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ÚVOD 

Federico Zuccari byl jednou z nejdůležitějších a 

nejvlivnějších postav na cestě přehodnocení významu pojmu 

umělec, utváření „uměleckého sebevědomí“ a neustálého 

sebezdokonalování umělce hodného nového smyslu tohoto 

pojmu. Sám se snažil být příkladem takového umělce nové 

doby, přestože se vyučil v klasické dílně svého staršího 

bratra Taddea. Moderní umělec měl být veden k vyššímu než 

pouze řemeslnému vzdělání. Toto je oblast, která byla 

Zuccarimu vlastní. Přestože jeho akademická dráha nebyla 

dlouhá, akademie vytvářejí důležité mezníky v životě 

teoretika Zuccariho, ať už jde o humanistické akademie či 

akademie umění. Z uměleckých akademií se snažil vytvořit 

namísto spolků s převážně sociálním a reprezentativním 

charakterem zejména vzdělávací instituce. To je důvod, proč 

je jim věnována velká část práce zabývající se přínosem 

Federica Zuccariho pro výchovu umělců v Itálii na přelomu 

16. a 17. století. 

Federico Zuccari se narodil zřejmě v roce 1540 (někdy 

bývá uváděno 1542 nebo 1543) v Sant´Angelo in Vado 

v severní Itálii. V roce 1550 jej rodiče poslali do Říma za 

starším bratrem Taddeem, který už zde byl zaveden jako 

malíř velmi dobrého jména. U něj se Federicovi dostalo 

kvalitní malířské průpravy. Poté zůstal u bratra jako 

pomocník, účastnil se tak vzniku většiny jeho děl 

z padesátých a šedesátých let. Po bratrově smrti (1566) 

převzal jeho nedokončené zakázky. Zuccari nepracoval jen 

v Itálii, ale také ve Francii (1574), Nizozemí (1574), 

Anglii (1575) a Španělsku (1585-1588). Zásadními italskými 

zastávkami pro něj byly Benátky, Florencie a Řím. Tato 
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města měla velký vliv nejen na jeho malířskou činnost, ale 

i na činnost teoretickou a pedagogickou, které je věnována 

má práce. Federico Zuccari zemřel roku 1609 v Anconě.1 

První kapitoly práce jsou věnovány úvodu do Zuccariho 

teoretické práce a myšlení. Zabývám se zde stěžejním pojmem 

pro jeho teoretické úvahy, Disegnem. To se totiž jako 

základ výtvarné činnosti stává důležitým bodem nejen 

v Zuccariho úvahách a doporučeních pro správnou výuku, ale 

i celkovou výchovu mladých umělců. 

Největší část práce je věnována tématu akademií, které 

těsně souvisí s Zuccariho pedagogickou činností, s její 

teoretickou i praktickou částí. Návrhy pro doplnění 

pravidel florentské Accademia del Disegno jsou počátkem 

jeho teoreticko-pedagogické činnosti. Tyto podněty se 

netýkají chodu celé instituce, nýbrž pouze výuky studentů, 

které se podle Zuccariho věnují původní pravidla, sestavená 

Giorgiem Vasarim, ne příliš důkladně. Proto se v kapitolách 

věnujících se florentské akademii zabývám jak Vasariho, tak 

Zuccariho verzí pravidel. Na římské akademii měl Zuccari, 

oproti florentské, možnost vyzkoušet své pedagogické teorie 

v praxi, neboť se stal jejím prencipem. Jeho požadavky na 

systém výuky v Římě nebyly ovšem totožné s florentskými 

návrhy. Proto v práci následuje kapitola, ve které jsem se 

pokusila o jejich srovnání, to je nezbytné pro sledování 

vývoje Zuccariho myšlení. 

Pedagogická činnost Federica Zuccariho se ovšem netýká 

pouze oficiálních akademií, proto považuji za důležité 

představit v práci také jeho soukromou výukovou praxi, 

které se věnoval ve Florencii a chtěl v ní pokračovat i 

v Římě. 
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Posledním důležitým bodem na cestě za Zuccariho 

snahami v oblasti výchovy mladých výtvarných umělců je 

cyklus kreseb ze života jeho staršího bratra Taddea, jimž 

bývá přisuzován pedagogický podtext. 

Zuccariho teoretická činnost je nezanedbatelnou 

součástí manýristického uměleckého myšlení. Jeho úvahy 

týkající se zlepšení stavu výuky umělců začínají u 

doporučení pro doplnění florentských pravidel a od té doby 

pokračují téměř do konce života. Šlo tedy o téma, které mu 

bylo velmi blízké. Svými didaktickými návrhy chtěl docílit 

zlepšení stavu umění a lepšího postavení umělce ve 

společnosti.  

 

„Člověk nepřišel na svět jen kvůli sobě, 

ale také aby pomáhal druhým.“ (F.Zuccari)2 
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LITERÁRNÍ ČINNOST FEDERICA ZUCCARIHO 

Podle Vasariho slov3 byl Federico Zuccari původně určen 

pro humanistická studia. Přesto byl dán v roce 1550 do 

učení ke staršímu bratru Taddeovi, který už v té době 

platil za uznávaného malíře. Z toho, že se vedle malířské 

činnosti věnoval i literární, vyplývá, že původní záměr, 

dát Federica Zuccariho studovat, mohl vycházet nejen 

z přání rodiny, ale i z povahy chlapce samotného. Denis 

Mahon4 naznačuje, že Zuccariho literární a teoretická 

orientace mohla souviset s jeho „neúspěchy“ na poli velkého 

umění, proto se soustředil na činnost, ve které mohl spíš 

vyniknout. Jeho literární projevy byly bezpochyby ovlivněny 

kontakty s literáty (např. Annibal Caro) a návštěvami 

akademií.  

V tomto směru stojí na počátku utváření Zuccariho 

teoretizující a filozofující osobnosti jeho cesta do 

Benátek. Jak upozorňuje Acidini Luchinat,5 je paradoxní, že 

se za své benátské návštěvy přiblížil daleko více než malbě 

„jinému směru,“ tedy akademicko-teoretickému, přestože 

benátská malba ve stejné době byla na svém vrcholu. 

Neznamená to ovšem, že by Zuccariho příští malířská činnost 

nebyla Benátkami ovlivněna, naopak. Jde spíše o to, že do 

Benátek přišel už jako vyučený malíř, ale způsob myšlení a 

vedení diskusí v akademickém okruhu byl pro něj absolutní 

novinkou, která jej nadchla a ve které našel základ pro 

svou životní cestu, snad dokonce pro své životní poslání. 

Poprvé se zde vydává jiným směrem než jeho starší, v té 

době již slavný bratr Taddeo. Dokazuje tím opravdový zájem 

o svou účast na akademickém životě a na rozebírání a řešení 

problémů patřících na akademickou půdu. Acidini Luchinat 
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popisuje Zuccariho objevení akademického prostředí takto: 

„V Benátkách malíř vstoupil do zahrady intelektuálních 

rozkoší, málokomu v jeho postavení dostupné, ..., vycítiv 

plod umělcům téměř zapovězený, humanistické vzdělání.“6  Už 

v benátském akademickém okruhu se utvořily pevné základy 

pro jeho argumenty na podporu vznešenosti uměleckého díla. 

V rozvoji úvah z této oblasti byl mimo jiné podporován 

Andreou Palladiem a Angelem Francescem Donim, s nimiž se 

zde seznámil. Accidini Luchinat7 uvádí autory, kteří byli 

také přinejmenším inspirací pro Zuccariho styl psaní, jde o 

Vasariho,8 Danta,9 Pulciho a Ariosta. 

Obecně jsou za počátek jeho literární činnosti 

považovány glosy k Životům Giorgia Vasariho10 vydaným v roce 

1568. V nich věnoval největší péči doplněním životopisu 

svého předčasně zemřelého bratra Taddea. Chtěl vytvořit 

jakýsi mýtus Raffaelova pokračovatele popisem několika 

shodných bodů v životě obou malířů.11 Až v posledních letech 

svého života se Federico Zuccari zařadil mezi autory 

traktátů o umění, které platily za velmi oblíbený žánr. Tím 

se opět dostává do jistého vztahu s Giorgiem Vasarim. Vztah 

k Vasarimu není bez významu, v Zuccariho díle i životě se 

často více nebo méně vynořuje jako jakási inspirace, nebo 

dokonce hnací motor, ústící v soutěž. 

V roce 1605 napsal Federico Zuccari báseň Lamento 

della pittura,12 kterou stylizoval jako odpověď malby na 

svou otázku, proč je tak zanedbaná. Tímto způsobem se snaží 

vysvětlit současný stav malířství, které, jak se všeobecně 

soudilo, se ocitá v krizi. Malířům se snaží vysvětlit, jak 

důležité je pro jejich práci Disegno. Tomuto pojmu, který 

je pro Zuccariho teorie klíčový, se věnuji v samostatné 
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kapitole práce. Básní se snaží zejména apelovat na 

společnost, na níž, podle Zuccariho, leží také část viny, 

způsobená zejména její ignorancí. 

V roce 1607 následoval spis L´idea de´pittori, 

scultori et architetti.13 Jde zejména o vyjádření Zuccariho 

myšlenek, týkajících se podstaty uměleckého díla a 

mentálního procesu jeho vzniku. Základem spisu je obsáhlý 

rozbor pojmu Disegno. Spis v podstatě rozebírá témata, 

která chtěl Zuccari probírat na přednáškách akademie a 

jejichž znalost je podle autora spisu nevyhnutelná při 

práci dobrého moderního umělce. 

Mezi jeho literární práce lze počítat i jakési 

cestovní deníky umělce.14  

Romano Alberti vydal v roce 1604 zápisy z jednotlivých 

setkání římské Accademia di San Luca pod názvem Origine, et 

progresso dell´Accademia del Dissegno de´pittori, scultori, 

e architetti di Roma.15 Tyto zápisy patří jistým způsobem 

k Zuccariho dílu, neboť zde sekretář akademie zachycoval 

mimo jiné obsahy prencipových proslovů a přednášek např. na 

téma Disegno. Vzhledem k tomu, že většina proslovů byla 

přednesena v roce 1596, jde o ranější vyjádření pojetí 

Disegna, než v L´idea de´pittori, scultori et architetti.16 

Kromě traktátů o umění zahrnuje Zuccariho literární 

činnost také samostatné verše (kterých se nedochovalo 

mnoho) a komentáře, jako např. ty, které doprovázejí jeho 

kresby ze života staršího bratra Taddea. 
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FEDERICO ZUCCARI A DISEGNO 

Pokládám za důležité se v této kapitole pokusit o 

stručné objasnění smyslu Disegna a významu tohoto pojmu pro 

Federica Zuccariho, neboť je klíčový v jeho teorii 

výtvarného umění. Jelikož ale práce nemá za cíl vysvětlit 

všechny významy pojmu, neboť to je samostatná oblast 

bádání, věnuji se zde pouze základům, které jsou nezbytné 

pro pochopení Zuccariho pedagogické činnosti. Sergio 

Rossi,17 který se významem pojmu zabýval nalezl jen u 

Federica Zuccariho nejméně deset významů v užití termínu 

Disegno. Disegno ovšem není Zuccariho invencí. Tento pojem, 

ve smyslu umělcovy ideje, nikoliv kresby, byl diskutován 

umělci už daleko dříve, objevuje se u Cenniniho18 a dále je 

tento pojem používán zejména ve florentském prostředí. 

Giorgio Vasari19 uvádí Disegno za otce tří druhů výtvarného 

umění, přesto jej ale klade na žebříčku výtvarných hodnot 

na nižší stupeň než jejich matku, Invenzione. Přestože tedy 

pojem nepochází od Federica Zuccariho, právě on jej 

zpracoval nejdůkladněji. 

Zuccari vysvětlil etymologický původ významu slova 

jako „segno di Dio in noi.“20 Skutečným Disegnem je v tomto 

smyslu Hospodin, je „božským malířem, sochařem a 

architektem.“21 

Jeho původ popsal Zuccari pro „širší veřejnost“ 

v Lettera a Prencipi, et Signori Amatori del Dissegno, 

Pittura, Scultura, et Architettura.22 Vysvětluje zde, že 

bylo přejato od starých Řeků a Římanů, kteří mu vyučovali 

společně se čtením, protože stejně jako znalost čtení 

pomáhala vládě, také znalost Disegna byla důležitá 

k dobrému vládnutí. Povědomí o Disegnu ale pomáhalo i 
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svobodným občanům k povznesení ducha, bylo základem 

osvícené mysli, bylo důležité k dobrému způsobu života.  

Ve své knize L´idea de´pittori, scultori et 

architetti23 rozebral Zuccari pojem podrobně. Sestává podle 

něj ze dvou základních podstat, z Disegna interna a Disegna 

esterna. Každému z nich věnoval ve spise jednu knihu.  

Disegno interno24 není podle Zuccariho pouhou 

představou díla v hlavě umělce, ta je sice jeho součástí, 

ale jeho podstata je složitější. Disegno interno sestává ze 

tří vzájemně se doplňujících částí, jde o Disegno interno 

divino, angelico a humano. První z nich vytváří vztah mezi 

uměleckým a Božským tvořením. Autor zde používá jako 

synonyma pojmy Disegno a Idea. Vysvětluje, že bez 

skutečných stvořených věcí neexistuje Disegno, takže, 

jestliže je Bůh tvůrcem světa a všech věcí, pocházejí i 

tyto Ideje (Disegno) od Boha. Po „božském“ stupni Disegna 

následuje stupeň „andělský.“ Tomuto typu Disegna interna 

Zuccari nevěnuje příliš velkou pozornost. Jde o mezistupeň 

mezi „božským“ a „lidským“ Disegnem, který je 

nepostřehnutelný smysly, vytváří se pouze v mimosmyslovém 

světě a je tedy postřehnutelný pouze Bohem a anděly. 

Třetímu typu, Disegnu internu humanu, věnuje Zuccari nejvíc 

pozornosti. Tento stupeň už pracuje se smysly, proto je 

postaven níže než dva předcházející. Disegno interno humano 

je tvořeno dvěma podskupinami, speculativo a prattico. 

První je nutné pro vytvoření záměru a druhé pro možnost 

jeho realizace. Celkově jde o jistou rozumovou moc, která 

uvádí do pohybu umělecký proces, jakýsi impuls 

k představivosti, jsou tak aktivovány smysly a v této 

chvíli začíná vznikat skutečná Idea. Dále Zuccari 
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používá pojem Disegno humano sensitivo. Vysvětluje, že 

existují vnější a vnitřní smysly. Vnější zaznamenávají 

pouze povrch věcí, zatímco vnitřní pronikají do jejich 

podstaty. Toto Disegno sensitivo je velmi důležité např. 

pro lékaře nebo anatomy, ale výtvarným profesím je spíš 

vlastní Disegno intellettivo, které je taktéž součástí 

Disegna humana. Tím Zuccari vysvětluje, že jsou pro 

výtvarníky důležité smysly, ale nejsou tím nejdůležitějším 

při procesu vzniku Disegna. Disegno intellettivo je tedy 

podle Zuccariho nejdůležitější formou Disegna pro umělce, 

neboť ten není veden pouze smysly a přírodou při vytváření 

výtvarného díla. 

Disegno ale není jen pomůckou k vytváření uměleckého 

díla, Disegno je podstatou umění samotného. Umění je tedy 

podle Zuccariho až druhotným procesem, prvotním je Disegno 

interno. Autor myšlenky dokládá svou sentenci Aristotelovým 

tvrzením, že umění napodobuje přírodu. Zuccari dodává, že 

Disegno interno není produktem fantazie, ale jde o novou 

invenci, inspirovanou přírodou, ve vztahu k preexistujícím 

dílům.  

Druhá kniha Zuccariho spisu je věnována rozboru pojmu 

Disegno esterno.25 Také tento typ Disegna Zuccari dále dělí. 

Existují podle něj tři stupně. Jde o duši, ducha a tělo 

(anima, spirito, corpo). Nejcennější z nich je duše, neboť 

je božská, tedy nesmrtelná. Podstata ducha závisí na 

náhodě, stojí tedy na stupnici níže než duše. Nejníže je 

postaveno tělo, které je zcela závislé na možnostech 

člověka. Tuto úroveň dělení považuje Zuccari za velmi 

závažnou k vysvětlení mladým studentům umění. Je důležité, 

aby si uvědomili, že je při práci třeba všech tří složek. 
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Tělo je totiž vnější forma, které musí být dána pravidla. 

Duch je živost, pohybovost a užití správných gest v souladu 

s námětem. Duší je míněn půvab, krása, lehkost kresby a 

malby. 

Dále uvádí Zuccari další rozdělení Disegna esterna, 

tentokrát na praktické úrovni. Jde o Disegno naturale, tedy 

přírodou vytvořené, a pak napodobené, Disegno artificiale, 

neboli lidská dovednost, která formuje nápady a historické 

a poetické náměty, a nakonec Disegno pur artificiale 

fantastico, které souvisí se všemi lidskými nápady, 

fantaziemi, bizarnostmi, hříčkami a rozmary. Za 

nejdůležitější považuje Zuccari Disegno naturale, neboť to 

je přímo odvozeno z přírody.  

Právě na těchto třech složkách Disegna esterna závisí 

podle Zuccariho výsledek umělcovy práce, zda jde o dílo 

větší či menší kvality. Je nutné, aby hodnoty, které jsou 

umělci dány přírodou, byly vhodně doplněny studiem. Toto 

studium má být ale korigováno, neboť špatným studiem by 

mohl velký talent přijít o přirozenost, živost a půvab 

svého díla. Zuccari vysvětluje, že právě k tomuto účelu by 

měla sloužit akademie (zde jmenuje římskou Accademia di San 

Luca), jako humanistická instituce. Není totiž správné 

považovat studium výtvarného umění za studium technické 

vědy, jako se to dělo částečně v období renesance. Zuccari 

přebírá tento poznatek z vlastního studia u svého staršího 

bratra Taddea, který jej učil, že matematické termíny 

nemohou sloužit dobré výtvarné práci. Podle Zuccariho je 

správné používat pouze pravidla vycházející přímo 

z přírody, neboť umění není podřízeno technickým vědám, ale 

je samostatné. Na nezávislosti umění se shoduje s Vincenzem 
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Dantim.26 Přesto matematiku nezavrhuje, neboť ve svých 

pravidlech pro chod akademie počítá s občasným vkládáním 

přednášek právě z této vědy. Zuccari zde hovoří o nutnosti 

doplnit talent vhodným studiem, ale zároveň vysvětluje, že 

ani studium bez talentu nemá správné výsledky. Vysvětluje, 

že vynechá-li někdo při tvoření vlastní Disegno interno a 

spoléhá se pouze na kopírování cizích předloh, nemůže 

vytvořit dílo nejvyšších kvalit. 

Další Zuccariho myšlenkou týkající se Disegna, která 

je důležitá pro utváření akademií, je ta, která přisuzuje 

Disegnu jako otci tři dcery, tedy Malbu, Sochařství a 

Architekturu.27 Malba je prvorozenou dcerou, která má k otci 

nejblíže. Jednotlivé „sestry“ se od sebe neliší pouze 

pořadím narození, nýbrž jejich základní povahové vlastnosti 

jsou různé zejména díky rozlišným matkám. Přestože jsou 

tyto tři dcery odlišné, jsou pro sebe navzájem velmi 

důležité a doplňují se, neboť přes své odlišné projevy mají 

jednu podstatu. Tato myšlenka tedy podporuje soustředění 

výuky všech tří oborů v jedné instituci, což naplňovaly 

vznikající akademie umění. 
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PREAKADEMICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ UMĚLCŮ28 

Snaha o upevnění pozice umělce ve společnosti s sebou 

logicky nesla i nutnost změny v systému vzdělávání. 

Středověké metody vyučování zůstávaly platné až do 

Michelangelových dob. Obvykle ve dvanácti letech vstupoval 

chlapec do malířovy dílny. Zde setrval v rozmezí dvou 

(někdy je uváděno tří) až šesti let. Výuční doba závisela 

na tom, zda žák dostával nějakou mzdu či nikoli. Někdy se 

stalo, že dokonce musel zaplatit žák mistrovi za to, že 

chtěl v průběhu učení přestoupit do jiné dílny. Šlo o 

pokutu za možné vyzrazení dílenského tajemství.29   

Žák se zde učil „vše podstatné,“ co je třeba 

k vytvoření dobrého uměleckého díla. O tom, co bylo třeba 

se naučit, aby se mladík později mohl stát mistrem, píše 

Cennino Cennini v knize Il Libro dell´Arte.30 Tento spis 

dovoluje nahlédnout do základního provozu středověké dílny. 

Cennini doporučuje mladým, aby prvních šest let v dílně 

pomáhali, třeli barvy, vařili pojidla, drtili křídu, učili 

se pracovat se sádrou, připravovat podklady pro kresbu a 

malbu, zlaté pozadí apod. Po absolvování prvních 

přípravných šesti let má následovat ještě dalších šest let, 

po které je důležité, aby žák kreslil každý den, a v této 

době může být puštěn k „opravdové malířské práci.“ Ta by 

měla spočívat zejména v kopírování mistrových děl nebo 

v přímé spolupráci na méně důležitých částech mistrova 

obrazu. Cenniniho spis je sice doporučením pro dílenskou 

praxi, ale např. pomocné práce žáka v dílně jím popsané 

odpovídají ve velké většině realitě dílenského provozu.  

Žák byl povinen poslouchat a následovat svého mistra. 

V této době se od něj zároveň očekávala pomoc různého druhu 



 16 

v mistrově domě. Dílna bývala často umístěna v přízemí 

mistrova domu a byla s ním většinou propojena. Nebylo ovšem 

výjimkou, když byla dílna umístěna v prostorách patřících 

náboženským společenstvím, kostelům nebo konventům, které 

je pronajímaly většinou malířům. Velikost dílny závisela na 

bohatství jejího majitele. Někdy šlo o jednu, jindy o 

několik místností. Ve druhém případě bývala v jedné 

místnosti permanentní výstava děl vzniklých v dílně.  

Mistr míval obvykle v dílně jednoho nebo více 

spolupracovníků a jednoho nebo více žáků. Spolupracovníci 

často investovali do dílny nějaké finance a následně se s 

nimi mistr dělil o zisk. V případě, že neinvestovali, 

dostávali menší mzdu. Jak pomocníci, tak žáci museli být 

zapsáni v cechu, ale zdá se, že většinou toto nařízení 

nerespektovali kvůli placení poplatků.  

Po vyučení malíř odcházel jako kvalifikovaný pracovník 

a několik let poté získal certifikát mistra místního 

sdružení malířů, popřípadě sdružení, do kterého malířský 

obor spadal. Až v této době mohl plně rozvinout svou 

činnost jako nezávislý malíř. 

Prvním stupněm v novém vývoji způsobu výuky umělců 

byla neformální škola studia malby a sochařství ve 

Florencii založená Lorenzem Il Magnifico. Na rozdíl od 

staršího způsobu výuky zde studenti nemuseli pomáhat 

s chodem mistrovy domácnosti, nezapisovali se na určitý 

počet let a studovali zde díla z medicejských sbírek. 

Jedním z prvních umělců, kteří prošli tímto způsobem výuky 

byl např. Michelangelo. Vasari poznamenal v druhé edici 

svých Životů,31 že studium v Medicejských zahradách bylo 

„come una scuola et accademia ai giovanetti pittori e 
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scultori.“32 Studium zde bylo určeno zejména pro mladíky ze 

zámožných florentských rodin. Vasariho hodnocení 

akademického charakteru školy souvisí jistě jednak s tím, 

jak naznačuje Pevsner,33 že zde studovali většinou mladíci 

z nejlepších rodin (těm samozřejmě přináleželo vznešenější 

studium, než to, jakým bylo učení v dílnách), ale zároveň 

s tím, že tyto zahrady byly také místem setkávání okruhu 

skutečné florentské akademie (orti oricellari), tedy 

filosofického sdružení, v jehož okruhu se pohybovali i 

florentští výtvarníci, kteří se tak vzdělávali nejen 

v praktických stránkách souvisejících s výtvarnou činností, 

ale i v určitých filozofických systémech, což pak jejich 

práci povyšovalo nad řemeslo, a tak byl tento okruh 

studentů skutečným předstupněm pozdější akademie umění. 

Během quattrocenta bývaly i některé další skupiny žáků 

výtvarného umění patřící k jednomu mistru nazývány 

„akademiemi“, ačkoli jde o neformální seskupení a ani název 

není oficiální.34 Tyto skupiny nevykazovaly ještě opravdovou 

podobnost se skutečnými Akademiemi umění, které byly 

zakládány od druhé poloviny cinquecenta. Teprve „Vasariho“ 

Accademia del disegno ve Florencii je opravdovým počátkem 

historie moderních akademií umění. 

Přestože vznikaly nové instituce vzdělávající umělce, 

tedy akademie, neznamená to konec dílenského provozu ani 

uměleckých sdružení. Ve skutečnosti byly akademie vyšším 

stupněm uměleckého vzdělání. Členové sdružení byli 

považováni dále za řemeslníky, zatímco členové akademie 

byli nazýváni umělci. 
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AKADEMIE OBECNĚ 

Historie akademií začíná ve 4. století před naším 

letopočtem, kdy založil Platón svou filosofickou školu 

v Athénách. Škola dostala název podle předměstí Athén, kde 

se setkání konala. Šlo o místo, na němž byl pochován 

athénský rek Akademus, který zachránil město před zkázou. 

Platónova škola fungovala od roku 388 před naším letopočtem 

do roku 529 našeho letopočtu, kdy byla zrušena. Svého 

obnovení se akademie dočkaly v období renesance. První 

z těchto institucí byla florentská Accademia Platonica, 

založená roku 1438 Cosimem de Medici. Marsilio Ficino, 

představený nově založené akademie, označoval slovem 

academiam shromáždění mladých Florenťanů, kteří se 

setkávali, aby studovali humanistické texty pod neformálním 

vedením. 

Zatímco původní myšlenka akademií vznikla v Řecku, 

myšlenka novověkých akademií se zrodila na Apeninském 

poloostrově. Své plné realizace dosáhla o něco později ve 

Francii. Jak uvádí Pevsner,35 na systém těchto nových 

veřejných akademií vedených jakousi „absolutistickou mocí s 

byrokratickým aparátem“36 nebyla Itálie přelomu 16. a 17. 

století připravena. Vznikly zde zárodky instituce, která se 

velmi dobře ujala za vlády Ludvíka XIV. ve Francii. 

Díky množství řeckých vzdělanců usazených v Itálii 

v 15. století, mnozí z nich přišli kolem roku 1440 kvůli 

jednání o spojení řecké a římské církve, se opět rozšířil 

zájem o platonismus a v souvislosti s ním se znovu začal 

používat termín akademie. Termín znamenal už v Řecku 

filosofický systém, skupinu filosofů nebo místo, kde se 

tito učenci scházeli. V novověku pojem akademie získal 
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další významy (např. v Německu znamenal to samé, co 

univerzita). Původní akademie se vyznačovaly volností a 

neoficiálností, to se změnilo v období manýrismu, kdy doba 

směřující k protireformaci zasáhla i tyto tendence. 

Akademie byly systematizovány a dostaly přesný řád.37 

Vzhledem ke snaze výtvarných umělců poukázat na vyšší, 

než řemeslnou podstatu umění, začaly od druhé poloviny 16. 

století vznikat i výtvarné akademie. Snad přispělo 

k zvědečtění výtvarných oborů používání ostatních věd 

(např. matematika, geometrie apod.) ve výtvarné praxi. 

Tento fenomén se plně rozvíjel od 15.století. V souvislosti 

s ním začali umělci literárně zpracovávat své teorie, které 

často vznikaly právě na základě studia přírodních věd. 

Zakládání výtvarných akademií, v podstatě vědeckých 

institucí, tak bylo přirozeným završením úsilí renesančních 

umělců o zařazení umění mezi vědy. 
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FLORENCIE 

ACCADEMIA DEL DISEGNO OBECNĚ 

„Accademia byla vytvořena k ochraně a povzbuzení studia 

krásných umění a k oslavě těch,  

kteří v nich jsou vynikající.“38 

Florentská Accademia del Disegno stojí na úplném 

počátku historie moderních  akademií umění. Předchůdkyní 

akademie ve Florencii byla Compagnia di San Luca. Ta 

vznikla ve druhé čtvrtině 14. století, snad v roce 1339.39 

Přesný rok založení není znám, např. podle Vasariho 

v Životě Giovanniho Angela Montorsoliho jde o rok 1300, ten 

samý autor klade založení spolku v Životě Jacopa da 

Casentino do roku 1350.40 Tento spolek hraje důležitou roli 

ve vývoji uměleckých sdružení. Byli zde totiž poprvé 

sdruženi pouze výtvarní umělci, navíc dohromady malíři a 

sochaři, kteří do té doby patřili k různým korporacím. Šlo 

o laické sdružení s religiózním charakterem.41 Jak naznačuje 

Lupi,42 šlo o společenství lidí schopných vytvářet krásu pro 

Boha. Malíři zde ovšem měli hlavní slovo, vedení spolku 

tvořili jen oni, nejvyšší funkcí sochařů byli poradci. 

První pravidla spolku pocházejí z roku 1386.43 V nich je 

popsáno, kromě úcty ke sv. Lukáši a Panně Marii, jakým 

způsobem se mají zpovídat noví členové, jakým způsobem se 

mají modlit apod. Absolutní novinkou, se kterou Compagnia 

přišla, je to, že jejích schůzí se směly účastnit ženy.44 

Přestože podle Vasariho přestala Compagnia v roce 1500 

fungovat, zdá se, že byla její činnost pouze na nějakou 

dobu spíše poněkud omezena. Její členové se scházeli méně 

často a slavnosti se konaly s menší okázalostí.45 
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Přerod původní Compagnia di San Luca v Accademia e 

Compagnia degl´architettori, scultori e pittori musel 

proběhnout v období mezi červnem a listopadem 1562, kdy 

byla v tomto spolku sepsána kniha Entrata e Uscita.46 Právě 

v ní je poprvé zmíněn nový název, ze kterého je jasné, že 

k malířům a sochařům byli přibráni architekti. První 

pravidla akademie byla sepsána a představena Cosimu de 

Medici na konci roku 1562 a schválena vévodou v lednu 

1563.47 Cosimo měl velký zájem na „soustřeďování manifestací 

ducha“ v organizacích, které přímo spadaly pod jeho vládu. 

Školy, které zakládal, se stávaly nástrojem jeho vlády. 

V tomto ohledu byl prvním panovníkem v Evropě, který 

využíval vzdělávací zařízení jako prostředek svých 

politických cílů.48 To, že akademie byla pod ochranou 

velkovévody, ale i zprávy o slavném pohřbu, který 

vystrojila Michelangelu Buonarottimu,49 vytvořilo takovou 

pověst organizaci, že i mimoflorentští umělci chtěli být 

jejím členem. Mezi ně patří malíř Federico Zuccari. Až 

vévodským dekretem z roku 1571 byli malíři zbaveni 

závislosti na Arte dei Medici e Speziali a sochaři na Arte 

dei Fabbricanti.50   

Vasari popisuje stručnou historii organizace V prvním 

bodě svých pravidel. Začíná mýtem o jejím založení třemi 

velkými toskánskými umělci, Arnolfem di Lapo, Giottem di 

Bondone a Andreou di Nino Pisano roku 1239.51  

Vasari popisoval hlavní funkce akademie jako 

didaktické. Přesto bylo základním cílem tohoto seskupení 

uznání intelektuálního charakteru výtvarných umění a jejich 

zrovnoprávnění s ostatními vědami.52  
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FEDERICO ZUCCARI A FLORENTSKÁ AKADEMIE 

Federico Zuccari byl 14. října 1565 přijat za řádného 

člena Accademia del Disegno.53 Byl zde zapojen do přípravy 

svatby Francesca I de´Medici s Giovannou d´Austria, hlavní 

události roku ve Florencii, nad kterou převzala záštitu 

nedávno vzniklá akademie. Jejím členem a jedním 

z výtvarníků podílejících se na přípravě velkolepé svatby 

se stal Zuccari jednak díky tomu, že Giorgio Vasari, 

představený instituce, poznal jeho dílo v Benátkách, ale 

zejména díky všeobecné znalosti kvalit díla staršího bratra 

Taddea, u kterého byl Federico vyučen.54 Z Florencie odjel 

v prosinci 1565, s největší pravděpodobností krátce po 

medicejské svatbě.55 

Podruhé byl Zuccari povolán do Florencie Francescem I 

de´Medici, po smrti Giorgia Vasariho v roce 1574, aby po 

něm převzal práce na výmalbě interiéru kupole florentského 

dómu Santa Maria del Fiore. Za druhého florentského pobytu 

(1575-1579) vznikla jeho doporučení pro doplnění pravidel 

chodu florentské Accademia del Disegno.56 Místodržící 

akademie Niccolò Gaddi ho požádal o vytvoření reformy pro 

instituci, která se v době jeho úřadu (1579-1580) ocitala 

v krizi.57 Kromě vytvoření návrhů na doplnění pravidel není 

známo, že by se účastnil nějaké pedagogické aktivity na 

florentské akademii.  

Přestože bývá Federico Zuccari spojován většinou 

s římskou Accademia di San Luca, v jejímž čele stál jeden 

rok a pro níž tvořil předpisy a pravidla, počátky jeho 

pedagogických teorií tkví právě ve Florencii.  

Ve Florencii vytvořil také svou školu, o které se 

podrobněji zmíním v kapitole Zuccariho školy umění. 
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Waźbiński58 zvažuje, zda pravidla, která tak často 

zdůrazňují popis výuky úplných základů výtvarné činnosti, 

nesouvisejí více s potřebami této školy, než akademie.  

 

VASARIHO PRAVIDLA PRO BĚH FLORENTSKÉ AKADEMIE 

Dříve, než Federico Zuccari začal vytvářet pravidla 

pro římskou akademii, jejímž byl prezidentem, vzešla z jeho 

ruky doplnění pravidel florentské akademie vytvořených 

Giorgiem Vasarim. Zuccari nebyl nikdy ve vedení florentské 

akademie, byl po krátkou dobu pouze jejím řadovým členem, 

přesto se odvážil doplnit její pravidla o, podle něj, 

důležité body, které v původním soupisu chyběly. Hned 

v počátku svých doplnění Zuccari upozorňuje, že nejde o 

úpravu původních pravidel, která nechce měnit, pouze k nim 

doporučuje přidat další body, nezbytné pro dobrý provoz 

akademie.59 Tyto dodatky se téměř výhradně zabývají způsobem 

výuky mladých výtvarníků, na nějž ve Vasariho pravidlech 

není podle Zuccariho kladen příliš velký důraz.  

Vasari sepsal svá pravidla v roce 1563.60 Tato se 

věnují především vysvětlování smyslu jednotlivých funkcí 

akademiků, hierarchii členů akademie, povinnostem ve 

způsobu nakládání s majetkem akademie a zejména způsobu 

oslav svátků patronů sdružení. Ustanovení byla nutná pro 

základní vymezení prostoru akademií výtvarných umění 

obecně, neboť florentská akademie byla prvním sdružením 

svého druhu. Vasariho pravidla byla podle svého autora 

dostačující, neboť funkce akademie ve svých počátcích 

nebyla pouze vzdělávací, ale plnila spíš úkol spolku 

soustřeďujícího významné i méně významné umělce své doby, 

který měl mít hlavně smysl sociální opory svým členům. 
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Dalším významem akademie bylo zvyšování prestiže umění a 

umělců. K tomu samozřejmě patřila také snaha udržovat 

tradici místního kvalitního umění a s tím spojený úkol 

výchovy nových generací ve stejném směru. Naopak 

z Zuccariho spisů je jasné, že on přisuzuje akademii hlavně 

vzdělávací funkci, přičemž ostatní tomuto sdružení neupírá. 

 

S ohledem na téma mé práce se zde zabývám především 

těmi Vasariho pravidly,61 která se týkají způsobu výuky 

mladých výtvarníků. 

První zmínka o existenci studujících na akademii je 

v bodě č. IV, kde se píše, jak mohou být mladí motivováni 

ke zlepšení svého díla, díky čemuž se mohou později stát 

členy akademie. Tito akademici jsou totiž voleni 

shromážděním z nejlepších ze sboru spolku. Motivace je 

určena studujícím z Florencie, jejího okolí, ale také 

cizincům.  

Další bod týkající se mladých studujících má až číslo 

XXXI, v něm je ustanoveno, aby bylo v blízkosti akademie 

vybudováno místo zvané „libreria“ pro uskladnění prací, 

výkresů, modelů soch a půdorysů budov, jež akademie získá 

z odkazů umělců, kteří tak budou chtít zachovat své nápady 

pro další generace a tedy pro studium začínajících umělců. 

Bod XXXII předepisuje postup při výběru vyučujících. 

Podle něj mají být každý rok vybráni tři umělci ze spolku, 

jeden malíř, jeden sochař a jeden architekt. Mají to být 

ti, kteří „čtou Euclida a další matematiky.“ Studenti by se 

měli učit buď v prostorách akademie nebo v domě, kde 

pracuje jejich vyučující mistr. Vasari dále píše, že 

studenti mají být vybráni, ale kromě toho, že mají být 
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schopni učit se činnostem souvisejícím s uměním disegna, 

bohužel, nepopisuje další požadavky nebo způsob výběru 

studentů.62  

Bod XXXIII pokračuje popisem povinností mistrů. Ti 

musí stále procházet místnostmi, v nichž studenti tvoří svá 

díla, jejich práce kontrolovat a opravovat chyby, kterých 

se dopustili. Vasari ale upozorňuje, že tato korekce musí 

probíhat s respektem k autorovi díla (to znamená, že už u 

studentů předpokládá osobní vklad do díla, a ten nesmí být 

v žádném případě potlačen). Na mistrovi je také posouzení 

nadání studenta, s ohledem k jeho věku, a najde-li velmi 

nadaného jedince, má jej zmínit ve spolku, což by mělo 

studenta posílit k ještě lepším výkonům. Díla bez schválení 

mistra nesmí opustit akademii. 

Bod XXXIV hovoří o výběru nejlepších studentů. Tito 

pak musí čtyřikrát ročně (při prvním setkání v lednu, 

březnu, červnu a září) přinést každý jeden výkres 

(„disegno“) z vlastní ruky,63 stejně tak sochaři plastiku a 

stejně architekti64 a předvést jej konzulům. 

Z prezentujících mladíků jsou opět vybráni ti nejlepší a ti 

mají vystavit svá díla ve stejném roce na svátek sv. Lukáše 

a sv. Čtyř korunovaných. Ta budou v prostorách akademie 

vystavena celý den.65 Autoři nejlepších prací mají být 

odměněni. 

V bodě XXXV je stanoveno, že mladí, kteří mají velké 

nadání, ale nemají možnost studia umění, mají být podpořeni 

konzuly a nemá být ani na nich ani na jejich mistrech 

vyžadováno jakékoli vydání. Tato forma podpory se týká opět 

nejen Florenťanů, ale i cizinců. 
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Vzhledem k počtu bodů týkajících se výuky mladých 

v poměru k dalším ustanovením je jasné, že příprava 

budoucích umělců v době formování akademie umění ještě 

nebyla hlavní funkcí instituce. 

 

POZNÁMKY FEDERICA ZUCCARIHO K VASARIHO PRAVIDLŮM66  

Zuccari zasahuje zásadním způsobem do systému 

akademií, když navrhuje, aby „aktivita skutečné a pravé 

akademie byla zaměřena na výuku“.67 Jeho nápady a myšlenky 

zůstaly však v době svého vzniku pouze na papíře, staly se 

z nich v případě florentské akademie sice podnětné, ale 

neuskutečněné návrhy. Tak, jak upozorňuje Pevsner,68 zatímco 

dnes je hlavním a většinou jediným úkolem akademie učit 

začátečníky ve svém oboru, pro florentskou akademii to byl 

úkol zcela nový. Její hlavní funkcí bylo soustřeďovat 

umělce v jednom sdružení. Z výše zmíněného plyne, že ten, 

kdo dal základy pro současný systém akademií byl právě 

Federico Zuccari. 

Svými dodatky k pravidlům běhu florentské akademie 

začíná Zuccariho dráha teoretika pedagogiky výtvarného 

umění, v plném se ale rozvinula až v pravidlech vytvořených 

pro římskou akademii. Pro Zuccariho je základní myšlenkou 

oddělení uměleckých aktivit od organizačních a věnování 

hlavní pozornosti výchově mladých začátečníků. 

Zuccariho doporučení69 mají 14 bodů, ty se týkají 

výlučně oblasti studia. V prvním bodě navrhuje, aby se 

mladí začátečníci snažili donést na každé setkání akademie 

nějakou vlastní práci, ať už vytvořenou podle skutečnosti, 

fantazie nebo kopii některého dobrého díla, a aby to byla 

práce nejlepší, jakou jsou schopni vytvořit za dobu jednoho 
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měsíce, což je vždy úsek mezi jednotlivými setkáními. 

Úsilí, které jsou nuceni studenti vynaložit při vytváření 

díla, jež bude nějakým způsobem hodnoceno, bývá větší, než 

při práci bez kontroly, a proto může probudit ve studentovi 

schopnosti, které by se jinak neměly možnost rozvinout. 

V létě (giorni maggiori) doporučuje Zuccari návštěvy 

mladých na akademii dvakrát za měsíc, pro ty, kteří mají 

zájem, dokonce každý týden. Zde pro ně má být připravena 

jedna místnost, kde mohou zkoušet tvořit podle skutečnosti, 

což je základ. Tak, jako předepisuje návštěvy jednou 

měsíčně během roku, frekvenci letních návštěv pouze 

doporučuje. 

Druhý bod ukládá povinnost na každý měsíc dvěma mladým 

malířům a dvěma sochařům přinést jedno vlastní dílo.70 Tito 

mají být vybráni buď náhodně nebo zvoleni konzuly a nebo 

nejlépe akademiky. Vybraní studenti pak v žádném případě 

nesmí chybět nebo se omluvit, že svou práci nemohli 

provést. V případě nedodržení své povinnosti obdrží trest, 

který je jim uložen konzuly podle vlastního uvážení. 

Zatímco předcházející body se týkaly studentů, bod 

číslo 3 stanovuje způsob volby učitelů. Ti mají být voleni 

vždy po čtyřech měsících z řad akademiků. Počet vyučujících 

stanovuje Zuccari na čtyři, dva malíře a dva sochaře. 

Jejich úkolem je uvést začínající umělce do základů 

výtvarného umění, naučit je první pravidla, znát proporce 

lidského těla a další. 

Čtvrtý bod pokračuje v doporučeních pro učitele, a to 

jakým způsobem má probíhat výuka. Tu dělí Zuccari do dvou 

fází. V první části setkání má vyučující prohlédnout 

přinesená díla studentů a poté má přijít na řadu teorie. 
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Tak vychází při každém setkání řada na jednoho vyučujícího, 

aby přednesl něco ze svého oboru. Z této poznámky i z níže 

uvedeného vyplývá, že přednášky byly společné pro budoucí 

malíře a sochaře, tedy, že malíři si vyslechli jak základní 

teorii malířství, tak i sochařství a naopak. Dále v tomto 

bodě Zuccari pokračuje s vysvětlením, co mají obsahovat 

přednášky ze sochařství, tedy upozornění, popisy atd. Mají 

vysvětlit, jak se pracuje s hlínou, voskem, jak se vyrábějí 

velké modely a jak se přenášejí do díla, jak se pracuje 

s mramorem, s kovy apod. Studenti mají být upozorněni na 

to, jak je důležité sledovat mistry při práci, studovat 

jejich díla, ale pracovat podle přírody. 

Obsah přednášek o malířství popisuje v samostatném 

bodě, v bodě č. 5. Má se hovořit o kresbě, kolorování, o 

tom, jak pozorovat přírodu, neboť hlavně ta se má 

napodobovat a ne díla jiných. Velký důraz má být dále 

kladen na kompozici, půvab, dekor, vyjádření pocitů a 

další. 

Bod 6 navazuje na předchozí dva, neboť je v něm 

vysvětleno, jak důležité je pochopení základních zásad 

v malířství a sochařství těmito obory navzájem. Tedy pro 

mladé malíře je dobré vědět, jak důležité je vyrábět modely 

z hlíny a pracovat podle skutečnosti, např. „pro zachycení 

světel a stínů, bojujících postav, jak tyto postavy 

oblékat, zabývat se popisy šatů a jejich řasení a jak a 

proč se vyrábějí velké kartóny a další.“71 Pro sochaře je 

dobré znát důležitost perokresby, kresby tužkou a ostatní 

způsoby, neboť malířství a sochařství je podle Federica 

Zuccariho jedna duše ve dvou tělech. 



 29 

Až v sedmém bodě Zuccari konečně zmiňuje architekturu, 

která, jak píše, patří do stejné skupiny. Nejzkušenější 

architekti mají občas pohovořit o tom, jak se toto odvětví 

uplatňuje, „jak je důležité a čeho je třeba se držet.“72 

Osmý bod hovoří o důležitosti znalosti perspektivy pro 

malíře, protože bez jejího pochopení nejde pracovat se 

zkratkami, ale je důležitá i pro vytváření kompozic 

příběhů. Hlavním argumentem však je, že bez znalosti řádu a 

vědy chybí půvab. 

Bod č. 9 navrhuje občasné vkládání přednášek 

z matematiky, která je důležitá pro mladé studující 

výtvarného umění.73 Zuccari nepochybuje o tom, že by některá 

z přednášek nebyla přínosem a to jak pro studenty, tak pro 

vyučující, neboť, jak sám píše „rozprávěním a vyučováním se 

člověk stále učí.“74 A protože je výuka podle Zuccariho ve 

špatném stavu, je nutné sankcionovat přednášející, kteří by 

nedodrželi své povinnosti. 

Této záležitosti se věnuje v dalším bodě, č.10. Podle 

něj jsou povinni všichni úředníci, konzulové a další 

členové akademie účastnit se každého shromáždění. Ti, kteří 

budou někdy chybět, budou poznamenáni a potrestáni jedním 

juliem za každý zápis (nebo stanoví-li vedení akademie 

jinou sumu). Ti, kteří budou chybět třikrát a více, se 

nemohou už ospravedlnit žádným způsobem a na jeden rok jim 

bude zakázán vstup na akademii. Porušení tohoto zákazu by 

se mělo trestat pokutou jednoho scudu. 

Jedenáctým bodem je vysvětleno, jak má akademie 

nakládat s penězi vydělanými na pokutách. Ty mají sloužit 

částečně pro mladé studenty, kteří je potřebují, aby mohli 

studovat. Množství takto rozdělených peněz a jejich 
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příjemce mají určovat konzulové a další zástupci akademie. 

Další část těchto financí by měla být určena na prémie, 

které jsou pro svou výši spíš čestné a jsou určeny 

nejlepším studentům. To znamená, že Zuccari použije peníze 

získané od méně motivovaných umělců k větší motivaci 

budoucích umělců.  

I dvanáctý bod pokračuje motivačními návrhy pro mladé. 

Zuccari chce zavést knihu, do níž by se zakládaly nejlepší 

kresby studentů s jejich jmény. Účelem tohoto skladování by 

bylo jednak povzbuzení studentů a jednak uchování 

nejlepších děl. 

Ve třináctém bodě Zuccari navrhuje, aby byla, tak jako 

na dalších akademiích, založena kniha, kde by byl 

zaznamenán průběh všech setkání. Důvodem je to, že podnětné 

myšlenky, které zde bývají vysloveny, mohou být zapomenuty 

v případě, že nebudou zaznamenány. Neboť „dobře uspořádané 

spisy slouží současným i budoucím“.75  

Posledním bodem vyjadřuje přání, aby setkání na 

akademii sloužila výhradně ke studiu a neřešily se zde 

provozní problémy, jako doposud, ty jsou věcí správy 

organizace.  

V závěru Zuccari vysvětluje, proč je dobré se držet 

těchto pravidel. Ta mohou podle slov svého autora přivést 

organizaci na dobrou cestu a jak říká: „poskytneme pomoc a 

přízeň našim mladým a ducha umění a renomé a úctu nám 

samým, tak jméno akademiků v nás nebude liché“.76 

Z výše zmíněných návrhů dodatků k pravidlům chodu 

florentské akademie vyplývá, že hlavní Zuccariho snahou 

bylo vytvořit z ní instituci, jež vychovává skutečně 

kvalitní a vzdělané umělce, kteří už nejsou pouhými 
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řemeslníky. Ze srovnání Vasariho a Zuccariho pravidel77 

vyplývá skutečný Zuccariho přínos ke způsobu vzdělávání 

umělců, byť v počátcích fungování výtvarné akademie ve 

Florencii je ještě předčasné hovořit o jeho vlivu. Nové 

návrhy by se bývaly mohly uplatnit spíše v již dobře 

zavedené a fungující instituci. Přesto je pro další 

Zuccariho teoretickou práci důležité zhodnocení těchto 

pravidel, byť v praxi nepoužitých. Z prostudování Zuccariho 

ustanovení jsem došla k názoru, že jsou tvořena provázaným 

systémem několika zásadních hesel, která zde jejich autor 

rozvíjí. Je to samostatná domácí práce a její hodnocení, 

teoretické základy výtvarných umění a motivace. To, že 

Zuccari nehovoří o praktické výuce neznamená, že by pro něj 

nebyla důležitá, spíš vychází z toho, že tento způsob je 

relativně podrobně popsán v původních pravidlech. Oproti 

Vasarimu klade větší důraz na soustavnost v práci studenta 

a na jeho samostatnou práci. Že se výuce výtvarných teorií 

věnuje polovina z navrhovaných pravidel, tedy sedm ze 

čtrnácti, poukazuje jasně na to, že právě sem klade Zuccari 

těžiště akademické výuky. Důraz na teorii jen potvrzuje 

jeho snahu dokázat, že výtvarná umění nejsou jen řemeslem, 

ale vědou. Na příkladu jeho samotného vidíme spíše vědecké 

než řemeslné tendence. 

Přestože Zuccari v počátku hovoří o tom, že jeho 

návrhy nejsou přepracováním, pouze doplněním již 

existujících pravidel, některé body zmíněné Vasarim opakuje 

nebo pozměňuje. To se týká formy jistého sociálního 

stipendia pro nadané nemajetné mladíky. Tento návrh je 

zahrnut u obou autorů. Další téma, kterému se věnují oba, 

je volba učitelů. Zde spolu ovšem návrhy nesouhlasí, 
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zatímco Vasari navrhuje výběr tří mistrů (malíře, sochaře a 

architekta) na jeden rok, Zuccari vyžaduje volbu čtyř 

vyučujících (dva malíře, dva sochaře) vždy na jedno 

čtvrtletí. Dále podle návrhů Zuccari považuje za důležitou 

znalost principů architektury pro malíře a sochaře, ale 

vypadá to, že nezahrnuje výuku budoucích architektů, oproti 

Vasarimu, který výuku architektury v porovnání s malířstvím 

a sochařstvím pouze zmiňuje, přesto s ní ale počítá.  

V porovnání s Vasarim se dále Zuccari snaží vytvořit 

na akademii přísnější systém. Zatímco Vasariho pravidla 

jsou většinou psána spíš formou doporučení, Zuccari používá 

více příkazů (mezi nimi jsou ovšem také návrhy nebo 

doporučení), za jejichž neuposlechnutí následují sankce. 

Zuccari evidentně počítá s častým porušováním svých 

nařízení, neboť z peněz vybraných jako pokuty chce 

financovat studium nemajetných nadaných mladíků a prémie 

pro nejlepší. Jejich existence je Zuccariho přínosem.78 

Později se na výtvarných akademiích začaly skutečně 

používat odměny pro nejnadanější studenty. 

Motivaci pro budoucí umělce zmiňuje už Vasariho 

soupis. Zuccari motivační systém dále propracovává, neboť 

jej evidentně považuje za základní hnací jednotku, která 

člověka vede často k výkonům, kterých by jinak nedosáhl. 

Zuccari pracuje jak s motivací kladnou (např. prémie, 

uchovávání děl nejlepších studentů pro další generace 

apod.), tak zápornou (tresty za neprovedení zadaného 

úkolu). 

Podle mého názoru, který vyplývá z prostudování 

pravidel obou teoretiků, vycházejí Vasariho pravidla ze 

skutečného běhu akademie, jehož se aktivně účastnil jako 
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prencipe, a Zuccariho vycházejí z ideálního stavu, ne ze 

skutečného stavu instituce v té době. To znamená, že 

Zuccariho návrhy, oproti Vasariho, neměly v době svého 

vzniku příliš velkou šanci na uchycení. 
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ŘÍM 

ŘÍMSKÁ ACCADEMIA DI SAN LUCA – POČÁTKY 

„Akademie, jejímž cílem není nic jiného, než snaha o 

správnou výuku a dobrou práci.“79 (F. Zuccari) 

Ani římská akademie (1), podobně jako florentská, 

nevznikla na zelené louce. Jejím předchůdcem bylo Collegio 

dei Pittori, které později získalo název Università. 

Sdružení bylo založeno na Esquilinu v kostelíku sv. Lukáše 

Evangelisty, neboť tento světec byl nazýván „Beatissimo 

Avvocato e Protettore dell´Arte della Pittura“.80 Přestože 

není známé přesné datum založení Collegia, díky zápisům 

v Aktech Accademia di San Luca o platbách víme o jeho 

existenci 22. října 1470. Dále je pak v archivu Accademia 

di San Luca uložen písemný pramen datovaný 17. prosince 

1478 obsahující ustanovení University (v latině), která 

jsou přepracováním původních ustanovení Collegia. Z těchto 

podkladů vyplývá, že sdružení, které bylo jakýmsi 

předchůdcem akademie vzniklo ještě před rokem 1470.81 

Zatímco do Collegia patřili pouze malíři a jim příbuzné 

profese, do Università delle Arti (která vznikla 

z původního Collegia) už patřili i sochaři a architekti.82 

Vzhledem k velké podpoře a oblibě umění v Itálii 16. 

století se velmi rozšířily řady umělců, v tomto případě 

spíše řemeslníků, vyrábějících „umělecký produkt“ (zde jsem 

záměrně použila pojem produkt, ne dílo, vzhledem k jeho 

kvalitám). Šlo hlavně o následovníky velkých mistrů, ne o 

mistry samé. Vzhledem k nebezpečí úpadku, které umění 

hrozilo, přišel Lorenzo Sabatini s myšlenkou vytvořit 

z University velkou akademii, která by v Římě vychovávala 

opět umělce vysokých kvalit. Tento projekt se ale podařilo 
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uskutečnit až Girolamu Muzianovi,83 který 15.října 1577 

získal od papeže Řehoře XIII bulu týkající se zřízení 

římské Accademia di belle arti a udělující tak právo 

Muzianovi a dalším malířům a sochařům vytvořit Accademia di 

San Luca.84  

Muziano podporoval jednak praktickou stránku výuky, 

nechal vyrobit odlitky antických soch pro studium, založil 

školu aktu, podporoval studijní cesty, ale zároveň již 

hovořil o důležitosti vědeckých konferencí k tématům umění. 

Přestože měl Muziano po smrti Řehoře XIII problémy 

s dokončením svého projektu, získal od Sixta V pro akademii 

úplnou autonomii. Stejný papež pak stvrdil bulou z roku 

1588 předání kostela Santa Martina s přilehlými 

nemovitostmi akademii.85 Přestože Muziano zemřel v roce 

1592,86 v době, kdy tato instituce ještě neměla pevné 

základy, jeho snahy našly své pokračování v práci Federica 

Zuccariho. S touto postavou získala římská akademie 

„zaníceného organizátora a zákonodárce (legislativce),“87 

který byl roku 1593 jmenován prencipem akademie. Přestože 

byl na tomto postu pouhý rok, stačil za něj vytvořit 

skutečně pevný základ instituce. Byť se většina jeho 

doporučení v Římě neujala přímo, další běh instituce 

vycházel z upravování statut vytvořených právě za Federica 

Zuccariho. 

Accademia di San Luca sestávala od počátků ze dvou 

částí. Velcí umělci se shromažďovali ve skutečné akademii a 

k ní bylo přiřazeno bratrstvo, které bylo jakýmsi 

pozůstatkem původní korporace řemeslníků. Toto bratrstvo 

bylo tedy určeno ostatním, tzv. menším umělcům, vyjma 

tovaryšů a dílenských pracovníků. V čele akademie stál 
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prencipe, jemuž byli podřízeni dva rektoři, dále jeden 

vyjednávač a jeden člen, jehož funkcí bylo navštěvovat 

nemocné a uvězněné umělce.88  

Zpočátku bylo úkolem akademie zejména shromažďování 

umělců, dohled nad vším veřejným uměleckým děním v Římě, 

ale i nad teoretickými spisy o umění a samozřejmě také 

výuka mladých budoucích umělců. Posledně zmiňovaná funkce 

se plně rozvinula zejména za vedení Federica Zuccariho. 

 

PRAVIDLA ACCADEMIA DI SAN LUCA 

Chod římské Accademia di San Luca a zápisy z průběhu 

jednotlivých setkání v roce 1594, tzn. za předsednictví 

Federica Zuccariho, vcelku podrobně vedl sekretář akademie 

Romano Alberti. Právě zejména díky spisu Origine, et 

Progresso dell´Academia del Dissegno de´Pittori, Scultori, 

e Architetti di Roma,89 což je název, pod kterým byly 

Albertiho zápisy vydány, můžeme dnes rekonstruovat 

Zuccariho záměry ve vedení akademie, jeho pravidla, 

nařízení, doporučení a nápady. Tak se naplňuje Zuccariho 

myšlenka, že „dobře uspořádané spisy slouží současným i 

budoucím,“90 která je obsažena ve třináctém bodě Zuccariho 

florentských doporučení.  

První pravidla římské Accademia di San Luca byla 

proslovena na jejím prvním shromáždění dne 14. listopadu 

roku 1593 prencipem Federicem Zuccarim.91  

V úvodu nastínil rozvrh průběhu jednotlivých zasedání. 

Každá schůze začínala společnou ranní mší a pobožnostmi, 

pak měla následovat hodina věnovaná „projevu a rozpravě na 

některé z důležitých témat zde zastoupených profesí“.92 

Každých čtrnáct dní93 se tak měla konat jakási debata, jejíž 
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téma mělo být oznámeno vždy čtrnáct dní dopředu, tak, aby 

měli všichni zúčastnění dostatek času na úvahy a rozmýšlení 

nad zadaným tématem. Dále měl být vybrán jeden akademik, 

který by zveřejnil své myšlenky a názory k zadanému tématu, 

o kterých by byly dále vedeny diskuse a polemiky. Díky tomu 

by vznikly zcela nové a užitečné závěry. Debat se měli 

účastnit i literáti a „milovníci umění“ (amatori 

dell´arte), aby usměrňovali debatu z jiných pohledů.94 Tato 

Zuccariho myšlenka účasti „nadoborového nadhledu“ při 

odborných debatách by byla, podle mého názoru, velkým 

přínosem pro „vědecký obor umění“ a jeho teorie. Vzhledem 

k tomu, že provoz akademie neodpovídal zcela Zuccariho 

plánům, nerozvinul se úplně ani systém těchto velkých debat 

za široké účasti vzdělanců, a tak akademie umění za 

Zuccariho života nebyla organizací, na které by se rodily 

velké teoretické myšlenky vznikající ze součtu zralých úvah 

a polemik nad nimi. 

Další hodina měla být věnována praktickým cvičením 

určeným mladým zájemcům o studium umění. Těm zde měl být 

ukázán „způsob a správná cesta studia.“ Za tímto účelem 

bylo vybráno dvanáct akademiků, kteří se starali o výuku a 

vedení mladých ve studiu správným směrem. Každý z vybraných 

měl mladé adepty výtvarných umění na starosti jeden měsíc, 

stal se tak asistentem pro věci studia. Asistenti měli být 

vybráni vždy po volbě nového prencipa. Každý z nich začínal 

svůj měsíc promluvou ke studentům, která měla být nabádáním 

k bázni boží, bez které se člověk v žádné profesi neobejde, 

dále k dobrým lidským vlastnostem jako jsou pokora, 

mírnost, poctivost, píle, dále k respektu mezi sebou a 

zejména k nadřízeným. Sám asistent měl být pečlivý, svou 
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funkci vykonávat z lásky k profesi, jeho povinností bylo 

účastnit se všech zasedání ve „svém měsíci“ a dávat pozor, 

zda se všichni jeho svěřenci účastní už ranní mše. Jeho 

dalším úkolem bylo zadat studentům práci na lekci, ale 

zároveň i na celý následující týden. Pak měl asistent, 

podle znalosti studentských prací, každému připomenout, 

čemu se má ve studiu nejvíce věnovat. Např. kdo má vytvářet 

kartóny, kdo má kreslit více jednotlivé části lidského 

těla, kdo má studovat krajinnou perspektivu a kdo akt95 

apod. Při každých praktických cvičeních zadal dále sám 

prencipe studentům úkol a autorovi nejlepšího výtvoru 

předal nakonec cenu. Tou byla kresba samotného Federica 

Zuccariho nebo některá z praktických pomůcek, jako např. 

štětec apod. Je otázkou, zda Zuccari zamýšlel tuto odměnu 

obecně jako práci z ruky prencipa akademie, v tomto případě 

by byla větší motivací pro studenty, nebo nepočítal s tím, 

že příští prencipové akademie budou pokračovat podle jeho 

vzoru, ale prémiemi se stanou jiné předměty. Z Albertiho 

zápisů není Zuccariho záměr jasný. Jako prémie byly občas 

už za Zuccariho předsednictví použity i jiné předměty. 

Např. na sedmém setkání akademie96 se prencipe po 

prohlédnutí a zhodnocení studentských prací rozhodl, že 

odborní asistenti, ale i ostatní akademici, vytvoří během 

půl hodiny práce, ze kterých se stanou prémie pro studenty. 

Kromě toho, že výsledný produkt byl použit zmíněným 

způsobem, bylo také cílem této akce to, že studenti byli 

přítomni procesu vzniku díla. Vzhledem k tomu, že členy 

akademie byli nejlepší výtvarní umělci z Říma, byl to, 

podle mého názoru, zajímavý článek v procesu vzdělávání 

výtvarných umělců. 
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Témata prací zadávaných studentům ke cvičení šla po 

tradiční řadě „abecedy Disegna“, tedy kresby očí, nosů, 

úst, uší, hlav, rukou, chodidel, paží, nohou, trupů, zad a 

dalších částí lidského těla, dále celých postav, zvířat, 

části architektur, reliéfů z vosku nebo hlíny apod.  

Protože byl Federico Zuccari mužem činu a nechtěl 

ztrácet čas, museli studenti, podle záznamů Romana 

Albertiho, začít kreslit hned první den, neboť po pronesení 

slavnostního projevu s pravidly chodu akademie zbývalo 

ještě půl hodiny. Jak dále Alberti zaznamenal, doufal 

Zuccari, že tímto „dobrým způsobem vedení“ docílí „velkého 

výnosu“ v oblasti výtvarných kvalit mladých.97 

Ke způsobu výuky jednoho z nejdůležitějších oborů – 

anatomie. Jak je výše zmíněno, anatomie se studovala na 

mrtvých lidských tělech v zimním období kvůli chladu a 

ledu, díky kterým bylo možné těla uchovávat delší dobu. 

Mrtvá těla patřila odsouzencům na smrt. Jejich anatomie, 

svaly, kosti a žíly pak bývaly podle záznamů studovány 

čtrnáct dní. Pitvaná těla byla později opatrně sestavena 

zpět do celku a pro další možnost jejich studia se z nich 

vyráběly sádrové odlitky. Ve sbírkách Louvru existuje 

kresba, která ukazuje způsob studia mrtvého těla umělci. 

Kresba (22) je zřejmě předlohou k malbě uchovávané 

v depozitáři Galleria Borghese v Římě. Badatelé se 

neshodují na určení autorství obou děl. Kristina Herrmann 

Fiore98 je nedávno připsala Federicu Zuccarimu. 

Zuccari upřesnil způsob vedení studentů v jednotlivých 

lekcích na konci druhého zasedání akademie, 28. listopadu 

1593.99 Je zde vidět posun od počátečního obecného nastínění 

obsahu výuky. Na začátku lekce měl být studentům, kteří 
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byli schopni pracovat bez předlohy, zadán úkol, který měli 

splnit jak nejlépe to dovedou. Autor nejlepší práce měl být 

odměněn prémií. Těm, kteří nebyli schopni pracovat zpaměti, 

měl být dán ke kopírování ten samý námět podle díla 

některého z velkých mistrů. Další, co se studenti na 

akademii měli učit, byla kresba podle kartónů a reliéfů, 

které byly v jejích sbírkách.100 Nejmladším studentům byly 

dány ke studiu a kopírování kresby jednotlivých částí 

lidského těla. V podstatě tedy byly vytvořeny čtyři skupiny 

studentů podle stupně zdatnosti. To znamená, že přestože 

zde existovala větší skupina studentů, bylo k jejich výuce 

přistupováno značně individuálním způsobem. Dalším 

signálem, který toto roztřídění vysílá, je to, že akademii, 

respektive Zuccarimu, šlo o to, aby byly všem studentům 

zaručeny opravdu pevné základy v umění Disegna. Škoda, že 

Zuccariho principát trval pouhý jeden rok a že jeho 

následovníci nepokračovali v začatém schématu. Není proto, 

bohužel, jasné, jakým způsobem by pokračovala např. výuka 

těch, kteří zde začali studovat a měli stále nedostatky 

v některých oblastech. Zda by byla vytvořena další skupina 

studentů, nebo by tito „opakovali“, nebo by jim bylo 

doporučeno hlubší domácí studium či zda by byli z akademie 

vyloučeni. Po prostudování Zuccariho doporučení lze ovšem 

předpokládat, že by asistenti dále pokračovali 

v individuálních doporučeních pro cvičení jak na akademii, 

tak doma. Zároveň lze však předpokládat, že přijímacím 

řízením (viz. níže) prošli ti mladíci, u kterých byl 

zjištěn výrazný talent, a proto by se nemělo stát, že se 

nebudou schopni naučit dobře výtvarným základům. 
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Na druhém setkání akademie pokračoval dále Federico 

Zuccari čtením dalších pravidel chodu instituce. Stanovil 

zde podmínky přijetí mladých zájemců o studium umění do řad 

akademiků. Byly vytvořeny tři skupiny přijatých akademiků, 

tzv. academici utili, academici studiosi a academici 

desiderosi.101 Mezi academici utili byli přijati ti zájemci, 

u nichž již byly prověřeny „profesní schopnosti a dobrý 

způsob života,“ tzn. praktikující umělci. Academici 

studiosi měli ke svému zápisu přinést jednu vlastní práci 

podle své fantazie, jejich přijetí schvalovala tajná rada. 

Tito academici studiosi se mohli dostat do řad academici 

utili „dobře provedenou veřejnou zakázkou.“102 Academici 

desiderosi byli přijati po předložení své práce, která měla 

být kopií některého ze starých mistrů, nejlépe toho, jemuž 

by hrozilo zapomnění. Všechny přijaté práce měly být 

uskladněny v archivu římské akademie se jménem autora a 

datem jejich vytvoření. Právě academici desiderosi byli 

těmi, kteří procházeli kompletním cyklem školení na římské 

akademii. 

Na to, že vzdělávání není určeno jen mladým studentům, 

nýbrž že jde o proces, který je nutný rozvíjet po celou 

dobu profesního života, ukazuje mimo jiné Zuccariho 

formulace, že „takto vyučujíce, učíme se také my“.103 Je to 

mimo jiné také poukaz na rozdíl mezi výukou mladých 

v dílnách, kde byl studijní přínos jednosměrný, tedy 

z mistra na žáka, a na akademii. Opět se tedy ukazuje vyšší 

podstata vědeckého akademického vzdělávání, oproti řemeslné 

dílenské výuce. 
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FEDERICO ZUCCARI O TEORII PRO VÝTVARNÍKY  

„Bez teorie není dobré práce.“104 Toto heslo, které 

Federico Zuccari razil se také snažil prosazovat na 

Accademia di San Luca v době svého principátu. Sekretář 

Alberti jej dále rozvedl v záznamech ze třetího zasedání 

akademie.105 Z výše zmíněného důvodu se mají konat každých 

čtrnáct dní přednášky na témata, jež jsou výtvarným umělcům 

užitečná k práci a radosti, kterou jim má přinášet, ale 

důležitým důvodem je zvyšování reputace uměleckých oborů a 

jejich představitelů a zároveň zvyšování prestiže právě se 

utvářející instituce. Zde je důležité připomenout, že právě 

toto období, tedy období, kdy vznikaly první akademie 

výtvarných umění, je jedním z klíčových pro snahy o ukázání 

správného místa umění, tedy ne mezi řemesly, ale mezi 

vědami. Na vrcholu tohoto procesu zaujímají akademie 

důležité místo, neboť ukazují „vědecké školení“ umělců, 

nikoli pouze dílenské učení. Právě Federico Zuccari je 

jedním z důležitých mužů, kteří se postarali nejen o slovní 

boj o podstatu umění, ale kteří zasáhli přímo do kvality 

procesu uměleckého vzdělávání a tím povznášeli ducha umění 

i umělce do vyšších, než pouze řemeslných sfér. 

Zuccariho představa o teoretické výuce na akademii 

byla rovněž představena na třetím setkání. Úvodní přednáška 

cyklu se má týkat obecné podstaty Disegna, neboť právě to 

je základem všech tří oborů výtvarného umění, malířství, 

sochařství a architektury, na akademii vyučovaných. Jak již 

bylo zmíněno, jde o tři různé projevy jedné podstaty, 

Disegna. Také proto je podle Zuccariho nutné věnovat se 

studiu každého z oborů se stejným zaujetím, přesto je 

z dostupných materiálů jasné, že výuce těchto tří oborů 
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nebyla věnována stejná péče, největší pozornost samozřejmě 

patřila malbě, jako „prvorozené dceři Disegna.“ Dále je 

podle Zuccariho vhodné, aby studenti jednoho oboru 

absolvovali i diskurzy z ostatních dvou.106 Tato Zuccariho 

myšlenka, ačkoli se nejeví zvlášť výrazně, je důležitým 

bodem, který se objevuje ve všech jeho úvahách a 

doporučeních týkajících se vzdělávání umělců.107 Následující 

přednášky se mohou po vysvětlení a pochopení tohoto základu 

věnovat jednotlivým oborům a jejich možnostem. Zuccari 

chtěl, aby byl každému oboru věnován vždy jeden měsíc. Za 

účelem přednášek vybral nejzkušenější umělce z řad 

akademiků a těmto zadával jenotlivá témata ke zpracování. 

Přednášky nebyly určeny pouze mladým studentům 

uměleckých oborů, ale všem akademikům. Zuccari u nich chtěl 

doplnit jednak chybějící teoretické vzdělání, zároveň pro 

něj však nebylo toto vzdělání dokončeno absolvováním „jedné 

série“ teoretických diskurzů, ale umělecké vzdělání bylo 

nutné prohlubovat neustále. 

Přestože zde zmiňuji přednášky, zdá se, podle 

Albertiho zápisů, že Zuccari zamýšlel spíše lekce 

seminárního charakteru, při kterých by vybraný akademik 

pronesl svůj referát, nad kterým by se rozvinula následná 

diskuse. Z prostudování zápisů z průběhu jednotlivých 

setkání však vyplývá, že byl-li referát prosloven, 

následovalo po něm pouze Zuccariho hodnocení. Navíc, i když 

akademici zpočátku souhlasili s nutností teoretických 

diskurzů, většina referátů nebyla provedena pro neúčast 

přednášejícího. Právě tato forma rozprav by bývala pevně 

spojovala výtvarnou akademii s původní podstatou 

stejnojmenných institucí, tedy akademií. 



 44 

TÉMATA PŘEDNÁŠEK NA ACCADEMIA DI SAN LUCA108 

Po základních přednáškách, které definují jednotlivé 

obory a které byly proneseny Federicem Zuccarim (nešlo o 

záměr, ale o nedisciplinovanost přednášejících, jimž bylo 

včas zadáno téma, přesto jimi nebylo zpracováno), měly 

následovat přednášky akademiků na úžeji vymezená témata, 

která jim byla přidělena. Sekretář akademie, Romano 

Alberti, témata se jmény přednášejících a přesnými daty 

jejich pronesení podle instrukcí Federica Zuccariho sepsal 

a vyvěsil v prostorách akademie, aby nedocházelo k žádným 

nejasnostem. 

 

Neboť jsou z tohoto harmonogramu pro mou práci 

důležitá pouze témata jednotlivých přednášek, uvádím je zde 

bez jmen přednášejících a bez dat jejich zamýšleného 

uskutečnění. 

 

1. Zachycení postavy, pohybů, gest. Která gesta a pohyby 

nejlépe vystihují situaci, kterou malíř zamýšlí 

vyjádřit svým obrazem. 

2. Čím jsou myšleny konvence v malbě, co se dělá 

pro jejich správné zachycení a co se stane, když se 

nepoužijí. 

3. Zamyšlení nad půvabem a krásou postavy pro její 

správné zachycení. V čem spočívá tento půvab a krása. 

4. O vznešenosti a velkoleposti dobrého malování a 

přiměřeného zdobení postavy a příběhů. 

5. Jaké vlastnosti musí mít krásná a dobrá socha, aby 

byla dokonalá ve své jedinečnosti. 
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6. O studiu sochařství, jak se mu správně naučit a 

procvičovat jej. 

7. Jaký má být správný sochař. Jak má být vzdělaný a 

sběhlý v Disegnu proto, aby dobře pracoval. 

8. O největších těžkostech v sochařství a jak je 

překonat. 

9. O pravidlech a řádech architektury. 

10. O pevném řádu architektury, jaký je řád členění a jak 

k němu dospět. 

11. Co je to harmonie a půvab, jaké proporce musí mít 

dobrá stavba a jaké aspekty musí splňovat pro zdravé 

bydlení. 

12. O plánech strojů a budov, jak správně uchopit 

rozložení, jak si správně počínat při měření terénu, 

jak správně trefit vzdálenosti apod. 

13. O profilech říms, patek a hlavic. Jaké jsou nejhezčí 

a nejlépe promyšlené staré a moderní stavby v Římě. 

14. Co je zamýšleno duchem a živostí v malbě a kterým 

mistrům jich bylo nejvíce dopřáno. 

15. Co je to a jaký význam v malbě má reliéf, co je jeho 

podstatou, a kteří umělci v minulosti byli v tomto 

odvětví jedineční. 

16. Co je a jak je důležitá krása a správné rozvržení 

v příběhu a co je zamýšleno kompozicí a co musí být 

splněno proto, aby byla kompozice dobrá. 

17. Co je příběh a jakým způsobem má být ztvárněn, co 

musí splňovat, aby byl ztvárněn co nejvěrohodněji. 

18. Co je to invence a co capriccio a jak je umírnit 

řádností a rozumem. 
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19. O koloritu v oleji, ve fresce, v kvaši a o různých 

stylech a metodách, kdo byl v koloritu nejlepší a 

nejpravdivější ve zobrazování skutečného. (Tuto 

přednášku měl pronést Federico Zuccari) 

20. O jemnosti aktů a o různosti barevných odstínů 

inkarnátu podle věku a tělesné konstituce, kdo byl 

nejnadanější ve vyjádření půvabu, jemnosti a pravdy 

v tomto oboru. 

21. O správném napodobování skutečnosti a v čem spočívá 

základ dobré malby. 

22. O drapériích a správném způsobu oblečení figury. 

23. O aktu, svalech, proporcích lidského těla a jakým 

způsobem se má vhodně skrýt „příliš anatomie“. 

24. O perspektivě, jejích termínech a pravidlech, jak je 

užitečná a důležitá pro malíře. 

25. Jak jsou pro dobrého malíře dobré a užitečné znalosti 

matematických řádů a forem a jak mu pomáhají. 

 

Obsahem výše zmíněných přednášek byla témata Disegna, 

malířství, sochařství a architektury. Přednášky byly určeny 

všem umělcům navštěvujícím akademii, tedy malířům, sochařům 

i architektům. Všichni tak dostávali společný základ pro 

tři umění Disegna. Tato koncepce je založena na Zuccariho 

teorii o třech dcerách Disegna. Přičemž malbě, jako 

„prvorozené dceři“, je věnováno nejvíce času. Zatímco 

sochařství i architektuře bylo věnováno po jednom měsíci 

(čtyři přednášky ze sochařství, pět z architektury), pro 

malířství byly vyhrazeny čtyři měsíce (šestnáct přednášek). 

Po zadaných tématech měla následovat ta, se kterými přijdou 

sami výtvarníci, neboť mají za to, že je zapotřebí je 
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probrat pro dobré pochopení, ale i pro povzbuzení 

k správnému a láskyplnému přístupu k práci. 

Přestože z návrhů pronesených na úvodních setkáních 

akademie se zdá, že Zuccari zamýšlel zejména rozpravy o 

hlubším smyslu umění, nakonec se zadaná témata teoretických 

diskurzů následujících po úvodních obecných přednáškách 

zabývají zejména znalostmi důležitými pro praktickou 

činnost výtvarníka. To s největší pravděpodobností vyplývá 

z Zuccariho poznání za krátkou dobu fungování římské 

akademie, že praktikující výtvarníci nebyli většinou 

připraveni na rozvíjení hlubších teoretických úvah o 

podstatě malířství. Byly jim bližší teorie, které mohli bez 

dlouhého rozjímání použít v praxi. To, že Zuccari k tomuto 

závěru dospěl vyplývá nejen z témat zadaných pro přednášky 

na římské akademii, ale přímým odkazem je věta, kterou 

ukončuje svou první knihu spisu L´Idea de´Pittori, Scultori 

e Architetti: „A to je, co jsem považoval za nutné říci pro 

pochopení Disegna interna, odkud se nyní přemístím 

k Disegnu esternu, přinášeje věci, které budou k užitku i 

potěšení všem z mé profese.“109 Přestože byl sám přesvědčen 

o nutnosti neustálého hledání podstaty umění, dokázal se 

přizpůsobit současným zájmům většiny umělců. Z prostudování 

Zuccariho názorů si dovoluji vysuzovat, že vycházel z toho, 

že člověk potřebuje mít vnitřní zájem na získávání poznatků 

v oblasti své profese, aby ji mohl vykonávat dobře. Proto 

se snažil témata přednášek přibližovat co nejvíce k hranici 

přijetí a zájmu umělců. 

Nejvíce pozornosti v zadaných tématech z oboru 

malířství je samozřejmě věnováno lidské postavě, neboť její 

ztvárnění stálo na předním místě. 
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Přednášky obsahovaly nejen teorii technické povahy 

z jednotlivých oborů, potřebnou pro správné zvládnutí 

řemesla, ale i krátké diskurzy z historie umění. Právě tyto 

rozpravy znamenaly velký posun od stylu dílenské výuky a 

povýšení umění z kategorie řemesel do kategorie věd. Přes 

veškerou Zuccariho snahu však bylo prosloveno pouze několik 

málo projevů na zadaná témata. Většina umělců se ze 

zasedání, na němž se měla uskutečnit jejich přednáška, 

omlouvala a za Zuccariho nepřítomnosti, mezi 3. dubnem a 

26. červnem 1594, se přednášky většinou nekonaly (konala se 

pouze jedna z architektury, dokonce ani sekretář akademie 

Romano Alberti svou přednášku nepronesl). Podle velmi 

stručných Albertiho záznamů z tohoto období získáváme 

pocit, že občasná kontrola studentských prací byla jedinou 

náplní akademie za Zuccariho nepřítomnosti.110 

Když Zuccari končil ve funkci, ve svém projevu chtěl 

zanechat poselství pro další běh akademie. Přál si, aby 

jeho nástupci pokračovali v jím začaté práci a vzkázal 

akademikům, aby se drželi známých hesel, která jsou 

podstatou dobré práce: INITIUM SAPIENTIAE EST TIMOR DOMINI 

a NULLUS DIES SINE LINEA. Pro mladé studenty umění sepsal 

několik veršů, o nichž se domníval, že jejich znalost 

pomůže k lepšímu studiu. Ukončuje je takto: „Cílem je 

studovat, neskončit, nepřestat.“111 

 

Ze všeho výše zmíněného vyplývá, že Federico Zuccari 

byl duší počátků akademického vzdělávání a srdcem římské 

akademie, bez kterého nebyla téměř provozuschopná. 

Zápisy sekretáře akademie po ukončení principátu 

Federica Zuccariho jsou sumární, postihující vždy běh 
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akademie za celý rok v jedné krátké kapitole. V každé se 

opakuje, kdo byl na tento rok zvolen do čela instituce a že 

pro své zaneprázdnění nebyl sto vést akademii v Zuccariho 

duchu, takže se zde v podstatě nic nedělo a instituce 

zaostávala. 
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SROVNÁNÍ FLORENTSKÝCH A ŘÍMSKÝCH PRAVIDEL 

V této kapitole se pokusím o srovnání pravidel 

vytvořených Federicem Zuccarim pro obě akademie. Přestože 

je jejich podrobné srovnání podle mého názoru důležitým 

bodem na cestě sledování Zuccariho didaktických metod, 

nebylo doposud v odborné literatuře publikováno.112 

Srovnání pravidel navrhovaných Zuccarim pro 

florentskou akademii a pravidel, která stanovil pro římskou 

akademii je důležité pro sledování vývoje myšlení jejich 

autora. Nejde o vývoj ovlivněný praktickými zkušenostmi, 

neboť, jak již bylo výše zmíněno, přestože pravidla vznikla 

přibližně čtrnáct let po sobě, první, tedy florentská 

verze, nebyla použita v praxi. Zároveň je při srovnání 

nutné počítat i s Vasariho florentskými pravidly, protože u 

Zuccariho šlo ve Florencii pouze o jejich doplnění, nikoli 

o kompletní znění nových ustanovení. 

Zásadní změnou v Římě oproti Florencii je frekvence 

konání jednotlivých setkání akademie. Zatímco ve Florencii 

se konala jednou za měsíc a Zuccari proti tomu 

neprotestoval, ve svých pravidlech s tím naopak počítal, 

v Římě se akademici setkávali častěji, po čtrnácti dnech, 

někdy dokonce dříve.113 Jistým zlomem, nijak zdůrazněným, je 

ovšem devátá schůze římské akademie, která se konala 26. 

února 1594.114 Kromě jiných změn zde pronesených, kterým se 

věnuji v následujících odstavcích, se setkání měla konat 

pravidelně každý týden. Hned v prvním bodě svých návrhů na 

doplnění florentských pravidel doporučuje Zuccari mladým 

studentům navštěvovat akademii i v létě, pokud možno 

častěji, než jednou měsíčně, doporučuje setkání po čtrnácti 
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dnech nebo dokonce po jednom týdnu. Zatímco ve Florencii 

letní návštěvy doporučuje, v Římě už jsou automatické. 

Jednoznačně větší pozornost věnoval Zuccari teorii 

výtvarných umění. Zabývá se jí už v návrhu na doplnění 

pravidel florentské akademie, ale v Římě je vidět posun 

dál. I zde ovšem systém teoretických diskurzů propracovává 

stále hlouběji. To znamená, že v Římě už později 

z praktických zkušeností vychází. Na počátku oznamoval téma 

dva týdny dopředu. Později, protože akademici 

nerespektovali své povinnosti, byl vytvořen přesný 

harmonogram s daty uskutečnění a jmény přednášejících na 

delší dobu dopředu. Tento rozvrh byl uveřejněn při již 

zmiňovaném devátém zasedání římské akademie.115 Ideální 

dodržování tohoto nového systému ovšem znemožňuje návaznost 

debat, jaké si původně Zuccari představoval. Nelze v další 

přednášce probírat problém, na který se v minulé narazilo, 

ten tak musí být odsunut až na konec celé série, a tím je 

téma rozbito. Výše zmíněný systém by ovšem předpokládal 

zapálení debatující skupiny, se kterým na počátku Zuccari 

počítal. Pro malý zájem se také nerozvíjely debaty, kterých 

chtěl Zuccari také původně docílit. Jeho záměrem bylo, aby 

z diskuzí a rozdílných názorů vycházely nové myšlenky a 

definice hodné moderního ducha umělce. Zároveň tím chtěl 

docílit vzájemného obohacení umělců, a tím jejich 

neustálého vzdělávání. Tento systém debat by také odpovídal 

označení instituce za akademii. 

Rozdíl je dále v oblasti vyučujících. Zatímco ve 

Florencii jsou nazýváni mistry, v Římě jsou pojmenováni 

jako asistenti. Předpokládám, že tento posun v pojmenování 

souvisí se snahou o odlišení od dílenské výuky. Další 
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rozdíl je ve frekvenci voleb nových vyučujících. Ve 

Florencii bylo stanoveno vybrat čtyři akademiky na čtyři 

měsíce. Bylo dáno, že musí jít vždy o dva malíře a dva 

sochaře. Z Zuccariho pravidel není ale jasné, zda byl určen 

na jeden měsíc jeden vyučující pro všechny studenty, nebo 

zda se nějakým způsobem střídali. Jisté je pouze jejich 

střídání v teoretických diskurzech. Pravděpodobně se 

v praktické části výuky starali o budoucí malíře malíři a 

sochaři zase o studenty sochařství, neboť v bodě č. 4 je 

způsob střídání popsán pouze u teorie. Ještě bod č. 10 

popisuje sankce pro nepřítomné akademiky, tzn. že všech 

setkání se museli účastnit všichni, včetně čtyř asistentů. 

Tito byli tedy vždy přítomni a není důvodu, proč by se 

nevěnovali studentům v praktické části výuky. Přímý důkaz 

pro toto tvrzení ale v Zuccariho návrhu není. V Římě bylo 

voleno dvanáct asistentů na dvanáct měsíců, přičemž poměr 

zastoupených profesí není přesně dán. Zato je určeno, že 

jednomu asistentovi patří vždy jeden měsíc. Ve Florencii 

měli dále za úkol obstarávat teoretické diskurzy pro mladé, 

v Římě se přednášení týkalo nejen asistentů studentů, ale i 

ostatních akademiků. To ovšem jistě mimo jiné souviselo i 

s již zmiňovanou větší frekvencí přednášek v Římě. Navíc 

byly přednášky určeny nejen pro mladé studenty, ale pro 

všechny členy akademie. Vzhledem k jinému složení řad 

posluchačů se dala také předpokládat větší odbornost a 

podrobnost ve výkladu jednotlivých témat, neboť znalosti 

základů z jednotlivých oborů, které bylo nutné vštípit 

začínajícím studentům, se u praktikujících umělců 

předpokládaly. Protože byly ale římské přednášky určeny jak 

začátečníkům, tak ostatním akademikům, byl program 
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přednášek sestaven tak, že byly nejprve probrány základy a 

ty měly být v dalších přednáškách prohlubovány. 

Jak ve Florencii, tak v Římě počítal Zuccari s tím, že 

jsou určeny všechny přednášky posluchačům všech oborů, 

neboť jde pouze o různé projevy jednoho Disegna a znalost 

pravidel z ostatních výtvarných profesí je nutná pro 

odvedení kvalitní práce. Tyto společné základy jsou také 

významnou novinkou, se kterou Federico Zuccari přišel. 

Navíc, přestože ve Florencii ještě nepočítal se studenty 

architektury, věděl, že tato je nepostradatelnou součástí 

Disegna, a proto doporučil pro studenty malířství a 

sochařství vložení několika přednášek o základech 

architektury. Srovnání témat diskurzů navrhovaných pro 

florentské studenty a těch, vypsaných na římské akademii, 

není úplně snadné, neboť zatímco ve Florencii jde o pouhé 

nastínění okruhu témat vhodných k probrání, v Římě jde o 

přesná témata. Proto se místo zaměření na námět soustředím 

na podstatnější odchylku, která se týká krátkých náhledů do 

historie umění. S těmi se ve Florencii ještě nepočítá nebo 

nejsou zmíněny, ale v Římě už bývají součástí zadání tématu 

takovým způsobem, že má být zdůrazněno, který z umělců byl 

v probíraném tématu mistrem a čím to bylo. 

Římský systém, kde byly přednášky určeny všem, mimo 

jiné podporoval přirozenější způsob studia, při kterém 

nebyli studenti oddělováni od ostatních členů akademie. 

Snaha o propojování uměleckých generací je dalším Zuccariho 

přínosem na římské akademii. Byl to podle něj vhodný způsob 

pro udržení plynulosti studia nejen pro mladé, ale i pro 

ostatní akademiky, kteří se také vzdělávali prostřednictvím 
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setkávání s mladými, např. při vysvětlování principů své 

profese si mohli spoustu věcí oživit nebo nově uvědomit. 

Na pořadí úkonů na jednotlivých zasedáních akademie 

Zuccari nic nemění. Už ve florentských návrzích má nejprve 

hodnocení studentských prací a po něm teoretické přednášky. 

Větší soustavnost ve vedení studentů v Římě se ukazuje 

i ve způsobu hodnocení prací. Zatímco ve Florencii měli 

přinést své domácí práce vždy pouze čtyři vybraní studenti, 

dva malíři a dva sochaři,116 v Římě byly při každém setkání 

posuzovány a hodnoceny práce všech přítomných. Asistenti 

zde měli také úkol zadávat studentům práci na celý týden. 

Tyto úkoly pro domácí práci byly individuální, byly 

zadávány jednotlivcům podle jejich schopností a nedostatků, 

na kterých bylo třeba pracovat. I roztřídění studentů do 

skupin podle stupně již zvládnutých dovedností naznačuje 

větší péči o dosažení kvalitního výsledku výuky. Tento 

intenzivní způsob práce se skupinou jednotlivců byl opět 

římskou Zuccariho novinkou. 

Důležitou roli v Zuccariho systému vyučování mladých 

studentů umění hraje motivace. Několik motivačních 

prostředků zahrnuje už návrh pro florentskou akademii. Jde 

o veřejnou pochvalu, zápis do čestné knihy a prémii 

zakoupenou z pokut vybraných od akademiků za nedodržování 

pravidel akademie. Pochvaly a prémie mají být udělovány na 

konci každého zasedání. I v Římě byli nejlepší studenti 

odměňováni při každém setkání jednak veřejnou pochvalou a 

jednak prémií, kterou měla být nejčastěji kresba z ruky 

Federica Zuccariho,117 někdy i jiných mistrů, nebo nějaká 

výtvarná pomůcka. Přestože se Federico Zuccari snažil o to, 

aby hlavní motivací pro dobré studium bylo budoucí členství 
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ve sboru akademiků, věděl, že okamžité pozitivní hodnocení 

je pro snahu o dobrou práci na dlouhé cestě studia 

nezanedbatelné. 

Velký rozdíl, který jsem zaznamenala mezi florentskými 

a římskými pravidly, úzce souvisí přímo s osobou Federica 

Zuccariho. Skutečný zájem o účast na vzdělávání budoucích 

umělců ukazují popisy, co vše je v tomto sytému úkolem 

prencipa římské akademie, v době vzniku pravidel tedy 

Federica Zuccariho. Ve Florencii obstarávají výuku téměř 

výhradně vybraní mistři, účast prencipa zde není zachycena. 

Tato skutečnost naznačuje, že v Římě šlo opravdu o to, aby 

si Zuccari vytvořil své důležité místo v oblasti 

vzdělávání, která mu byla tak blízká. Chtěl mít sám přehled 

o vývoji studia. Kromě osobního Zuccariho zájmu je 

pravděpodobné, že přisouzením funkcí spojených s výukou 

hlavě instituce je jasně dána najevo hlavní funkce 

akademie, kterou je vzdělávání umělců. 
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ZUCCARIHO ŠKOLY UMĚNÍ 

V básni Lamento della Pittura,118 vydané roku 1605, si 

Federico Zuccari stěžuje na současný úpadkový stav 

malířství. Podle něj je způsoben zejména špatnou uměleckou 

přípravou a také malým zájmem o umění obecně. Znamená to, 

že nebyl spokojen s činností akademie po svém odchodu 

z místa jejího prencipa. Ta totiž nepokračovala v jím 

započatém vzdělávacím systému. Neboť myšlenka důležitosti 

existence fungující akademie byla pro Zuccariho stále živá, 

nechtěl ji opustit ani v poslední části svého života.119 

Nemožnost zasahovat dále do chodu Accademia di San Luca 

vedla Zuccariho k tomu, že se rozhodl vytvořit svou vlastní 

akademii. Jako její sídlo měl fungovat jeho dům na Pinciu, 

který začal stavět již v roce 1591. Tato budova měla být 

místem výuky i ubytování mladých nemajetných studentů umění 

a zároveň částečně obydlím svého zakladatele s rodinou. 

Zuccari by tak měl běh nové instituce plně pod dohledem a 

zároveň by byl neustále v centru akademického dění, které 

bylo pro jeho život důležitou náplní. V roce 1605 se o svém 

záměru zmiňuje v Lettera a Prencipi, et Signori Amatori del 

Dissegno, Pittura, Scultura et Architettura.120 Chce tu 

ukázat bohaté společnosti, že on, ačkoli nemá její 

prostředky, se snaží zbudovat „akademii a útulek pro chudé 

studující těchto profesí.“121 Tímto spisem, ve kterém 

vysvětluje důležitost existence akademií majetným vrstvám, 

chce docílit většího zájmu o výtvarné umění a vyššího počtu 

fundací nových institucí po vzoru rodící se Zuccariho 

akademie. 

Bohužel, i tento projekt zůstal pouze v počátcích, 

dokonce jen v Zuccariho přáních a myšlenkách, neboť nová 
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akademie nebyla ani založena. Přesto byla uskutečněna 

stavba jejího sídla. O její dokončení už se staral 

Ottaviano Zuccari, Federicův syn, podle otcova přání 

v závěti.122 Veřejná část domu určená pro akademii sestávala 

z ateliéru a dvanácti pokojů pro zmíněné nemajetné 

studenty. Projekt nové akademie byl už podle Zuccariho 

současníků určen k nedokončení, neboť jeho finanční 

možnosti nebyly dostačující k uskutečnění tak velkého 

plánu.123 Je tedy pravděpodobné, že Zuccari buď počítal 

s finančními dotacemi od movitých a nadšených milovníků 

umění nebo dokonce se spojením s Accademia di San Luca. 

Tato druhá odvážná hypotéza mi vyplynula z přečtení 

Zuccariho přání, aby v případě, že jeho děti zemřou bez 

potomků, připadla celá budova právě již existující římské 

akademii, ke které ho stále poutala silná vazba. Zároveň 

šlo spíše o zřízení „akademické školy,“ jak ji nazval Z. 

Waźbiński,124 než o zřízení nové akademie jako celku. 

Naznačuje to snad, že Zuccari příliš nepočítal s plným 

rozvinutím samostatné instituce. 

Bydlení v prostorách akademie mělo být určeno pro 

chudé studenty, přicházející studovat do Říma z Itálie i ze 

zahraničí, zejména pro Vlámy. Akademie se měla o tyto 

studenty za jejich římského pobytu postarat.125 To mimo jiné 

také ukazuje k velkému projektu, který nebylo možné 

financovat pouze z Zuccariho prostředků. Baglione126 dokonce 

naznačuje, že Zuccariho odchod z Říma byl zapříčiněn 

vědomím neschopnosti dokončit začatý projekt. Z Říma se 

vydal v roce 1603 na cestu po Itálii, z níž už se nevrátil, 

zemřel roku 1609 v Anconě.127  
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Zuccariho potomci (Ottaviano, Orazio, Gerolamo a 

Isabella) prodali palác už počátkem roku 1614, neboť nebylo 

v jejich silách zvládnout jeho udržení, byť zatím ani 

nestačil začít sloužit k účelům zamýšleným Federicem 

Zuccarim.128  

Zygmunt Waźbiński129 naznačuje jistý předstupeň 

uspořádání Zuccariho římské akademie v malířově florentském 

domě, který zbudoval v letech 1578-79. I zde už existovaly 

dva ateliéry, z nichž jeden byl pro soukromé potřeby 

majitele domu a druhý byl veřejný. Waźbiński předpokládá, 

že zcela jistě byly k ateliéru přidruženy místnosti, ve 

kterých byly skladovány kresby, modely a další didaktické 

pomůcky a dále sklady výtvarných potřeb a materiálů. 

V prvním patře domu byly navíc místnosti určené pro 

ubytování pomocníků a žáků. Také zde bylo bydlení určeno 

pro chudé umělce. Navíc jim byla kromě přístřeší 

poskytována i strava.130 Přestože Zuccari pojmenovával tento 

svůj okruh jako školu, šlo ve všech směrech o dílnu. 

Vzhledem k tomu, že si toho byl vědom, chtěl dál pokračovat 

až k vytvoření skutečné školy akademického, ne dílenského 

typu.131 

Federico Zuccari se, podobně jako další italští 

umělci, snažil, aby z jeho obydlí bylo na první pohled 

jasné, že jde o dům výtvarného umělce. Proto, jak v Římě, 

tak ve Florencii vytvářel fresky, které ukazovaly profesi 

majitele domu. Zejména v římském paláci, jehož výzdobu 

nestihl dokončit se objevují např. výjevy Apoteóza umělce 

nebo Disegno.132 Detlef Heikamp133 upozorňuje na to, že 

nástěnné malby související tematicky s profesí provozovanou 

v prostorách, kde jsou umístěny, nejsou Zuccariho novinkou, 
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na území Itálie existuje mnoho dalších příkladů ze stejného 

období, i starších. Ale prostor vytvořený se záměrem být 

opravdovým ateliérem, jasně odlišeným od dílny, je podle 

Heikampa u Zuccariho prvním příkladem svého druhu. Dokonce 

píše: „Pro historii toho, jak se hodnotil umělec v době 

manýrismu, je to památka prvního řádu.“134 
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ŽIVOT TADDEA ZUCCARIHO JAKO VZOR PRO MLADÉ STUDENTY UMĚNÍ135 

Taddeo Zuccari se narodil roku 1529 v Sant´Angelo in 

Vado. Na rozdíl od svého bratra byl od počátku určen 

k malířské dráze. Učil se nejdříve v dílně svého otce 

Ottaviana, pak přešel k Pompeovi da Fano, kde ovšem dlouho 

nevydržel a roku 1543 odešel na zkušenou do Říma. To je 

doba, kterou začíná Taddeův život v kresbách vytvořených 

Federicem Zuccarim. Taddeo získával v Římě větší zakázky, 

zejména se jednalo o výmalbu fasád nebo o vytváření fresek 

v interiérech římských paláců. Slibný vývoj umělcovy 

kariéry ukončila předčasná smrt v roce 1566. 

Obdiv Federica Zuccariho k Taddeovi ukazuje více než 

sourozeneckou lásku úctu k mistrovi, k učiteli, který mu 

předal své znalosti, naučil ho základním malířským 

dovednostem a byl pro Federica takovým učitelem v oblasti 

umění, jací se v té době příliš nevyskytovali. Šlo totiž o 

období, kdy Řím zaznamenal velký příliv mladíků, kteří se 

chtěli vyučit v některé oblasti výtvarného umění, zejména 

malířství, že se z nich stala velmi levná pracovní síla, 

kterou se mistrům vyplatilo zaměstnávat pouze na určitý 

úkol nebo dokonce na den a nemuseli se tak o mladé starat 

úplně. Samozřejmě, že s takovým přístupem, kdy neměli 

chlapce v péči po celou dobu učení, se mistři nevěnovali 

prohlubování jejich znalostí nebo jim nesvěřovali 

nejrůznější technická tajemství, která by tito mladíci pak 

mohli přenést do jiné dílny.136 Proto nebylo takové učení 

ucelené, nemělo řád daný zkušeným mistrem. Mladíci, kteří 

deficit cítili, se snažili většinou ve svém volném čase 

studovat římské památky a umělecká díla. Protože jim ale 

chybělo odborné usměrnění, trvalo takové studium mnohem 
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delší dobu a někdy se dokonce u těchto autodidaktů neměl 

možnost projevit umělecký duch dříve, než své snahy vzdali 

a věnovali se jiným profesím. Jelikož byl dán Federico do 

učení ke svému vlastnímu bratrovi, dostalo se mu s největší 

pravděpodobností kvalitní péče mistra o svého žáka. Zřejmě 

proto, že mohl srovnávat mezi způsobem výuky, kterým 

procházel sám a tím, kterým prošel jeho bratr, viděl 

rozdíly a nesnáze, se kterými se mohou studenti setkávat. 

Navíc se mladí často dočkali odmítnutí mistrů, a proto, aby 

se uživili, museli brát i podřadné práce v době, kdy už by 

se bývali mohli věnovat řádnému studiu. 

Federico Zuccari vytvořil zřejmě mezi lety 1575-1579 

cyklus kreseb ilustrující jeden úsek života staršího bratra 

Taddea.137 Zachycuje období pěti let (1543-1548) 

profesionálního formování malíře. Začíná odchodem bratra 

z domova a končí zobrazením jeho první velké zakázky, která 

jej zároveň proslavila. První, kdo se odborně zabýval 

těmito kresbami byl P.J.Mariette138 v roce 1753. Mariette 

poukázal na jistou spojitost mezi zobrazeními a životopisem 

Taddea Zuccariho ve Vasariho Životech.139 Je příznačné, že 

Federico vybral právě úsek života, ve kterém se z Taddea 

stával malíř, kdy se učil řemeslu, a nepokračoval 

v zobrazování jeho další profesionální dráhy, jíž se mimo 

jiné Federico osobně účastnil, a proto měl jistě řadu 

zážitků vhodných k zvěčnění. Naskytuje se proto myšlenka, 

že kresby z Taddeova života mají didaktický charakter, že 

mají být jistým ideálním obrazem studia mladých budoucích 

umělců. Přesto však kresby nezachycují úplný počátek 

Taddeova učení, tedy u otce obou bratrů, Ottaviana 

Zuccariho, ani následné krátké učení u malíře Pompea da 
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Fano. Cyklus tedy začíná až odchodem Taddea z domu. Zygmunt 

Waźbiński140 se proto zabývá myšlenkou, zda tyto obrazy 

z Taddeova života nemohly být součástí většího 

„zuccariovského cyklu.“ Do obrazů z Ottavianova života by 

potom byly zařazeny i kresby, na kterých vyučuje malého 

Taddea úplným základům řemesla. Pak by bylo učení u Pompea 

da Fano ovšem vynecháno, zřejmě pro svůj nevelký význam 

v Taddeově profesionálním životě, neboť v Taddeově cyklu 

není zachyceno a u Ottaviana by nemělo smysl. Další bod, 

který snad vylučuje možnost většího souboru, je, že Taddeův 

cyklus nepokračuje jeho úspěšnou profesní drahou, ale končí 

první zakázkou. Posledním bodem, který popírá tuto 

hypotézu, je nedostatek volného prostoru, v kterémkoli 

Zuccariho obydlí, vhodného pro umístění nástěnných maleb, 

jejichž předlohami zřejmě kresby byly. Vycházím tedy 

z předpokladu, že kresby ze života Taddea Zuccariho nebyly 

zamýšleny jako součást většího cyklu. 

Otázkou funkce zobrazení se již dlouhou dobu zabývá 

řada autorů.141 Závisí mimo jiné na tom, kam byla určena. 

Existují jednak zmíněné přípravné kresby a jednak několik 

maleb na kůži,142 které podle zmíněných kreseb zhotovil buď 

sám Federico Zuccari nebo jeho pomocníci. Odborníci pracují 

s předpokladem, že kresby byly přípravou pro nástěnné malby 

buď pro florentskou Casa Zuccari nebo pro římský Palazzo 

Zuccari. V současné době se většina z nich přiklání 

k hypotéze o záměru jejich umístění v římském paláci. Další 

otázka, kterou řeší, je, pro které prostory paláce byly 

určeny. Všichni je umisťují do veřejných, ne soukromých, 

prostor budovy. Jeden143 ze dvou nejpodloženějších názorů 

klade malby do „sala del Disegno“ a druhý,144 novější, do 
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tzv. studijní gallerie. Oba tyto prostory byly zamýšleny 

pro studium mladých umělců, proto by bylo nasnadě považovat 

funkci zobrazení převážně za didaktickou. 

V cyklu se skutečně objevují motivy, které souhlasí 

s Zuccariho doporučeními pro studium na výtvarných 

akademiích. 

Cyklus kreseb čítá dvacet zobrazení. Jde o obrazy ze 

života mladého malíře a o alegorie ctností, kterých je pro 

malířskou profesi třeba. Jsou to vlastnosti, které jsou 

podle Zuccariho potřebné pro vykonávání každé profese, tedy 

o víru, naději, mravní sílu, trpělivost (ta je zde 

zobrazena dokonce dvakrát samostatně a jednou, jak 

doprovází Taddea), píli, studium a inteligenci. 

V zobrazeních z Taddeova mládí se navíc vyskytují alegorie 

Dřiny, Útisku a Strastí, Poslušnosti a Trpělivosti, Disegna 

a Ducha. Všechny tyto vlastnosti jsou rovněž často 

zmiňovány v Zuccariho proslovech na římské akademii. 

Šestnáct zobrazení ukazuje výjevy z Taddeova života.  

První kresba z cyklu (2) zachycuje alegorie dvou 

teologických Ctností, Víry a Naděje, obklopující znak 

rodiny Zuccari, tedy homoli cukru (zucchero) s květy tykve 

(zucca). Ctnosti jsou zobrazeny jako sedící ženské postavy 

v dlouhých šatech. Víra drží v levé ruce kříž a ukazovákem 

pravé ruky směřuje vzhůru, k nebi. U pravé nohy má psíka 

představujícího věrnost. Naděje má sepnuté ruce k modlitbě. 

Podle Brooksova popisu symbolizuje mezera ve šrafování u 

hlavy Naděje její komunikaci s Duchem svatým. 

Druhá kresba (3) zachycuje mladého Taddea 

opouštějícího dům. V pravé polovině kresby je čtrnáctiletý 

hoch odváděn dvěma strážnými anděly od rodičů, kteří jsou 
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umístěni v levé polovině. Otec je zobrazen v pohybu, kterým 

Federico naznačil jeho snahu zabránit synovu odchodu, ale 

matka jej zadržela. To odpovídá obsahu Federicových 

doplnění k Vasariho Životu Taddea Zuccariho. Autor kresby 

se zde zachytil jako malý chlapec, který se schovává za 

matčinu sukni. Celý výjev je zasazen do skutečného prostoru 

před domem rodiny v Sant´Angelo in Vado. Oba bratři jsou 

zde označeni svým jménem (Federico, Tadeo). 

Další z řady zobrazení (4) ukazuje Taddea při jeho 

příchodu do Říma. Pallas Athena, bohyně studia a umění, mu 

ukazuje výhled na Řím. Taddeo je opět označen jménem, 

tentokrát Tadeo Zuccaro. 

Na čtvrté kresbě (5) přichází Taddeo do Říma, kde je 

vítán alegoriemi Dřiny, Útisku a Strasti. Ženská postava 

zobrazující Dřinu Taddea přímo uvádí do města, zatímco 

Útisk a Strasti jej čekají za jejími zády. Pod pravicí 

Dřiny, jíž ukazuje směrem k městu, se objevuje osel a vůl, 

tradiční zobrazení trpělivosti a poslušnosti. Navíc drží 

Taddeo v rukou jho, další symbol útisku a poslušnosti. Zde 

je označen nápisem Thaddaeo Zuccharo. 

Další výjev (6) představuje příběh odmítnutí Taddea 

malířem Francescem Il Sant´Angelo. Příběh začíná na pravé 

straně, kde sedící malíř, příbuzný rodiny Zuccari, drží 

v levé ruce Taddeův doporučující dopis a s odvrácenou 

hlavou a vztaženou pravicí vůči Taddeovi ukazuje odmítnutí. 

Taddeo je znovu zachycen na levé straně kresby, jak 

v slzách opouští malířův dům, pak ještě jednou v povzdálí, 

jak odchází a v pozadí je znovu, tentokrát sedící a 

kreslící výjevy podle fasády vymalované jeho velkým vzorem 

Polidorem da Caravaggio. Ještě jedna méně zřetelná postava 
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v pozadí pravé poloviny by mohla znázorňovat Taddea při 

fyzické práci, jako poukaz na to, že přijímal různá pomocná 

zaměstnání, aby mohl sám v Římě přežít. Federico ve svých 

doplněních k Vasariho Životům totiž popisuje, že Taddeo 

nedal nikdy vědět svému otci, jak zde strádá, a tak se 

snažil uživit sám. Je zde označen jménem Thaddaeo. 

Alegorie Mravní síly a Trpělivosti (7) jsou opět 

zobrazeny ženskými figurami, které tentokrát sedí vedle 

prázdného kruhového pole. Mravní síla je zobrazena levou 

postavou, která má za zády vola a u nohou lva. Trpělivost, 

vpravo, má za zády osla a u nohou jehně, v pravé ruce drží 

jho. Symbolická zobrazení v podobě osla a vola zde tedy 

použil podruhé v cyklu (5) 

Sedmá kresba (8) představuje Taddea v domě malíře 

Giovanniho Piera Calabrese. V pravé polovině v pozadí u 

krbu je zobrazen Taddeo při pomocných pracích v dílně, tře 

barvy, a po jeho pravém boku sedí Calabresova manželka, 

která dohlíží na to, zda chlapec pracuje. V levé polovině 

vpředu studuje Calabrese kresbu, na níž mu Taddeo svítí 

plynovou lampou. Jde zřejmě o Raffaelovu kresbu. Taddeo má 

odvrácenou hlavu a mistr dává pozor, zda chlapec skutečně 

nesleduje kresbu spolu s ním. Nahoře je vyobrazen košík 

s chlebem přivázaný ke stropu, na němž je zavěšen zvoneček. 

Výjevy zde zobrazené s největší pravděpodobností vycházejí 

z Vasariho vyprávění o Taddeově strádání v Calabresově 

domě. Ten popisuje, jak zde chlapec trpěl nedostatkem 

jídla, neboť chleba byl zavěšen v košíku u stropu a byl 

pojištěn zvonečky, které zvonily, když se s košíkem 

pohnulo. Dále Vasari popisuje, že Calabrese vlastnil nějaké 
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Raffaelovy kresby. Taddea poznáme díky nápsů Taddeo a 

Zuccharo. 

Na osmé kresbě (9) je opět Calabresova žena, 

tentokrát, jak posílá Taddea na pochůzku. Chlapec je zde 

zobrazen čtyřikrát. V druhém plánu je s Calabresovou 

manželkou, která mu gestem pravé ruky ukazuje, aby doručil 

věci, které mu dala do košíku. S košíkem je zobrazen ještě 

jednou opodál. V pozadí stojí před malovanou fasádou, 

kterou obdivuje. Vpředu vlevo je zachycen jak kreslí ve 

svém volném čase místo odpočinku, zřejmě výjevy, které 

pozoroval na fasádě. Tento příběh odpovídá Zuccariho 

doplnění k Vasariho Životům. Taddeo je zde označen 

několikrát, Thaddaeo Zuccharo, Tadeo Zu., Thaddaeo Zu. a 

Tadeo. 

Další kresba (10) zachycuje Taddea kreslícího 

v Calabresově domě v noci u okna za měsíčního svitu. Taddeo 

kreslí studie postav. I na okenicích jsou kresby částí 

lidského těla a celých postav. To odpovídá opět Federicovu 

doplnění k Vasariho Životům, kde líčí, že Taddeovo přání 

kreslit bylo tak velké, že cvičil i v noci, kdy kreslil na 

okna domu. Je označen Thaddaeo Zuccharo. 

Desátá kresba cyklu (11) znázorňuje Taddea při 

vykonávání podřadných prací v Calabresově domácnosti. 

Uprostřed místnosti sedí nečinně Calabresova manželka, 

zatímco Taddeo vlevo stele postel, vpravo je vidět, jak 

přináší vodu ze sklepa, připravuje oheň a vaří. Všechna 

čtyři zobrazení jsou zde popsána jako Tadeo. 

Následující kresba (12) představuje alegorie 

Trpělivosti a Píle ztvárněné tentokrát dětskými postavami 

puttů. Postavy stojí vedle prázdného kruhového pole. Vlevo 
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stojí Trpělivost. V pravé ruce drží štít s hlavou Medúzy, v 

levé oštěp. Píle drží v pravé ruce rýč s pšeničnými klasy a 

levou rukou se opírá o štít s pavoukem v centru. 

Následuje opět kresba z Taddeova příběhu (13). Taddeo 

je na ní vpředu zachycen, jak kreslí figury podle antického 

reliéfu v portiku paláce a v pozadí kopíruje malby podle 

fasády vymalované Polidorem da Caravaggio. Tento výjev by 

měl představovat dobu, kdy se Taddeo rozhodl odejít od 

svého mistra a osamostatnit se. Taddeo zde není označen 

žádným nápisem. 

Tuto osamostatňující se fázi Taddeova římského pobytu 

zachycuje i kresba, na níž Taddeo kreslí za měsíčního svitu 

podle Raffaelových maleb ve Ville Farnesina (14). Vpředu je 

zobrazen, jak sedí a kreslí v loggii villy a vlevo ve 

druhém plánu je zachycen jak spí se svým kreslicím prknem 

na kolenou. Tento výjev odpovídá Vasariho vyprávění. Taddeo 

opět není označen. 

Čtrnáctá kresba (15) bývá pojmenována jako Taddeova 

halucinace. Taddeo je zde zachycen čtyřikrát na své cestě 

zpět domů. Čtení kresby začíná vlevo, kde Taddeo v sedě 

usnul a zdá se mu sen, který je zde znázorněn kruhovým 

terčem nad hlavou. Ve snu měl vidět Polidorovu fasádu. Ve 

svých halucinacích měl pocit, že Polidorovy kresby jsou i 

na říčních kamenech, proto je další jeho figura na kresbě 

sbírá a postava zcela vpravo je odnáší domů. Tento příběh 

je popsán v Zuccariho doplněních k Vasariho Životům. 

Popsány jsou dvě postavy ze čtyř, nápisy Thaddaeo Zuccha. a 

Thadd. 

Taddeův návrat domů zachytil Federico Zuccari na 

patnácté kresbě (16). Zde se příběh čte zprava doleva. 
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Vpravo je přicházející Taddeo s pytlem kamení přes rameno, 

ve středu je vítán rodiči, před které postavil pytel kamení 

a vlevo v pozadí je zachycen interiér domu, kde se Taddeo v 

posteli uzdravuje z horečky. V místnosti je kromě Taddea a 

rodičů zobrazeno několik dětí, mezi nimi i mladší Federico. 

Tři Taddeovy postavy jsou zde označeny, dvakrát Tadeo a 

jednou Thaddeo Zu. Malý chlapec u Taddeovy postele je 

popsán jako Federico Zuccaro. 

Poslední část příběhu zahajuje kresba, která zobrazuje 

Taddea při návratu do Říma (17). Stojí vpředu otočen zády 

k divákovi a čelem v městu, kde ho očekávají Tři Grácie. Za 

ruku jej drží alegorie Ducha a Disegna. Nápis na lemu 

Taddeova kabátce zní Thaddeo Zuccharo. 

Na další kresbě je zachycen Taddeo při studiu 

antických soch (18). Sedí ve středu kompozice a kreslí 

Laokoónta, který je vyobrazen vpravo. Vlevo je vidět část 

Apolóna belvedérského, ve druhém plánu sochy Nilu a Tiberu 

a v pozadí vatikánské stavby, Trajánův sloup a další římské 

památky. Sedící malíř je popsán Thaddeo Zucchar. 

Osmnáctá kresba (19) ukazuje Taddea v Sixtinské kapli 

kreslícího postavy podle Michelangelova Posledního soudu. 

Taddeo stojí vpředu na schodech, je obrácen zády k divákovi 

a sleduje výjevy zachycené na stěně. Na této kresbě už je 

Taddeo zobrazen znatelně starší než na předchozích. Nápis 

na lemu kabátce zní Thaddeo Zuccharo. 

Poslední kresba Taddeova příběhu ukazuje jeho první 

velkou zakázku (20). Jde o výjev, kde Taddeo maluje fasádu 

Palazza Mattei. Taddeo je zobrazen v pozadí levé poloviny 

kresby, na lešení, kde jsou spolu s ním Tři Grácie, 

alegorie Ducha a Hrdosti. Alegorické postavy Slávy se 
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vznášejí nad budovou paláce. Vpředu obdivují Taddeovo dílo 

zleva doprava velké římské postavy: Girolamo Sermoneta, 

Daniele da Volterra, Michelangelo s pomocníkem, Giorgio 

Vasari a Francesco Salviati. Ve středu kompozice stojí 

chlapec obdivující dílo, podobně, jako býval zpodobován 

Taddeo před Polidorovými fasádami. Nápis je tentokrát 

umístěn na fasádě pod lešením a zní Thaddeo Zuccharo. 

Sérii kreseb ukončuje dvojice alegorií, tentokrát 

Studia a Inteligence, obklopující znak rodiny Zuccari 

v kruhovém terči (21). Postava Studia kreslí podle torza 

aktu, je obklopena dalšími sochami. Sama alegorie je 

vyjádřena aktem. Inteligence je zde sedící oblečenou 

ženskou postavou, obklopenou knihami, sochou a hlavou 

slona. V pravé ruce drží caduceus. 

V umění 16. století bylo běžnou praxí kopírovat při 

učení díla velkých mistrů. Nejčastější technikou těchto 

prací byla kresba. Kopírovaly se jak celky, tak výseky 

díla. Federico Zuccari evidentně považuje takový způsob 

studia za velmi důležitý v Taddeově profesionálním vývoji, 

neboť jeho kresbám podle velkých děl věnuje v cyklu čtyři 

ze šestnácti obrazů. Mistři „hodní následování“ Zuccarim 

zachycení jsou ti, kteří byli skutečně pozdně renesančními 

malíři nejčastěji studováni. Je to Michelangelo, Raffael a 

Polidoro da Caravaggio. 

Kresba č. 19 zachycuje Taddea kreslícího v Sixtinské 

kapli podle Michelangelova Posledního soudu. Toto dílo bylo 

skutečnou školou pro mladé výtvarníky v oblasti studia 

lidské postavy, pohybů, gest a různě utvářených skupin 

postav.145 Proto je možné, že tato kresba obsahuje 

didaktický podtext, podle kterého je nutné studium lidské 
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postavy. Důležitost znalosti anatomie skutečně Zuccari 

zdůrazňuje ve směrnicích výuky. To, že Federico Zuccari na 

své kresbě zachytil výsek Posledního soudu už po Volterrově 

úpravě, při které domaloval některým postavám roušky, 

přestože v době, kdy mohl fresku studovat Taddeo, byly 

ještě všechny postavy zcela obnažené, může ukazovat 

k Federicovu postoji k zobrazení, na kterém je „příliš 

anatomie“. Toto téma bylo pro Zuccariho bezpochyby 

důležité, neboť mělo být probráno na přednášce (č.23) na 

Accademia di San Luca. 

Velmi oblíbeným místem renesančních umělců v Římě, kde 

měli možnost cvičit své dovednosti kopírováním velkých děl, 

byla villa Farnesina s Raffaelovými freskami. Zejména jeho 

Galatea byla jednou z nejvyhledávanějších renesančních 

maleb. Také ve Farnesině je Taddeo zachycen při studiu 

Raffaelových maleb v loggii villy (14). Navíc, aby Federico 

ukázal bratrovu horlivost a píli, zachycuje jej při práci 

za měsíčního svitu. Raffaelovu důležitost pro Taddeův 

umělecký vývoj ukazuje i další kresba (8). Ta ilustruje 

Vasariho vyprávění o tom, jak Calabrese zakazoval mladému 

Taddeovi studovat Raffaelovy kresby, které měl mistr pro 

vlastní studium. Na Federicově kresbě drží Taddeo lampu, 

aby měl Calabrese dobré světlo ke studiu vzácných kreseb, 

sám je ale otočen a jeho mistr dává pozor, aby mladík 

kresbu nepozoroval spolu s ním. 

Dalším fenoménem renesančního umění byly kresby podle 

antických památek, soch, jejich torz, zbytků architektur a 

zejména reliéfů. Nejen pro Federica Zuccariho bylo studium 

antických památek jedním ze základních kamenů, bez nějž 

nemůže vyrůst dobrý umělec. Také proto byl Řím vhodným 
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místem pro studium umění. Zbytky antických budov po celém 

městě byly umělcům volně přístupné. Ukázky antického 

sochařství patřily většinou do soukromých sbírek. 

Sběratelství antik bylo v 16. století velmi módní, a proto 

hodně rozšířené. Přestože šlo o soukromé sbírky, exponáty 

nebyly většinou určeny pouze pro potěchu jejich majitelů, 

ale byly přístupné zejména výtvarným umělcům ke studiu.146 

Nejhodnotnější antické památky, a také nejčastěji 

studované, byly součástí vatikánských sbírek. Šlo o 

Laokoónta, Belvedérské torzo, Apollóna belvedérského a 

perzonifikace Nilu a Tiberu. Tyto sochy zachytil, kromě 

Belvedérského torza, Federico Zuccari na kresbě, kde Taddeo 

kreslí jednu z nich, Laokoónta. (18) I tato kresba může 

tedy být návodem pro mladé, jakým způsobem je dobré 

studovat, že je důležité studovat antické památky, aby 

dosáhli velikosti Taddeova génia. Nemusí jít jen o prosté 

zachycení jedné konkrétní situace z malířova života. Na 

další kresbě, která ukazuje Taddea studujícího antickou 

památku, kreslí mladý malíř motiv z antického reliéfu 

(obr.13). Důležitost znalosti antických památek v procesu 

formování uměleckého génia je Zuccarim vyjádřena i na 

způsobu ztvárnění perzonifikace Studia. (21) Jde o postavu 

muže kopírujícího fragmenty antických soch. 

Dalším důležitým bodem ve studiu, o kterém Zuccari 

hovoří ve svých pravidlech pro výuku na akademii a zároveň 

jej vyobrazuje v cyklu z Taddeova života, je studium maleb 

na fasádách římských paláců. Jejich studium bylo pro mladé 

vhodné, neboť byly dobře přístupné.147 Na několika Zuccariho 

kresbách se Taddeo zabývá fasádou svého velkého vzoru 

Polidora da Caravaggio (6,9,13). 
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Přestože mnohé body, podle Zuccariho důležité, 

týkající se studia výtvarných umění jsou na kresbách 

zachyceny, určitě nejde o jejich plný výčet. Například 

kresba podle skutečnosti, kterou Zuccari tolik zdůrazňoval, 

zde není zachycena vůbec. Přestože Federico svého staršího 

bratra jako umělce velmi obdivoval, musel si být vědom 

toho, že jde o malíře „staré doby,“ zatímco Taddeo byl 

umělcem čistě manýristického ducha, Federico byl mužem 

přelomu dvou ér, manýrismu a baroka a své „svěřence“ chtěl 

vychovávat v čistě moderním smyslu umění, za pomoci nových 

metod. Kresby nejsou ilustracemi k Zuccariho doporučením 

pro správný způsob života a studia mladého umělce. Jde spíš 

o ukázku samostudia, snahy a píle nadaného ducha, kterého 

neodvrátí nic od cíle stát se dobrým umělcem. Možná je tato 

heroizace mladého Taddea ukázkou, jakými těžkostmi může 

procházet při svém studiu nadaný nezaopatřený umělec. Je 

možné, že svým cyklem kreseb chtěl Federico ukázat nutnost 

existence výtvarných akademií, které se jednak mají starat 

o správný způsob výuky, ale i o to, aby měli i nadaní 

mladíci bez prostředků možnost věnovat se rozvoji svého 

talentu. Snad chtěl Federico Zuccari svými zobrazeními 

dodat kuráž studujícím a motivovat je k co nejlepším 

výkonům ve studiu tím, že jim ukáže výsledek této leckdy 

nelehké cesty, velkou zakázku, jejímž provedením se mladý 

umělec může dostat do řad největších géniů oboru. 

Kresby spíš, než výukovou funkci, mohly plnit funkci 

výchovnou, měly nejspíš zanechat ve studentech vědomí, 

jakých vlastností je třeba k dosažení úspěchu. Měly-li být 

umístěny v prostorách nové akademie, kde si formu výuky 



 73 

neurčovali sami studenti, pak je tato jejich funkce 

nasnadě. 

Kromě motivace byly kresby určitě demonstarcí génia 

Federicem obdivovaného mistra, který se přes všechna 

životní úskalí dokázal stát velkým malířem, řadícím se 

k nejlepším umělcům své doby. 
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ZÁVĚR 

V této práci jsem chtěla ukázat vliv Federica 

Zuccariho na výuku mladých umělců v Itálii na přelomu 16. a 

17. století, zejména v oblasti vývoje způsobu akademického 

vzdělávání. Vzhledem k tomu, že Itálie byla uměleckou 

velmocí, do které se chodili učit a inspirovat umělci 

z různých koutů Evropy, nebyl jeho vliv pouze lokální. 

Akademie byly otevřené jak Italům, tak cizincům. 

Nechtěla jsem zde rozhodně předkládat nepodložená 

mínění o práci Federica Zuccariho, zároveň zpochybňuji 

tvrzení některých autorů, která by měla být, podle mého 

názoru, spíše hypotézami. 

Mým záměrem bylo soustředit, všechen dostupný materiál 

související, byť i okrajově, s didaktickými přístupy 

Federica Zuccariho.  

Velká část práce je zaměřena na přímé Zuccariho 

požadavky na výuku mladých umělců na akademiích. Jeho 

záměrem bylo vytvořit z akademií především vzdělávací 

instituce. Zabývala jsem se zejména návrhy na doplnění 

pravidel chodu florentské Accademia del Disegno a pravidly, 

která stanovil pro výuku na římské Accademia di San Luca. 

Vzhledem k tomu, že tato pravidla nebyla v žádné literatuře 

doposud podrobně srovnána, předkládám zde vlastní srovnání, 

které samozřejmě počítá s tím, že florentská Zuccariho 

pravidla jsou pouhým doplněním již existujících pravidel 

sepsaných Giorgiem Vasarim. Srovnání je důležité, neboť 

pravidla vznikla s odstupem čtrnácti let, a mohou tak 

ukázat vývoj Zuccariho didaktických tendencí. Mým cílem 

bylo vytvořit jakousi osu základních hesel, vystihujících 

body důležité pro správné vzdělávání, která vyplývají 
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z podrobného prostudování Zuccariho pravidel a ukázat tak 

nejnutnější přístupy k dobré výuce a studiu. 

Z prostudování všech materiálů souvisejících 

s Zuccariho pedagogickou činností, ať už jako praktika nebo 

teoretika, vyplývá, že velkou novinkou v jeho přístupu 

k výuce mladých umělců, byla snaha o vytvoření studijních 

podmínek, které umožní studentovi zaměřit se pouze na učení 

a cvičení ve výtvarné oblasti. Z jeho přístupu je jasné, že 

mu šlo skutečně o to, dát mladým dobré základy, na kterých 

budou moci dále stavět. V běžném dílenském provozu, naproti 

tomu, šlo mistrovi v první řadě zejména o pomoc při jeho 

práci a s tím bylo spojeno učení mladých. 

Velkou roli v Zuccariho pedagogické práci hrají 

teoretické přednášky, kterými se snažil dosáhnout uvědomění 

si vyšší podstaty umění umělcem samým. Snažil se, aby 

umělci z různých výtvarných odvětví absolvovali lekce 

z teorie ostatních odvětví Disegna, což zdůvodnil různými 

projevy jedné podstaty. 

Důležitým bodem ve výchově výtvarného umělce je podle 

Zuccariho jeho motivace k dosažení co nejlepších výkonů. Do 

této kapitoly spadají odměny za nejlepší dílo, které jsou 

Zuccariho novinkou, nebo možnost postoupení do řad 

skutečných akademiků.  

Velkým rozdílem v přístupu Federica Zuccariho 

k didaktice výtvarného umění od jeho současníků je jeho 

aktivní přístup k praktickému uskutečnění těchto metod, což 

ukazuje jeho opravdový zájem o styl výchovy mladých umělců 

v Itálii na přelomu 16. a 17. století. 
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RESUMÉ 

Federico Zuccari byl velkou postavou italské historie 

umění v období přelomu 16. a 17. století, tedy v době, kdy 

vrcholily snahy o dokázání vyšší, než řemeslné podstaty 

umění. Jedním z prostředků této snahy bylo zakládání nových 

uměleckých institucí, akademií umění. Postava Federica 

Zuccariho je s počátkem jejich fungování velmi úzce spjata. 

To, co je dnes základním cílem akademií výtvarných umění, 

tedy výuka mladých umělců, bylo v období jejich formování 

pouze vedlejší funkcí. Vytvořit z akademií v první řadě 

vzdělávací ústavy bylo velkým cílem Federica Zuccariho. 

Valná část jeho teoretické a literární produkce se zaměřuje 

právě na vhodnou formu výuky a nutnou úroveň znalostí, jak 

praktických, tak teoretických, studentů výtvarných umění. 

Právě přednášky o teorii umění, zejména ty, které odhalují 

jeho nejhlubší podstatu, Disegno, jsou podle Zuccariho 

nutné pro uvědomění si svého postavení umělcem nové doby. 

Zuccari se ve svých myšlenkách představuje také jako velký 

systematik a didaktik používající nové metody. Bohužel, 

většina umělecké společnosti nebyla ještě na jeho teorie 

připravená, ani zralá. Tak zůstalo množství jeho 

pokrokových myšlenek pouze v počátcích své realizece, nebo 

dokonce v praxi vůbec neuskutečněných. 
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RESUMÉ 

Federico Zuccari was a major figure of the Italian 

history of art in the late 16th 17 century, at a time when 

culminate efforts to prove higher than the substance of 

craft arts. One of these efforts was the creation of new 

artistic institutions, academies of art. Federico Zuccariho 

is very closely linked with the beginning of their 

activity. Today’s essential objective Academy of Fine Arts, 

a teaching young artists, was in time of their shaping only 

secondary function. The development of academies as the 

first place educational institutions was a major objective 

of Federico Zuccariho. The most of his theoretical and 

literary production focuses on the appropriate form of 

teaching and the necessary level of knowledge (both 

practical and theoretical) students of Fine Arts. Lectures 

on the theory of the arts, particularly those that reveal 

his deepest essence, Disegno, Zuccari considers as 

necessity for awareness of the role artist new era. Zuccari 

is in their thoughts also a great systematist and didactics 

using new methods. Unfortunately, most artistic companies 

were not yet ready nor mature for his theory. Bad to say, 

the quantity of his advanced ideas remained only in its 

infancy realization or even failure in practice at all. 
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Obr. 8   Federico Zuccari,  Calabresova manželka posílá 
Taddea na pochůzku. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, 
Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce z knihy: 
BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-brothers 
in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 14. 
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Obr. 9   Federico Zuccari,  Taddeo kreslí v Calabresově 
domě za měsíčního svitu. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 15. 
 
Obr. 10   Federico Zuccari,  Taddeo v Calabresově domě 
zaměstnán podřadnými úkoly. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 16. 
 
Obr. 11   Federico Zuccari,  Dva putti symbolizující 
Trpělivost a Píli. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS 
Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-brothers in 
renaissance Rome, Los Angeles 2007, 17. 
 
Obr. 12   Federico Zuccari,  Taddeo kreslící podle 
antických předloh a podle Polidorovy fasády. Lavírovaná 
kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and 
Federico Zuccaro: Artist-brothers in renaissance Rome, Los 
Angeles 2007, 18. 
 
Obr. 13   Federico Zuccari,  Taddeo kopíruje Raffaelovy 
fresky v loggii Villy Farnesiny. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 19. 
 
Obr. 14   Federico Zuccari,  Taddeova halucinace. 
Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and 
Federico Zuccaro: Artist-brothers in renaissance Rome, Los 
Angeles 2007, 20. 
 
Obr. 15   Federico Zuccari,  Taddeo vracející se domů a 
uzdravující se z horečky. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 21. 
 
Obr. 16   Federico Zuccari,  Taddeo při návratu do Říma 
doprovázen Disegnem a Duchem směrem ke Třem Gráciím. 
Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and 
Federico Zuccaro: Artist-brothers in renaissance Rome, Los 
Angeles 2007, 22. 
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Obr. 17   Federico Zuccari, Taddeo kreslí Laokoónta ve 
Vatikánu. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: 
Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-brothers in renaissance 
Rome, Los Angeles 2007, 23. 
 
Obr. 18   Federico Zuccari,  Taddeo kreslí Michelangelův 
Poslední soud v Sixtinské kapli. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 24. 
 
Obr. 19   Federico Zuccari,  Taddeo maluje fasádu Palazza 
Mattei. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum. Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: 
Taddeo and Federico Zuccaro: Artist-brothers in renaissance 
Rome, Los Angeles 2007, 25. 
 
Obr. 2O   Federico Zuccari,  Alegorie Studia a Inteligence 
obklopující znak rodiny Zuccari. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. Reprodukce 
z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico Zuccaro: 
Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 2007, 26. 
 
Obr. 21   Pietro Francesco Alberti, Malířská akademie. 
Lept, kol. 1625, Los Angeles, Getty Research Institute. 
Reprodukce z knihy: BROOKS Julian: Taddeo and Federico 
Zuccaro: Artist-brothers in renaissance Rome, Los Angeles 
2007, 27. 
 
Obr. 22   Federico Zuccari (připisováno), Hodina anatomie 
pro umělce. Lavírovaná kresba perem, 1575-1579, Louvre, 
Cabinet des Dessins. Reprodukce z knihy: HERRMANN FIORE 
Kristina: Federico Zuccari. La Pietà degli angeli, il 
prototipo riscoperto dal fratello Taddeo e un´anatomia 
degli artisti, Roma 2001, 65. 



 96 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1   Pietro Francesco Alberti, Malířská akademie. Lept, 
kol. 1625, Los Angeles, Getty Research Institute. 
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Obr. 2   Federico Zuccari,  Alegorie Víry a Naděje 
obklopující znak rodiny Zuccari. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 3   Federico Zuccari,  Taddeo opouští dům doprovázen 
dvěma strážnými anděly. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 4   Federico Zuccari,  Pallas Athena ukazuje Taddeovi 
výhled na Řím. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. 



 100 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5   Federico Zuccari,  Taddeo vstupuje do Říma a je 
přitom vítán Dřinou, Útiskem a Strastmi a také Poslušností 
a Trpělivostí. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 6   Federico Zuccari,  Taddeo je odmítnut malířem 
Francescem Il Sant´Angelo. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 7   Federico Zuccari,  Alegorie Mravní síly a 
Trpělivosti. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 8   Federico Zuccari,  Taddeo v domě Giovanniho Piera 
Calabrese. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 9   Federico Zuccari,  Calabresova manželka posílá 
Taddea na pochůzku. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, 
Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 10   Federico Zuccari,  Taddeo kreslí v Calabresově 
domě za měsíčního svitu. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 11   Federico Zuccari,  Taddeo v Calabresově domě 
zaměstnán podřadnými úkoly. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 12   Federico Zuccari,  Dva putti symbolizující 
Trpělivost a Píli. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los 
Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 13   Federico Zuccari,  Taddeo kreslící podle 
antických předloh a podle Polidorovy fasády. Lavírovaná 
kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty 
Museum. 
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Obr. 14   Federico Zuccari,  Taddeo kopíruje Raffaelovy 
fresky v loggii Villy Farnesiny. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 15   Federico Zuccari,  Taddeova halucinace. 
Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum. 
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Obr. 16   Federico Zuccari,  Taddeo vracející se domů a 
uzdravující se z horečky. Lavírovaná kresba perem,  kol. 
1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
 



 112 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 17   Federico Zuccari,  Taddeo při návratu do Říma 
doprovázen Disegnem a Duchem směrem ke Třem Gráciím. 
Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, J. Paul 
Getty Museum. 
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Obr. 18   Federico Zuccari, Taddeo kreslí Laokoónta ve 
Vatikánu. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 19   Federico Zuccari,  Taddeo kreslí Michelangelův 
Poslední soud v Sixtinské kapli. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
 



 115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 20   Federico Zuccari,  Taddeo maluje fasádu Palazza 
Mattei. Lavírovaná kresba perem,  kol. 1595, Los Angeles, 
J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 21   Federico Zuccari,  Alegorie Studia a Inteligence 
obklopující znak rodiny Zuccari. Lavírovaná kresba perem,  
kol. 1595, Los Angeles, J. Paul Getty Museum. 
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Obr. 22   Federico Zuccari (připisováno), Hodina anatomie 
pro umělce. Lavírovaná kresba perem, 1575-1579, Louvre, 
Cabinet des Dessins. 
 


