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Michaela Kčmová napsala bakalářskou práci na velice zajímavé téma – dopisy rozporuplného 

literáta Pietra Aretina světově proslulému malíři Tizianovi Vecellimu. Po úvodní kapitole 

autorka pečlivě zpracovala Aretinovu biografii, která v chronologickém sestavení ukazuje 

nejen Aretinův život, ale také jeho dílo v širším kontextu. Je zde věnován zvláštní prostor 

především Aretinovu pobytu v Římě za medicejských pontifikátů a následně v Benátkách, 

městě, kde literát došel největšího klidu a prosperity. Na konci této biografické kapitoly je 

zařazená i stručná podkapitola, jež představuje Tiziana Vecelliho. Tato kapitola je podle mého 

názoru vhodně nerozvleklá a pro práci zcela dostačující.  

Jádrem práce M. Krčmové je analýza samotných dopisů. Oceňuji výběr primární literatury, 

autorka pracovala s kvalitním italským vydáním (Lionello Puppi, Florencie, 2012). V krátké 

úvodní podkapitole M. Krčmová představuje dopis jako literární žánr. Epistolární literatura je 

značně komplexní předmět bádání a není možné jej uspokojivě teoreticky analyzovat na 

prostoru několika málo stran – pokud by o tuto problematiku autorka měla hlubší zájem, zajisté 

by bylo třeba podepřít své bádání rozsáhlejší teoretickou literaturou, věnující se tomuto tématu. 

Pro bakalářskou práci je však rozsah rozboru dostačující. V závěru práce M. Krčmová dospívá 

k tvrzení, že Aretinovy dopisy „je možné považovat za subžánrovou variantu epistolární 

literatury“ (s. 44), s čímž nelze než souhlasit. 

V průběhu práce se autorka věnuje nejen rozboru samotnému, ale představuje dopisy také 

z obecného hlediska – ať se jedná o Aretinovu zálibu ve vydávání vlastních dopisů 

v petrarkovském duchu či o tehdy probíhající diskuzi o nápodobě, mimesis.  

Jednotlivé dopisy, v nichž Aretino používá žánr paragone, jsou uváděny v originální i české 

verzi, ukázky jsou vhodně vybrané a jasně dokládají, co chtěla autorka podtrhnout a jaký si 



vytyčila cíl. Vytknout lze určité nedokonalosti v překladech či nesprávné pochopení 

originálního textu (např. s. 41: „Chiunque avesse guardato il ritratto avrebbe cercato invano un 

dialogo con gli occhi di Aretino“ – „Kdokoli by se byl podíval na obraz, býval by našel 

nepříjemný Aretinův pohled“; nechápu, kde se vzal nepříjemný pohled.)  

Aretinovy literární obrazy jsou bezesporu velmi zajímavou kapitolou v jeho tvorbě. Aretino byl 

vždy chápán rozporuplně a autorka si od všech emotivních přístupů drží vhodný odstup. Tohoto 

svébytného autora přestavuje spíše jako postavu typickou pro svoji dobu a jeho přátelství 

s Tizianem jako její ilustraci. A slavná pasáž popisující město Benátky je dle mého názoru 

důkazem, že situace není jen černobílá. 

Dopisy Pietra Aretina Tizianu Vecellimu je látka, které se dostalo značné pozornosti převážně 

v anglo-americkém světě, především díky určité „bombastičnosti“ obou protagonistů. Tizian je 

považovaný za jednoho z nejslavnějších světových malířů a Aretino bývá leckdy chápaný 

pouze jako „italský pornografický spisovatel“, takže je jejich propojení značně lákavé. Toto 

téma zajímá také historiky umění z celého světa a je proto pochopitelné, že existuje dlouhá řada 

odborných publikací. Za všechny uveďme alespoň rozsáhlou monografii Luby Freedman 

Titian’s Portraits Through Aretino’s Lens, Pennsylvania State University Press, 1995. Tato 

publikace bohužel v seznamu literatury M. Krčmové chybí, je ovšem nutné ocenit autorčinu 

samostatnost a odvahu, se kterou se do analýz dopisů pustila. Ve svých úvahách dochází 

k relevantním závěrům, a proto její práci hodnotím známkou výborně. 
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