gli abbassa soavemente gli occhi: i capegli, contesti in anelli tremolanti, 

accennano tuttavia di cadere da l’ordine loro. La veste sottile di drappo giallo, non 

impacciando la semplicità del suo involgersi, cela tutto l’ignudo senza asconderne punto, e 

par che la zona, di che è soccinto, scherzi col vento. Né si sono vedute ancor ali, che 

aguaglino le sue piume di varietà né di morbidezza, e il giglio, recatosi ne la sinistra mano, 

odora e risplende con un candore inusitato: insomma, par che la bocca, che formò il saluto e 

ci fu salutato, esprima in note angeliche “Ave“. Taccio de la Vergine, prima adorata e poi 

consolata dal corrier di Dio, perchè voi l’avete dipinta in modo e con tanta maraviglia, che 

l’altrui luci, abbagliate nel refulgere dei suoi lumi pieni di pace e di pietade, non la posson 

mirare. 

Come anco, per la novità dei suoi miracoli, non potremo laudare l’istoria, che 

dipignete nel palazzo di San Marco per onorare i nostri signori e per accorar quegli, che, non 

potendo negar l’ingegno nostro, danno il primo luogo a voi nei ritratti e a me nel dir male, 

come non si vedessero per il mondo le vostre e le mie opere.“
29 

 

„Byla to [...] vaše moudrá prozíravost, drahý příteli, že jste přesto poslal obraz 

královny Nebes pozemské císařovně.
 
Ani ta nejvyšší soudnost, z níž čerpáte nádheru malby, 

by nemohla výše umístit deskový obraz, na němž jste namaloval Zvěstování. Celé je 

osvětleno třpytivým proudem paprsků z ráje, odkud přicházejí andělé v různých pózách na 

bělostných obláčcích, plynoucích a zářících. Duch Svatý obklopený svatozáří dává slyšet 

tlukotu ptačích per, tolik se podobá holubici, v níž se proměnil. Nebeský oblouk, který protíná 

ovzduší krajiny schované v jitřních červáncích, je opravdovější než ten, jenž se večer objevuje 
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 Cf. Lettere, Il primo e il secondo libro, Arnoldo Mondadori Editore, Roma 1960, Op. Cit., s. 280-281. 
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po dešti. Ale co řeknu o Gabrielovi, nebeskému poslovi? On, který všechny věci naplňuje 

světlem a příbytky rozzáří světlem novým, tak půvabně sklání hlavu ve zbožné úctě, že jen 

stěží uvěříme, že se právě v tuto chvíli zjevuje před Mariinými zraky. Gabriel má v obličeji 

nebeskou důstojnost, jeho tváře se měkce zachvívají, utvořeny z mléka a krve, že až 

k přirozenosti ji napodobuje jednota vaší malířské palety. Jeho hlava se sklonila cudností, 

zatímco vážnost líbezně klopí zrak: zvlněné vlasy se v náznaku uvolňují z účesu a padají dolů. 

Oděv z tenké žluté látky nebrání jednoduše se zahalit, pokrývá celou nahou postavu, aniž by 

cokoli ukázal. A zdá se, že tam, kde se látky nedostává, vítr si jen hraje. Ještě nebyla k vidění 

taková křídla z tolika per a tak jemná, a lilie v levé ruce voní a září jasně neobvyklou bělostí: 

takže se zdá, že ústa zůstala ještě nastavena na pozdrav, který vyslovila, a vyslovují andělský 

„Zdrávas“. O Panně Marii pomlčím, nejprve uctěné a poté potěšené Božským poslem, 

protože vy jste ji vymaloval způsobem a s takovou nádherou, že oči pozorovatele zasažené 

paprsky jejího mírumilovného světa a milosrdenství, ji nemohou upřeně sledovat. Stejně jako 

nemůžeme více velebit příběh, který malujete v Dóžecím paláci, abyste uctil naše vládce a 

vzbudil závist u těch, kteří nemohou zapřít naše nadání, pomlouvají předně vaše portréty a 

pak i mě, jakoby na světě nebylo dost vašich a mých děl.“ 

 

Dnes neexistující sakrální obraz, který byl pravděpodobně zničen během francouzské 

invaze ve Španělsku, zachoval v rytině Gian Giacomo Caraglio. Aretinův literární popis si 

pohrává s barevností deskového obrazu, s pohybem i výrazy obou protagonistů, zejména 

archanděla Gabriela. Využívá expresivně zabarvených výrazů, věnuje se světelným efektům 

malby, jež vyjadřuje slovními spojeními, jako jsou například: třpytivý proud světla (lume 

folgorante), bělostné obláčky (nuvole candide), plující a zářící (vive e lucenti) nebo 

neobvyklou bělostí (candore inusitato). Zvolená slova míří na obrazotvornost čtenáře, 

vyvolávají onu pověstnou benátskou barevnost, zvanou colorito, včetně světelných efektů 

malby. 

U popisu Gabrielova obličeje se objevuje chvála na téma, že Tizianova paleta se blíží 

přirozenosti, samotné přírodě. Motiv napodobování přírody rozvádí také Ludovico Dolce v 

Dialogu o malířství, kdy pan Fabrini žádá od Aretina definici malířského umění. Dolce ústy 

Aretina odpovídá: 

 

„Farollo [...] benché è cosa facile et intesa da tutti. Dico adunque la Pittura, 

brevemente parlando, non essere altro che imitazione della Natura: e colui, che più nelle sue 
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opere le si avicina, è più perfetto Maestro. Ma, perche questa diffinitione è alquanto ristretta 

e manchevole, (perciòche non distingue il Pittore dal Poeta, essendo che il Poeta si affatica 

ancor esso intorno alla imitazione) aggiungo che il Pittore è intento a imitar per via di linee, 

e di colori, (o sia in un piano di tavola o di muro o di tele), tutto quello, che si dimostra 

all’occhio: et il Poeta col mezzo delle parole va imitando non solo cio che si dimostra 

all’occhio, ma che ancora si rappresenta all’intelletto. Laonde essi in questo sono differenti, 

ma simili in tante altre parti, che si possono dir quasi fratelli.
30 

 

„Udělám to [...], protože je to jednoduché a všichni to očekávají. K malbě říkám 

stručně, že není nic jiného, než nápodoba přírody: a ten, který se tomuto požadavku více 

přiblíží, je o to lepším mistrem. Ale proč je tato definice tak zkratkovitá a nedostatečná, (tudíž 

nerozlišuje mezi malířem a básníkem, byť ten se více namáhá s imitací přírody) přidám, že 

malíř se soustředí postihnout tvary a barvy, (ať už na desce, na zdi nebo na plátně) prostě 

všude tam, kam se dívají oči: básník je připraven svými slovy vyjádřit nejen to, co vidí oči, 

ale také to, co představuje intelekt. Byť jsou v tomto rozdílní, tak jsou si v mnohém jiném 

podobní, že je možné mluvit skoro o bratrech.” 

 

Oblíbené dobové porovnávání jednotlivých druhů umění, především malby a 

sochařství, se v tomto případě dotýká malířství a básnictví. Co je více? Slova básníkova 

imitující přírodu svým intelektem skrze smyslové vjevy anebo malířské plátno zobrazující 

svět pomocí zraku? Tuto otázku je těžké zodpovědět, lze spíše mluvit o „bratrech”, kteří jsou 

rozdílní a přece si podobní.  

V závěru dopisu se vyskytuje jedna zajímavá narážka na kritiku Tizianova portrétního 

umění, které jako určitý způsob zobrazení reality zažívalo nebývalý rozkvět, ale pro některé 

intelektuály nebylo nejvyšší metou  malířství. Věta, v níž Aretino konstatuje fakt, že i on je 

některými pomlouván pro svá díla, dává na stejnou úroveň kvalitu jeho i malířových děl, 

vyjadřuje přímé paragone. Připomíná také Tizianův úkol namalovat velkorozměrné plátno 

bitvy u Cadore pro Dóžecí palác. K jeho vyhotovení byl umělec zavázán jako oficiální malíř 

Serenissimy, ale zakázka se táhla dlouhé roky a signalizovala možné narušení vztahů se státní 

mocí. Povzbuzující Aretinova slova spolu s hrozící ztrátou prestiže i financí nakonec vedly 

malíře k dokončení díla v srpnu 1538. Jak již bylo dříve uvedeno, po necelých čtyřiceti letech 

jej zničil požár. 

                                                 
30

 Cf. Ludovico Dolce: Dialogo della Pittura, Gabriel Giolito de’ Ferrari, Venezia 1557, Op. cit. 11-12. 



 

27 

 

S nahlédnutím do prvního svazku dopisů Pietra Aretina končícího rokem 1537 stojí za 

zmínku dopis adresovaný Veronice Gambara, hraběnce z Correggia v kraji Emilia-Romagna. 

Hraběnka patřila mezi nejvýznamnější renesanční básnířky Italského poloostrova a list pro ni 

je datován 7. listopadu 1537. Je dokladem toho, že existovali i další adresáti, jež obdrželi od 

Aretina chvály (lodi) na Tizianovu práci. Respektované básnířce se slušelo napsat sonet a 

nejlépe rovnou dva. Jedná se totiž o dva portréty, vévodský manželský pár z Urbina, 

Francesca Mariu I. della Rovere a Eleonoru Gonzagu. Dvojportrét se dnes nachází ve 

florentské galerii degli Uffizi: 

 

„Se [...] ‘l chiaro Apelle con la man de l’arte 

rassemplò d’Alessandro il volto e ‘l petto,  

non finse già del pellegrin subietto 

l’alto vigor che l’anima comparte. 

  Ma Tizian che dal cielo ha maggior parte, 

 fuor mostra ogni invisibile concetto: 

 però ‘l gran duca del dipinto aspetto 

 scopre le palme entro al suo core sparte. 

  Egli ha il terror fra l’uno e l’altro ciglio, 

l’animo in gli occhi e l’alterezza in fronte, 

 nel cui spazio l’onor siede e ‘l consiglio. 

  Nel busto armato e ne le braccia pronte  

 arde il valor che guarda dal periglio  

 Italia, sacra e sue virtuti conte. 

 

L’union [...] de i colori che lo stile 

di Tiziano ha distesi, esprime fora 

la concordia che regge in Leonora 

le ministre del spirito gentile. 

 Seco siede Modestia in atto umile, 

Onestà nel suo abito dimora, 

Vergogna il petto e i crin le vela e onora, 

le affigge Amore il guardo signorile. 

 Pudicizia e Beltà, nimiche eterne, 
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la spazian nel sembiante, e fra le ciglia 

il trono de le Grazie si discerne. 

 Prudenza il valor suo guarda e consiglia, 

nel bel tacer, l’altre virtuti interne 

l’ornon la fronte d’ogni meraviglia.”
31

 

 

„Ani [...] vznešený Apelles, když rukou múzy 

zpodobil Alexandrovu tvář a hruď, 

tehdy nepředstíral zvláštní jev, 

že duše dává velkou moc. 

Ale Tizian, co z nebes uzmul víc, 

navenek ukazuje vše neviditelné: 

proto velkovévodův portrét 

odhaluje palmy vítězství rašící z jeho srdce.  

Hrůzu má pod obočím, 

odvahu v očích a vznešenost na čele, 

uvnitř hlavy mu čest a moudrost sídlí. 

V pohotových rukou a obrněné hrudi 

plane chrabrost, která nenechá svatou Itálii 

co na své ctnosti spoléhá, zahynout. 

 

Paleta  [...] barev, kterou Tizianův styl 

rozprostřel, vyjadřuje navenek 

svornost, která uvnitř Leonory vládne 

nad služebnicemi její spanilé duše. 

Skromnost s ní v pokorné póze sedí, 

Poctivost v jejím šatu dlí, 

Stud prsa a vlasy skrývá a ctí, 

a Láska jim dává pohled vznešený. 

Cudnost a Krása, věčné to sokyně, 
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 Cf. Lettere, Il primo e il secondo libro, Arnoldo Mondadori Editore, Roma 1960, Op. Cit., s. 280-281. 
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jsou odděleny od sebe a pod řasami, 

lze spatřit trůn Milosti. 

Zdrženlivost brání její čest a radí 

půvabně mlčet a další ctnosti nitra 

všemi divy zdobí tvář.”
32

 

 
 

 První časový úsek dopisového korpusu uzavírá list z 6. července 1542 týkající se 

dětského portrétu Clarissy Strozziové (v berlínské Gemäldegalerie). Podle Lionella Puppiho 

žila florentská rodina Strozziů ve vyhnanství v Benátkách mezi lety 1536 až 1542, poté se 

přesunula do Říma, kde byla dívka v patnácti letech provdána za šlechtice z mocného 

místního rodu Savella.
 
Bez pochybností se jedná o jeden z nejkrásnějších dětských portrétů a 

není náhoda, že zde opětovně Aretino nastoluje otázku vztahu mezi portrétem malířským a 

literárním.
33

 Portrét plnil v 16. století funkci obrazové paměti, podobně jako životopis 

uchovával životní příběh. Jestliže malíři, kteří byli ještě ve 14. a 15. století označováni za 

řemeslníky, uměli zachytit podobu a vystihnout psychologii portrétovaného, pak:  

 

„Bylo [...] tedy na letterati, aby učinili vše potřebné a zajistili umělcům místo 

v kronikách. A skutečně, během patnáctého století humanisté v Neapoli či ve Florencii 

projevovali zájem o uomini famosi malířství a sochařství.”
34 

 

 Aretino se dle svých slov vyjadřuje k obrazu na přání samotného malíře a vytváří další 

laudatio na Tizianovu práci: 

 

 „Io [...] ho visto, compare, da voi ritratta la bambina del signor Ruberto Strozzi, grave 

e ottimo gentiluomo. E, perché cercate il mio giudizio, dicovi che, se io fusse dipintore, mi 

disperarei, benché bisognaria che il mio vedere partecipasse del conoscimento divino, 

volendo comprendere la cagione per cui dovessi disperarmi, certo che il pennel vostro ha 

riserbati i suoi miracoli ne la maturità dela vecchiezza. Onde io, che non son cieco in cotal 

virtù, affermo col giuramento che la coscienza che non è possibile a credere, nonché facile a 
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 Přel. Ondřej Stehlík. 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, s. 107. 

34
 Cf. Eugenio Garin (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Přel. L. Šavlíková. Vyšehrad, Praha 2003, 

Op. Cit., s. 205. 
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fare una cotanta cosa, onde merita di essere antiposta a quante pitture mai furono e a quante 

mai saranno, talché la natura è per giurare che tale effigie non è finta, se l’arte vol dire che 

ella non sia viva. Lodarei il cagnuolo accarezzato da lei, se lo exclamar la prontezza che lo 

move bastasse. E la conchiudo ne lo stupore che, circa ciò, mi toglie le parole di bocca.”
35 

 

„Viděl jsem [...], příteli, váš portrét dcery pana Ruperta Strozziho, váženého a 

vynikajícího muže. A protože si žádáte můj názor, řeknu vám, že kdybych byl malířem, ztratil 

bych veškerou naději, poněvadž abych porozuměl důvodu, pro nějž bych si měl zoufat, bylo 

by třeba, aby se na mém vidění účastnilo i božské poznání. Jsem si jist, že si váš štětec 

uchoval mnoho zázraků ve zralosti stáří. Proto já, který ve své schopnosti není úplně slepý, 

potvrzuji a přísahám na svou duši, že vědomě není možné uvěřit, stejně jako není snadné 

takový obraz zhotovit. Proto si zaslouží být vyzdvižen nad mnohé, které tu nikdy nebyly a 

které tady nikdy nebudou, prokazuje, že výjev na něm je pravý, i když umění chce, aby pravý 

nebyl. Chválil bych štěně, které se od ní nechává hladit, pokud by mé pohotové vyjádření 

stačilo. A končím v ohromení, jež mi bere slova z úst.“ 

 

V textu dopisu se opětovně objevuje úvaha na téma imitace přírody, jež je posláním 

umělce. Aretino, který sám sebe považuje za umělce, se cítí být zoufalý v porovnání se 

schopnostmi svého přítele Tiziana, jenž dokáže přírodu imitovat svým zázračným štětcem 

jako by byla živá a pravá. Jedná se o druhý příklad vzájemného paragone. Aretino ve svých 

stylizacích opakovaně užívá slova virtù, v českém překladu jde o ctnost, schopnost či 

dovednost, přeneseně také vášeň.  

 

„Není [...] divu, že chyběla přímá kritika dokonce i v přítomnosti děl, k nimž 

spisovatel vyjadřoval svůj obdiv. Nejlepším prostředkem, který byl nalezen, zůstaly literární 

analogie typu Michelangelo/Dante, Tizian/Ariosto. K vyjádření těch aspektů umění, které 

nenáležely k řemeslu (ars), přesto existovala určitá slova naznačená starým autorem: 

ingenium, vis; a právě ona se používala k označení hybné síly této činnosti. Laurana od roku 

1468 opěvoval ingenio e virtù a tyto dva výrazy budou neustále sloužit jako zdůvodnění, proč 

je nutné si všímat určitých děl, určitých talentů. Aretino je také neustále používal, a nejen pro 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 106-107. 
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umělce.“
36 

 

 Aretino na podzim roku 1543 onemocní horečkou a upoután na lůžko píše příteli 

dopis, k průvodnímu slovu přidává také sonet na počest portrétované madony Isabetty 

Massoly: 

 

„Signor [...] compare, acciò che voi vediate che le laude, che deste a la magnifica 

madonna Isabetta Massola, mi penetraro il petto, ancor ch’io l’ascoltassi dal letto con la febre 

adosso, vi mando il sonetto, il quale con tanto affetto desideravate ch’io componessi sopra il 

mirabile ritratto che di lei, creatura miracolosa, avete fatto. Né vi maravigliate che tali versi 

siano secondo ch’ella merita e sì come io gli soglio fare, ma stupitevi del quale sia possibile la 

fantasia di me abbia potuto tanto, stando io sì male. 

 

Questo [...] è l’aureo, il bello, il sacro volto, 

de la Massola, e sacra ed laurea e bella, 

chi ‘l mira vede quella grazia, quella 

che dagli angeli il ciel per darle ha tolto. 

 Ecco ogni senno e ogni valor raccolto, 

tra l’ame e gravi ciglia, con che ella 

(che ne le stelle sue tien la sua stella), 

ha il secol d’oggi al ben oprar rivolto. 

 La mente illustre e l’animo reale, 

i pensier generosi, il cor sincero, 

e lo spirto di lei divo e fatale. 

 La lor sembianza nel suo fronte altero, 

ritratto ha Tiziano, uomo immortale; 

tal che il dipinto è non men ver che il vero.”
37 
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 Cf. Eugenio Garin (ed.): Renesanční člověk a jeho svět. Přel. L. Šavlíková. Vyšehrad, Praha 2003, 

Op. Cit., s. 205. 

37
 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 112.
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„Pane [...] příteli, abyste jste viděl, že slova chvály, která jste vyslovil o úchvatné 

madoně Isabele Massole, mi pronikla až do srdce, byť jsem je poslouchal z postele zchvácen 

horečkou, posílám vám sonet, který jste si tolik přál, abych složil nad jejím podivuhodným 

portrétem, nádhernou bytostí, jež jste stvořil. Nedivte se, že tyto verše nebudou takové, jaké 

by si zasloužila, ani takové, jaké obvykle tvořím, ale nechejte se překvapit fantazií, jež mě 

prostoupila, i když jsem se necítil dobře. 

 

Tohle [...] je zlatá, krásná a svatá tvář, 

svaté, zlaté a krásné Massoly, 

kdo se na ni podívá, vidí tu milost,  

kterou jí nebesa dala a andělům vzala. 

 Rozum a všechny ctnosti pospolu,  

duší a vážným zrakem ona 

(která ve svých hvězdách svou hvězdu skrývá), 

toto století k dobrým činům přiměla. 

 Vznešenost a skutečnou odvahu, 

šlechetnou mysl a upřímné srdce, 

duše božská a osudová. 

 Jejich podobu na hrdém čele, 

nesmrtelný Tizian vymaloval; 

takový obraz není méně pravdivý, než pravda sama.” 

 

 Isabetta Querini Massolo byla vyhlášenou benátskou krasavicí, spolu se svým 

manželem objednali u Tiziana sakrální plátno Utrpení svatého Vavřince (Martirio di San 

Lorenzo) pro jezuitský kostel dei Gesuati v sestiere Cannaregio. Portrét Massoly je ztracený, 

ale vzpomínky na ni se zachovaly v korespondenci Pietra Bemba, v Aretinově sonetu a dvou 

sonetech Giovanniho della Casa, jež složil podobně jako Aretino nad jejím obrazem. Právě v 

římském domě della Casy končí stopa po Tizianově obrazu. 

Tento lyrický literární obraz ve formě sonetu (podobně jako u dvouportrétu 

urbinského vévodského páru) kromě fyzické krásy obličeje Benátčanky zdůrazňuje také její 

mravní vlastnosti, přibližuje ji k andělské bytosti, které náleží místo mezi hvězdami. Aretino 

v textu dopisu už podruhé připouští, že se vyjadřuje na přání svého přítele. Konfrontaci 

osobního rázu na téma Aretinových a Tizianových uměleckých schopností třetí zkoumaný list 
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už neobsahuje.  

 Ve čtvrtém z května 1544 se zobrazovaným objektem staly samotné Benátky a tato 

epištola je v celém souboru ojediněná z několika důvodů: 

 

„Havendo [...] io, signor compare, con ingiuria de la mia usanza cenato solo o, per dir 

meglio, in compagnia dei fastidi di guella quartana che più non mi lascia gustar sapore di cibo 

veruno, mi levai da tavola sazio de la disperazione con la quale mi ci posi. E così, appoggiate 

le braccia in sul piano de la cornice de la finestra, a sopra lui abbandonato il petto e quasi il 

resto di tutta la persona, mi diedi a riguardare il mirabile spettacolo che facevano le barche 

infinite, le quali, piene non men di forestieri che di terrazzani, ricreavano non pure i 

riguardanti ma esso Canal Grande, ricreatore di ciascun che il solca. E subito che fornì lo 

spasso di due gondole che, con altrettanti barcaiuoli famosi, fecero a gara nel volgare, trassi 

molto piacere de la moltitudine che, per vedere la rigatta, si era fermata nel ponte del Rialto, 

ne la riva dei Camerlinghi, ne la Pescaria, nel traghetto di Santa Sofia e ne la casa da Mosto. 

E, mentre queste turbe e quelle con lieto applauso se ne andavano a le sue vie, ecco ch’io, 

quasi uomo che fatto noioso a se stesso non sa che farsi de la mente non che dei pensieri, 

rivolgo gli occhi al cielo: il quale, da che Iddio lo creò, non fu mai abbellito da così vaga 

pittura di ombre e di lumi, onde l’aria era tale quale vorrebbono esprimerla coloro che hanno 

invidia a voi per non poter esser voi. Che vedete, nel raccontarlo io, in prima i casamenti che, 

benché sien pietre vere, parevano di materia artificiata, e di poi scorgete l’aria, ch’io compresi 

in alcun luogo pura e viva, in altra parte torbida e smorta. Considerate anco la maraviglia 

ch’io ebbi dei nuvoli composti d’umidità condensa, i quali, in la principal veduta, mezzi si 

stavano vicini ai tetti degli edificii e mezzi ne la penultima, peroché la diritta era tutta d’uno 

sfumato pendente in bigio nero. Mi stupii certo del color vario di cui essi si dimostrano: i più 

vicini ardevano con le fiamme del foco solare, e i più lontani rosseggiavano d’uno ardore di 

minio non così bene acceso. Oh con che belle trattegiature i pennelli naturali spingevano 

l’aria in là, discostandola dai palazzi con il modo che la discosta il Vecellio nel far dei paesi! 

Appariva in certi lati un verde-azzuro, e in alcuni altri un azzuro-verde veramente composto 

da le bizarrie de la natura, maestra dei maestri. Ella con i chiari e con gli scuri sfondava e 

rilevava in maniera ciò che le pareva di rilevare e di sfondare, che io, che so come il vostro 

pennello è spirito dei suoi spiriti, e tre e quattro volte esclamai: „Oh, Tiziano, dove sète mo?“ 

Per mia fe, che se voi aveste ritratto ciò ch’io vi conto, indurreste gli uomini ne lo stupore 

come confuse me che, nel contemplare quel che v’ho incontrato, ne nutrii l’animo, che più 
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non durò la maraviglia di sì fatta pittura.“
38 

 

„Pane [...] příteli, když jsem potupen večeřel sám nebo lépe řečeno v nepříjemné 

společnosti, která mi nedovoluje vychutnat si dobré jídlo, odešel jsem od stolu se zoufalstvím, 

v němž se nacházím. A tak s pažemi opřenými o parapet okna a nakloněn hrudníkem, skoro 

až celým tělem, jsem se oddal pohledům na kouzelné představení, jež tu předváděly 

nekonečné zástupy lodí, plné nejen venkovanů, ale i řemeslníků. Oni nebyli jedinými, kdo 

přitahoval pozornost, ale byl to samotný kanál Grande, který stvoří toho, kdo ho brázdí. Tak 

rychle se vytvořila zábavná scénka na dvou gondolách, jejichž gondoliéři se dali do řečnění 

ve volgare, s pozorností upřenou na regatu, která se zastavila u mostu Rialto, u kanálu 

Camerlinghi, u Pescarie, na molu svaté Sofie a od domu Mosto. A zatímco tohle všechno 

směřuje k potlesku a rozchází se, já [...].
 

 

V českém překladu dopisu pokračuje Václav Černý: 

 

„Podoben [...] člověku, jenž omrzel sebe sama a neví, co počít se svou myslí, natož s 

myšlenkami, obracím oči k nebesům, které od chvíle, kdy je Bůh stvořil, nebyla ještě nikdy 

tak krásná milostnou malbou stínů a světel, takže byl pohled takový, jak by jej chtěli vyjádřit 

ti, kdo Vám závidí nemohouce být Vámi. Domy, ač jsou z opravdových kamenů, zdály se být 

z umělé hmoty. A pak vzduch, jejž jsem na jednom místě viděl čirý a živý, jinde kalný a 

bledý. Také, uvažte, žasl jsem nad mraky, které v hlavním průhledu stály jednak hned nad 

střechami budov, jednak v středním pozadí, protože přímý obzor byl celý ve vzdušném 

sfumatu, tíhnoucím k temné šedi. Byl jsem zajisté u vytržení nad rozmanitostí barev, kterou 

jevily: nejbližší hořely plameny slunečného ohně a nejvzdálenější rudě plály suříkovou září, o 

něco povyhaslejší. Ó, jak překrásnými tahy prohlubovaly štětce přírody ovzduší, odlučujíce je 

od paláců týmž způsobem, jímž je odlučuje ve svých krajinách Vecellio! Na jedněch stranách 

se objevovala modravá zeleň a na jiných zelenavá modř, složená opravdu z rozmarů přírody, 

mistra mistrů. Svými jasy a stíny příroda vzdalovala předměty a dávala vystupovat  jejich 

tvarům takovým způsobem, že já, jenž vím, že Váš štětec je duchem jejích duchů, jsem znovu 

a znovu volal: Kde jste jen, Tiziane? - Na mou věru, kdybyste namaloval, co Vám vyprávím, 
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ohromil byste lidi, jako jsem byl ohromen já.”
39

 

 

Tento popis přírodních krás Benátek bere na milost i Francesco de Sanctis: 

 

„Mezi [...] přečetnými pedantskými díly té doby o umění výtvarném i o literatuře, jeho 

dopisy o výtvarnictví a písemnictví vyznačují první záblesky kritiky nezávislé, která 

přesahuje knihy i tradice a zakládá se na přírodě.“
40

 

 

Aretino popisuje v duchu Platonovy diegesis velkolepé přírodní plátno. Jeho věty 

působí autenticky, na chvíli opouští obvyklé pozérství a zdá se, že je jednak upřímný sám 

k sobě i okolní přírodě. S nikým se nekonfrontuje, ani umělecké dílo s realitou, pouze pomocí 

malířských metafor konstatuje to, co vidí: milostnou malbu stínů a světel;  vzduch čirý a živý, 

jinde kalný a bledý; obzor ve vzdušném sfumatu, tíhnoucím k temné šedi; hořely plameny 

slunečného ohně, rudě plály suříkovou září; modravou zeleň a zelenavou modř. Jeho literární 

štětec se kromě světelných efektů a barevnosti dotýká také perpektivy: svými jasy a stíny 

příroda vzdalovala předměty a dávala vystupovat  jejich tvarům. Aretino vytváří autentickou 

literární vedutu Benátek, města tisíce barev a světelných odlesků. 

Do druhého sledovaného období dopisového korpusu patří ještě list na téma obrazu 

Ježíše Krista nazvaný Ecce homo. 

 

 „ La copia [...] di quel Cristo e vivo e vero che voi portate a lo imperadore, 

mandatami questa mattina di Natale, è il più precioso dono che mai re desse per mancia a 

qualunque più gli si mostri in favore. Di spine è la corona che lo trafigge, ed è sangue che le 

lor punte gli fan versare, né altrimenti il flagello può enfiare e far livide le carni, che se 

l’abbia fatte livide ed enfiate il pennello vostro divino ne le immortali membra de la divota 

immagine. Il dolore, in cui si ristringe la di Gesù figura, commuove a pentirsi qualunque 

cristianamente gli mira le braccia recise da la corda, che gli lega le mani; impara a essere 

umile chi contempla l’atto miserrimo de la canna la quale sostiene in la destra, né ardisce di 

tenere in sé punto di odio e rancore colui che scorge la pacifica grazia che in la sembianza 

dimostra. Tal che il luogo u’dormo non par più camera signorile e mondana, ma tempio sacro 
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 Cf. Francesco de Sanctis: Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Státní nakladatelství krásné literatury, 

hudby a umění, Praha 1959, Op. Cit., s. 372. 
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e di Dio: sì che io in orazioni son per convertire i piaceri e in onestà la lascivia. Del che, 

l’artificio e la cortesia vostra ringrazio.“
41

 

 

 „Kopii [...] obrazu Krista živého a opravdového, kterého vezete císaři, mi posíláte 

ráno o Vánocích, je ten nejhodnotnější dárek, který by král nikdy nikomu nedaroval, pokud 

by ho viděl dříve. Trny jsou korunou, která ho bodá a kapky krve po něm kanou, ani bič 

nemůže přidat tělesných ran, tak jako jste je udělal svým božským štětcem na nesmrtelných 

údech zbožného výjevu. Bolest, v níž se pne Kristova postava, dojímá křesťansky každého k 

pokání, bolest mu trhá umučené paže a svazuje ruce: učí se být pokorný ten, kdo rozjímá nad 

žalostnou scénou ubožáka, jenž se drží tam napravo; neodvažuje se dát najevo nenávist, 

vychází z něj mírumilovné milosrdenství, jež ve svém vzezření ukazuje. Takové místo, kde by 

měl být obraz uložen, není v mondénním panském pokoji, ale v chrámu Kristově. Ano, já 

jsem na modlitbách, abych obrátil svá potěšení a chlípnost v počestnost a znovu děkuji za 

umělecké dílo a vaši laskavost.”  

 

Dopis je datován v Benátkách v lednu 1548, ač v něm Aretino píše o prosincovém 

vánočním ránu. Než Tizian odjel do Augšpurku na císařský dvůr, poslal svému příteli kopii 

obrazu Ecce homo, který daroval Karlu V. Obraz z císařské sbírky je v madridské galerii 

Prado. Snad lze alespoň na okamžik uvěřit Aretinovu pokání nad plátnem, jež ve svém 

literárním portrétu popsal jímavými slovy křesťanské rétoriky. 

Jak zaznamenává Tizianův životopisec Celso Fabbro, Tizian si ve svém věku blížící se 

šedesátky stěžuje na lednovou cestu do Augšpurku. Přiváží císaři zmíněné plátno a podle 

velvyslance urbinského vévody Guidobalda II. je vítaným hostem:  

 

„Tiziano [...] è molto domestico e molto favorito di Sua Maestà... che ha voluto 

ch’egli alloggi in stanze tanto vicine alle sue, che l’uno va all’altro senza essere veduti.“
42

 

 

„Tizian [...] je velmi zdomácnělým a velmi preferovaným Jeho císařskou Milostí ... 

který chtěl, aby bydlel v pokojích v těsné blízkosti, aby se mohli navštěvovat bez toho, aniž 

by je někdo viděl.” 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 140. 
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 Cf. Celso Fabbro: Tiziano, la vita e le sue opere, Magnifica Comunità (ed.), Belluno 1990, Op. Cit., s. 85. 

 

 



 

37 

 

 

Po osmi měsících pobytu se Tizian vrací do Benátek a díky vztahu s nejmocnějším 

světským vládcem křesťanského světa jeho prestiž nebývale vzroste. Z toho bezpochyby těží 

také Aretino. Třetí časový úsek listového korpusu určeného Tizianovi obsahuje ještě šestý 

literární portrét datovaný v říjnu 1553, tři roky před Aretinovým úmrtím. 

 

„Mandovi [...] il sottoscritto sonetto, da me composto sopra il ritratto de lo illustre 

signor Francesco Vargas, che qui la Maestà Sua rappresenta. Fingeteci giù da basso una carta, 

facendocelo poi scrivere da qualche penna somigliante al caratterolo che fa bella la stampa. 

Intanto, farò quello medesimamente ne la imagine del Serenissimo Duce Trivisano 

Marc’Antonio, non come la di lui sublimità merita, ma nel modo che il mio basso ingegno 

potrà.“ 

 

Questo [...] è il Vargas dipinto e naturale: 

egli è sì vivo in la nobil figura. 

Ch’a TIZIAN par che dica la natura: 

l’amo tuo stil più che il mio fiato vale. 

 In carne io l’ho partorito mortale, 

tu procreato divino in pitura; 

il da te fatto la sorte non cura, 

il di me nato il fin teme fatale. 

 L’essempio, invero, ha gli spiriti e i sensi 

raccolti in l’arte, e chi il mira comprende 

ciò che a lo in vece di Cesar conviensi. 

 Nel guardo suo certa virtù risplende, 

che con l’ardor dei desideri intensi. 

di Carlo in gloria ogni intelletto accende.”
43

 

 

„Níže [...] vám posílám sonet, který jsem složil nad portrétem významného muže, 

Francesca Vargase, velvyslance Jeho císařské Milosti. Představte si papír, na nějž to píšu 

perem podobným tiskařskému lisu, který dělá pěkný tisk. Udělám vskutku to samé o obrazu 

Nejjasnější trevírského vládce Marca Antonia, ne s takovou vznešeností, kterou si zaslouží, 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 204. 
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ale spíše tak, jak můj nízký intelekt zmůže. 

 

           Toto je Vargas takový, jaký je: 

jak vypadá živě ve vznešené figuře. 

K Tizianovi, zdá se, že příroda mluví: 

tvůj styl miluji více než svůj dech. 

 Stvořil jsem tě smrtelného, 

ty, stvořiteli božského; 

co ty jsi učinil, žije, 

co já zplodím, má svůj osudový konec. 

           Příkladné dílo duši i smysly má,  

ten kdo vidí, pochopí, 

co císaře je hodno. 

                       V jeho pohledu září dovednost,  

která v touze vroucích přání, 

v Karlově slávě každý intelekt rozžehne.” 

 

 Aretinova slova jsou střídavě určena Tizianovi a Francescu Vargasovi. Malíři za 

dokonalost malby a Francescu Vargasovi jako císařskému vyslanci Karla V. v Benátské 

republice. Podbízivý tón lichotící jak velvyslanci, tak imperátorovi je jasně čitelný a účelově 

zvolený, protože Tizian Vecellio byl Karlovým dvorním malířem. Fiktivní dialog, který 

Aretino vede s přírodou, upozorňuje na funkci portrétního umění coby historické paměti. Po 

dobu existence obrazu uchovalo podobu smrtelníka, jemuž příroda už dávno přisoudila 

nevyhnutelný konec. 

V mimořádné přízni zůstal Tizian i u Karlova syna, španělského krále Filipa II., s 

nímž udržoval od roku 1553 početnou korespondenci až do své smrti.
44

 Tento literární portrét 

k již neexistujícímu malířskému představuje šestý příklad paragone z vybraného Aretinova 

dopisového korpusu. 

 Poslední Aretinův dochovaný list Tizianovi pochází ze  srpna 1554 a je osobní 

povahy, týká se Aretinovy prvorozené dcery Adrie, která už je v této době provdána a Austrie, 

jež žije s otcem až do roku 1556. Píše také o ohlášené svatbě Tizianovy legitimní dcery 

Lavinie, jejíž jeden portrét visí v drážďanské galerii Zwinger. 
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 Cf. Celso Fabbro: Tiziano, la vita e le sue opere, Magnifica Comunità (ed.), Belluno 1990, s. 88. 
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3.2.2 Tizianova cesta do Říma a Aretinův portrét 

Tizianovu cestu do Urbe na podzim 1545, v minulosti mnohokrát odkládanou 

(například na pozvání papeže Lva X.), dokumentuje častější vzájemná korespondence mezi 

ním a Aretinem, dopisů bylo celkem patnáct. Z toho pět Tizianových se ztratilo, ale jsou 

doložitelné z jiné korespondence, jak uvádí Lionello Puppi v Tizianově kompletním 

epistoláři. Na papežském trůnu seděl Pavel III. z rodiny Farnese, s níž Tizian udržoval styky 

od jara roku 1543. Giorgio Vasari k Tizianově návštěvě poznamenal: 

 

 „[...] roku 1546 odešel na pozvání kardinála Farnese do Říma, kde se shledal s 

Vasarim, který tam po návratu z Neapole pracoval v sále kardinálova paláce, zvaného 

Cancelleria. Protože kardinál odporučil Tiziana na něho, dělal mu Vasari s radostí společnost 

a provedl ho po Římě; teprve když si Tizian několik dnů odpočal, ubytovali ho v Belvedéru, 

aby mohl namalovat portrét papeže Pavla III. v celé postavě, doprovázeného zmíněným 

kardinálem a vévodou Ottaviem; Tizian provedl obraz výtečně k velké spokojenosti 

uvedených pánů.”
45 

 

 Vasari píše jednak sám o sobě ve třetí osobě a poté o dvou nejznámějších figurálních 

portrétech Pavla III. samotného i společně s vnuky, kardinálem Alessandrem Farnese a 

Ottaviem Farnese, vyznačující se vynikající psychologií zobrazených postav (obrazy jsou v 

neapolské galerii Capodimonte). Po vatikánských komnatách a uměleckých sbírkách Tiziana 

doprovázel jeho dávný přítel, benátský malíř Sebastiano del Piombo, který kvůli svému úřadu 

přijal kněžský šat. 

 První Aretinův dopis směřující do Říma je napsán v říjnu 1545 a hned v úvodní větě si 

jeho autor neobvykle stěžuje na Tizianovu práci. Jde o zamýšlenou podobiznu Aretinova 

přítele z mládí, Giovanniho delle Bande Nere, která měla vzniknout na základě posmrtné 

masky. Nechal ji vytvořit právě Aretino. Druhá výtka směřuje k nedokončenosti Aretinova 

vlastního portrétu, jenž měl být zaslán jako dar toskánskému velkovévodovi Cosimovi I., 

synovi Giovanniho delle Bande Nere.  

 

 „Ancora [...] ch’io sia in colera con voi de lo avermi avuto a ripigliare il getto de la 

testa del signor Giovanni, senza altrimenti vederlo rassemplato di vostra mano, e insieme con 
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 Cf. Giorgio Vasari: Životy II. Přel. Pavel Preiss. Odeon, Praha 1976, Op. Cit., s. 371. 
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esso il mio ritratto più tosto abozzato che fornito, non è però che le vostre lettere non mi sieno 

state carissime, massime intendendo le acque, che bagnar gli occhi del Bembo, tosto che a 

Sua Signoria Reverendissima consegnaste i saluti che io di lui divoto con verace affetto 

mandai.”
46

  

 

 „Ještě [...] se na vás zlobím, že jste si ode mě vzal sádrovou posmrtnou masku pana 

Giovanniho, aniž byste s ní cokoli udělal stejně jako s mým portrétem spíše naskicovaným 

než hotovým. Ale není to tak, že by mi vaše dopisy nebyly nejdražšími; především pomýšlejí 

na vody, jež omývají Bembovy oči, a tak prosím, abyste Nejctihodnějšímu otci předal mé 

zbožné a vřelé pozdravy, jež posílám.”  

 

 Na stejné straně se kromě výtek objevuje i jiná emoce následovaná doporučením:  

 

 „Mi  pare [...] ogni ora un mese il tempo de lo aspettar, che ritorniate, solo per udire 

ciò che vi pare degli antichi nei marmi, e in quel che più e men vale il Buonaroto di loro, e in 

che non si gli appressa o lo supera Raffaello in dipignere. Goderommi nel ragionarmi voi de 

la machina di Bramante in San Pietro, e de le opere degli altri architetti e scultori. Tenete a 

mente il far di ciascun pittore famoso, e del nostro fra’ Bastiano in spezie. Né vi si scordi il 

paragonare così fra voi stesso le figure del compar messer Iacopo con le statue di coloro che 

seco concorrono a torto, onde ne son biasimati a ragione. Insomma, così de la corte, così dei 

costumi dei cortigiani venitevene informato, come de l’arte del pennello e de lo scarpello.“
47

 

 

 „Zdá se mi [...], že každá hodina je jako měsíc, kdy čekám, až se vrátíte, jenom proto, 

abych slyšel, jak se vám líbí sochy z mramoru, jestli ty Buonarotovy mezi nimi vynikají nebo 

ne, jestli se Buonaroto blíží nebo převyšuje Raffaela v malbě. Dopřejte mi, abych vám 

doporučil Bramanteho dílo ve svatém Petru, a další díla od jiných architektů a sochařů. 

Myslete na jakýkoli obraz slavných malířů a na našeho mnicha Sebastiana mezi nimi. 

Nezapomeňte porovnat sochy Jacopa (Sansovina) se sochami těch, kteří netvoří pravdivě 

nebo pravdu odmítají. Taktéž budete informován o dvoru, o oděvech dvořanů stejně jako o 

malířském štětci nebo o sochařském dlátu.” 
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 Cf. Lionello Puppi (ed.): Tiziano. L’Epistolario, Alinari 24 ORE, Firenze 2012, Op. Cit., s. 120. 

47
 Ibid., Op. Cit. 121. 
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O Aretinových lamentacích na Tizianovu adresu existuje v archivech další doklad ze 

17. října téhož roku 1545.
48

 Jde o průvodní dopis, jenž Aretino připojil k zásilce svého 

portrétu do Florencie a s jehož realizací nebyl spokojen (dnes konzervován v paláci Pitti ve 

Florencii). Na začátku této práce je uveden Vasariho popis portrétu Pietra Aretina od 

Sebastiana del Piombo z roku 1524, zatímco Aretinova figura v šarlatovém šatu od Tiziana 

pochází z roku 1545. Jak dokládá druhý obraz, symbolická volba mezi maskou Ctnosti a 

Neřesti byla dávno učiněna: 

  

 „Non [...] doveva infatti essere particolarmente soddisfatto del risultato, e più di una 

ragione: Tiziano non solo si era servito di una tela già usata; non solo non lo aveva finito; ma, 

pur avendo considerato la statutaria classica, la gestualità oratoria e il Mosé di Michelangelo 

per ideare l’immagine complessiva del rappresentato, aveva dipinto il suo volto per quello che 

era, e cioè quello del suo sanguigno e spavaldo compare. Chiunque avesse guardato il ritratto 

avrebbe cercato invano un dialogo con gli occhi di Aretino, poiché il suo sguardo non si 

rivolgeva all’osservatore.“
49

  

  
 

 „Zřejmě [...] nebyl zvláště spokojen s výsledkem, a to z více důvodů: nejen že Tizian 

použil motiv už existujícího obrazu, nejen, že ho nedokončil, ale aby uvažoval o klasické 

figuře, o mluvních gestech, posloužil mu Michelangelův Mojžíš k celkovému obrazu 

portrétovaného, namaloval jeho tvář takovou, jaká byla, plnokrevného a domýšlivého přítele. 

Kdokoli by se byl podíval na obraz, býval by našel nepříjemný Aretinův pohled, neboť se 

nedíval přímo na diváka.” 

 

V 16. století měl takový dar specifický význam. Namalovaná tvář či postava byla 

vystavena reálným očím obdarovaného a dala vzniknout křehkému vztahu mezi protagonistou 

obrazu a jeho divákem, píše Francesco Mozzetti a dodává: 

 

„Ritrarre  [...] con il pennello era come descrivere in prosa: ogni segno era un 

aggettivo, ogni macchia di colore come una frase; ogni attributo del quadro modellava non 

solo le fattezze, ma anche il rango e il ruolo sociale, del ritrattato. Pietro Aretino, scrittore 
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 Cf. Francesco Mozzetti: Tiziano. Ritratto di Pietro Aretino, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 

1996, s. 12. 

49
 Ibid., Op. Cit., s. 12-13. 
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instancabile, e Tiziano, pittore sommo, certo non ignoravano questa grammatica e la 

mettevano in pratica ogni qualvolta si rendesse necessaria, nei modi più opportuni e senza mai 

improvvisare.“
50

  

 

 „Portrétovat [...] se štětcem v ruce bylo jako psát prózu: každý symbol byl přídavným 

jménem, každá barevná skvrna byla větou, každý přívlastek obrazu zobrazil nejen rysy, ale 

také prostředí a sociální roli portrétovaného. Pietro Aretino, neúnavný spisovatel stejně jako 

Tizian, samozřejmě neopomíjeli tuto gramatiku, a uplatňovali ji vždy, když to bylo nezbytné, 

vhodný způsobem, aniž by někdy improvizovali.” 

 

 Z dochovaných dopisů je však zřejmé, že stylizovaná slova chvály na Tizianovu 

adresu jednoznačně převažují, Aretinových výtek je minimum. Není také bez zajímavosti 

fakt, že na zaslaný dar do Florencie Aretino neobdržel žádnou reakci ze strany Cosima I., ani 

finanční kompenzaci. Jak doložil Francesco Mozzetti, stalo se tak proto, že Cosimův osobní 

sekretář dar včetně průvodního dopisu zadržel ze svých osobních pohnutek, dával totiž 

přednost toskánským umělcům před Benátčanem Tizianem. Ani několikeré následné urgence 

od Aretina ho nepřiměly změnit názor. Do Cosimovy osobní galerie se tak obraz dostal až 

poté, co sekretář Pierfrancesco Riccio musel opustit své místo u toskánského dvora ze 

zdravotních důvodů.  
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 Cf. Francesco Mozzetti: Tiziano. Ritratto di Pietro Aretino, Franco Cosimo Panini Editore, Modena 

1996, Op. Cit., s. 9. 
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4 Závěr 

 

V dobových souvislostech zosobňovali Aretino s Tizianem každý jednu stranu téže 

mince, dva odlesky téhož benátského zrcadla Cinquecenta. Doba přála charakterům se silnou 

motivací po společenském uznání a majetku, individualitám, jež si nepřipouštěly pochybnosti 

o svém konání. Aretino vytváří svůj společenský portrét formou dopisů, Tizian pomocí 

malířských pláten a oba spojuje jistá účelovost chování. 

Žánrové znaky Aretinových dopisů nesou několik společných jmenovatelů: přátelskou 

korespondenci s Tizianem dokumentuje oslovení, stejně jako užívání druhé osoby množného 

čísla jako výraz vzájemné úcty. Literární portréty pracují se čtenářovou obrazotvorností, 

čemuž odpovídá volba výrazových prostředků, především adjektiv a substantiv, často 

specifikují označení světelnosti nebo barev v duchu benátského malířství.  

Renesanční paragone má několik úrovní. Tou nejširší je porovnávání jednotlivých druhů 

umění a dialog o imitaci přírody, která je nejvyšším Mistrem a údělem umělců je její 

napodobování. Užší rovinu představuje rivalita mezi Toskánou a Benátkami, v oblasti 

výtvarného umění mezi kreslířskou školou a dovedností práce s barvami (tra disegno e 

colorito). Osobní konfrontační tón potom reprezentují některé narážky na poměřování kvality 

Tizianových a Aretinových prací.   

Aretinovy literární obrazy chválí Tizianovu malbu a obsahují všechny zmíněné úrovně 

renesančního paragone jako literární ekvivalent k výtvarnému dílu. S ohledem na Aretinův 

životopis nelze autorovi upřít jistou virtù k posouzení kvality obrazů a vytváření giudizii, 

navíc kultivované celoživotními styky s malíři a intelektuály. 

Aretinova syntax je volná z hlediska pořádku slov ve větě, užívá dlouhá souvětí, 

nejčastěji spojená vztažným výrazem che nebo jsou věty odděleny pouze čárkami. Nejde však 

o výjimku vyskytující se u literárních portrétů, takovým způsobem jsou psány všechny jeho 

dopisy. Francesco de Sanctis se o Aretinově stylu vyjadřuje takto: 

 

„Slovo [...] je tehdy dobré, když mu ztvární věc tak, jaká je v jeho mozku a on je nehledá: 

napadá jej věc i slovo, taková je jeho snadnost. Není to slovo sice vždy přesné a není vždy 

přiléhavé, neboť Pietro zhusta nepíše, nýbrž čmárá, spoléhaje příliš na svou snadnost.”
51
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 Cf. Francesco de Sanctis: Dějiny italské literatury. Přel. Václav Černý. Státní nakladatelství krásné 

literatury, hudby a umění, Praha 1959, Op. Cit., s. 372. 
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Renesanční portrétní umění vznikalo na objednávku církve, šlechty i bohatých 

obchodníků. Aretinovy dopisy adresované Tizianovi mohly vznikat také na malířovu 

objednávku, jak autor připouští ve dvou listech, ale i z jiných pohnutek. Například kvůli 

upevnění vlastní sociální pozice tím, že veřejně demonstruje svou podporu úspěšnému malíři, 

či dalším aktérům politického a společenského života. Tomu by odpovídala podbízivá a 

stylizovaná formulace textů. Čestnou výjimku mezi šesti analyzovanými dopisy tvoří 

autentický literární obraz Benátek jako popis přírodního divadla, které už samo o sobě 

nepotřebuje žádnou další interpretaci. 

Aretinovy literární portréty je možné považovat za subžánrovou variantu epistolární 

literatury, za dopisy příteli obohacené popisem výtvarných děl, ve dvou případech také 

sonetem.   
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5 Resumé 

 

Pietro Aretino představuje v italském prostředí první poloviny 16. století ambivalentní 

osobnost, která novým způsobem ukázala život renesanční společnosti a odkryla určitá 

společenská tabu. Narodil se v roce 1492, kdy zemřel Lorenzo Medici řečený Nádherný a 

během svého osmiletého pobytu v Římě zažil papeže z téhož florentského rodu. Těsně před 

vypleněním papežského města odešel na podzim 1525 kvůli osobním střetům s kurií přes 

Mantovu do Benátek, kde prožil zbývajících třicet let života. Město na laguně mu poskytlo 

bezpečné útočiště a jako tehdejší tiskařská velmoc mu umožnilo tisk jeho literárních děl, jež 

by kvůli svému obsahu jinde nemohla vyjít.  

Společně s architektem Jacopem Sansovinem a malířem Tizianem Vecelliem 

dominovali společenskému a uměleckému prostředí Benátek. Toto přátelství neslo všechny 

znaky výhodného sociálního spojenectví a vzájemné podpory pro uskutečňování osobních i 

tvůrčích záměrů. V období materiální i osobní stability se Aretino rozhodne vydávat svazky 

vlastních dopisů, v nichž se stylizuje do podoby benátské celebrity a pomocí nichž udržuje 

vztahy s mocnými osobnostmi doby.  

První svazek vychází v roce 1537 a je následován dalšími pěti. V objemném korpusu 

je také zachováno čtyřicet tři dopisů Tizianovi, zejména v obdobích jeho delší nepřítomnosti 

v Benátkách, během malířovy cesty do Říma v letech 1545 až 1546 a návštěvy císařského 

dvora v Augšpurku v roce 1548. Obsahují šest literárních obrazů tvořících ekvivalent 

Tizianových malířských pláten. Konkrétně se jedná o tři popisy dnes neexistujících obrazů 

Zvěstování pro kostel Santa Maria degli Angeli na Muranu, podobu benátské patricijky 

Isabetty Massoly a portrét Francesca Vargase, benátského vyslance císaře Karla V. Dále mezi 

ně patří zachovaný dětský portrét Clarissy Strozziové, obraz Ecce homo a květnový popis 

Benátek z roku 1544.  

Ať už k napsání těchto literárních obrazů vedla jakákoli motivace ze strany Aretina, 

vyznačují se výtvarnou citlivostí vyjádřenou specifickým výběrem slovní zásoby, chválou 

malířského umění Tiziana, vymezením Aretinovy role coby arbitra vkusu, obdivem 

k zobrazovaným osobám z nejvyšší společnosti nebo katolickým světcům. Tyto dopisy lze 

zařadit do renesančního subžánru epistolární literatury představující doklad literárního a 

výtvarného paragone, oblíbeného dobového porovnávání jednotlivých druhů umění. 

Podvečerní popis Benátek je hodnotný ještě z dalšího důvodu. Namísto stylizovaného až 
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vyumělkovaného Aretinova projevu vytváří silný dojem autentičnosti, jak z hlediska postoje 

autora k sobě samému, tak i městu, které Aretino nazýval svým domovem a kde zemřel v roce 

1556.   
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Summary 

 

 

Pietro Aretino is an ambivalent person in the Italian environment of the first half of 

16
th

 century who showed Renaissance society in a new way and uncovered certain social 

taboos.  

He was born in 1492 the year that Lorenzo Medici the Magnificent died.  During his 

eight-year stay in Rome the popes from the same Florentine dynasty was in power. Shortly 

before the sack of papal Rome in autumn 1525 he left due to personal conflicts with the curia 

for Venice, via Mantova, where he lived his remaining thirty years. The city on the lagoon 

gave him a secure shelter and its influential printing houses enabled him to publish literary 

works which elsewhere would not be allowed due to their contents. 

With architect Jacob Sansovin and painter Titian they dominated social and artistic life 

in Venice. Their friendship had all the features of an advantageous alliance as well as 

providing mutual personal support for their personal and artistic goals. During a time of 

material and personal stability Aretino decided to publish his own letters where he stylized 

himself as a Venetian celebrity and via them maintained relationships with powerful men of 

that time.  

The first volume was published in 1537 and is followed by a further five. In this vast 

corpus, forty-three letters to Titian are preserved, in particular in periods of his long absence 

in Venice, during the painter´s journey to Rome in 1545 and 1546 and his visit at the 

emperor´s court in Augsburg in 1548.  They contain three descriptions of non-existing 

paintings - of the Annunciation for the church Santa Maria degli Angeli in Murano, an image 

of Venetian patrician Isabetta Massola and a portrait of Francesco Vargas, Venetian emissary 

of Charles V. Further there is preserved a child´s portrait of Clarissa Strozzio, Ecce homo 

picture and a description of Venice in May dated 1544. 

Whatever motivation Aretino had to write literary portraits they feature visual artistic 

sensitivity expressed with a specific selection of words, praising the painting skills of Titian, 

distinguishing Aretino´s role as an arbiter of taste, admiring the portrayed persons from high 

society or Catholic saints. The letters can be classified as a Renaissance subgenre of 

epistolary literature representing the literary and artistic paragone, a popular period 

comparison of individual types of art.  The early evening description of Venice is valuable 

due to another reason. Instead of being stylized and artificial Aretino´s language creates a 

https://en.wikipedia.org/wiki/Magnificence_(history_of_ideas)#Magnificence_in_Renaissance_Italy
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strong sense of authenticity both regarding the author´s attitude to himself and the city which 

Aretino called his home and where he died in 1556.
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Riassunto 

 

 

Pietro Aretino è un personaggio controverso dell'ambiente italiano della prima metà 

del sedicesimo secolo che seppe rappresentare in forma nuova la vita della società 

rinascimentale e ne svelò alcuni tabù. Nacque nel 1492, l'anno in cui morì Lorenzo de' Medici 

e nel corso degli otto anni di permanenza a Roma ebbe modo di conoscere i papi che 

appartenevano alla stessa dinastia fiorentina. Poco prima del Sacco della città papale, a causa 

di contrasti personali con la Curia, si trasferì dapprima a Mantova e poi a Venezia, dove 

trascorse gli ultimi trent'anni della sua vita. La città lagunare gli fornì un rifugio sicuro e 

poiché a quel tempo era una potenza in campo tipografico, gli offrì la possibilità di stampare 

le proprie opere che, a causa del loro contenuto, non avrebbero potuto essere pubblicate 

altrove. 

   Assieme all'architetto Jacopo  Sansovino e al pittore Tiziano Vecellio dominò l'ambiente 

sociale e culturale di Venezia. Questa amicizia rappresentò una vantaggiosa alleanza sociale e 

un sostegno reciproco per la realizzazione delle aspirazioni personali e creative di ciascuno. 

Ottenuta la stabilità materiale e personale, Aretino decide di pubblicare le raccolte delle 

proprie lettere, in cui appare nelle vesti di un insigne personaggio veneziano e attraverso le 

quali intrattiene rapporti con i personaggi più influenti dell'epoca. 

   La prima raccolta di lettere viene pubblicata nel 1537 ed è seguita da altri cinque libri. Il 

corpus, piuttosto voluminoso, comprende anche 43 lettere indirizzate a Tiziano e scritte per lo 

più durante le lunghe assenze del pittore da Venezia, al tempo del suo viaggio a Roma negli 

anni 1545 e 1546 e della visita alla corte imperiale di Augusta nel 1548. Esse contengono sei 

immagini letterarie che creano l'equivalente verbale delle tele di Tiziano. In sostanza si tratta 

di tre descrizioni di quadri non più esistenti: l'Annunciazione per la chiesa di Santa Maria 

degli Angeli di Murano, l'effige della nobile veneziana Isabetta Massola e il ritratto di 

Francesco Vargas, ambasciatore a Venezia dell'imperatore Carlo V. Di esse fanno parte anche 

il ritratto della piccola Clarissa Strozzi, il quadro Ecce homo e la descrizione di Venezia nel 

maggio 1544. 

    Qualsiasi fosse il motivo che spinse l'Aretino a comporre queste immagini letterarie, esse si 

distinguono per la sensibilità figurativa espressa da una specifica scelta lessicale, dall'elogio 

dell'arte pittorica di Tiziano, dall'affermarsi del ruolo dell'Aretino come arbitro del gusto, 

dall'ammirazione per i personaggi raffigurati, appartenenti alle più alte sfere sociali, e per i 
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santi cattolici. E' possibile includere queste opere nella letteratura di tipo epistolare, 

sottogenere che si afferma nel Rinascimento, rappresentando un modo di accostare o 

paragonare la letteratura con l'arte figurativa, di mettere a confronto, secondo lo spirito del 

tempo, i vari generi artistici. La descrizione di Venezia al crepuscolo è preziosa anche per un 

altro motivo. L'espressione stilizzata, persino manierata, dell'Aretino, cede il passo a una forte 

impressione di autenticità, sia per l'atteggiamento dell'autore verso se stesso sia verso la città 

che chiamava la sua patria e dove morì nel 1556.
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