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ÚVOD  

Podobizna Eleonory z Toleda, která je vystavena v prostorách pražského 

Šternberského paláce, je jedním z obrazů, na které se nezapomíná.[1] Mě osobně tento portrét 

uchvátil na první pohled a s odstupem času mohu říci, že tentýž pocit mám z něho i nyní, 

v okamžiku, kdy ho mám téměř denně na očích. Jeho kouzlo pro mě spočívá ve dvou silných 

aspektech, v prvé řadě je to barva a poté krásná ženská tvář. Alabastrově bílá barva pleti 

a křehký půvab obličeje se snoubí s výraznými odstíny azurové a purpurové barvy. Bronzino 

roku 1543 namaloval jeden z nejpůvabnějších obrazů žen, které kdy byly portrétovány ve 

dvorském prostředí. Podobný pocit jsem měla i o několik let později, kdy jsem se s Eleonorou 

seznámila ve Florencii, na jejím obraze, jenž je umístěn v Uffizi. Vévodkyně je zde zachycena  

v celé její jemné, ušlechtilé kráse v honosných šatech pošitých sametem, jak  pravou rukou 

objímá svého syna Giovanniho.  Je to tatáž tajemná žena a ten stejný malíř, Agnolo Bronzino, 

který světu na svých obrazech ukázal život této nepřehlédnutelné vévodkyně. A potom je 

tu ještě jeden obraz, který se dnes nachází v Berlíně, a na kterém lze už jen stěží najít stopy 

po Eleonořině kráse. Vévodkyně je tu namalována jako stará a vyčerpaná žena, jež má 

viditelně podlomené zdraví, které jí způsobilo prodělání mnoha nemocí, především 

tuberkulózy. Je tu zobrazena v očekávání odchodu z tohoto světa, její stopy po kráse jsou 

nenávratně pryč.  Je to však součást jejího života, který Bronzino na svých obrazech sledoval.  

Vzhledem k tomu, že to byla právě Eleonora, která mě zaujala ještě dříve, než jsem 

poznala malířovo dílo, chtěla bych nejprve ve své práci nastínit její život. Ráda bych popsala, 

kde tato žena, pozdější vévodkyně vyrůstala, v jakém prostředí byla vychována a v souvislosti 

s tím bych se pokusila objasnit záznamy a fakta, jež se vztahují k  pozdějším zásnubám 

a sňatku s jejím mužem, Cosimem I. Tento významný vévoda, dlouho panující městu 

Florencii, byl v Eleonořině životě tím nejdůležitějším mužem, a proto bych se ráda zaměřila 

i na jeho osobu. Vzhledem k tomu, že pocházel z rodu Medici, zmíním i politicko – historické 

souvislosti jeho rodné Florencie a Eleonořinu úlohu v rodině této vládnoucí dynastie. Jelikož 

je Eleonora známá jako zadavatelka a patronka Eleonořiny kaple, která se nachází v Palazzo 

Vecchio, budu této místnosti věnovat kapitolu, i z toho důvodu, že její výmalbu provedl její 

dvorní portrétista Bronzino. V nevelké kapli se nacházejí známé fresky přibližující Mojžíšův 

život v pěti příbězích. Protože se jedná o téma rozsáhlé a malířova práce tu předchází 

pražskému portrétu, věnovala bych se tímto freskám více a podrobněji.  

V kapitolách, které budou věnovány jejímu malíři, Bronzinovi, se pokusím nastínit 

jeho život a najít souvislosti s příchodem ke dvoru. Podobně jako u osoby vévodkyně 
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přiblížím, odkud tento malíř pocházel a v jakém prostředí vyrůstal. V době, o níž ve své práci 

hovořím, jsou mladí umělci posíláni na vyučenou do dílen k významných mistrům, a proto 

bych zmínila i tuto jeho životní etapu. Setkání s jeho učitelem Pontormem se zdá při zpětném 

pohledu jako zásadní, tudíž přiblížím osobu i tohoto muže. Bronzino byl nejprve jeho žákem,  

ale vzhledem k přátelskému poutu, které se mezi nimi utvořilo, začali tito dva malíři postupně 

pracovat spolu. Jejich spolupráce je patrná především v Certose del Galluzo a v Capponiho 

kapli, jež se nachází v kostele Santa Felicita ve Florencii. Právě tyto dvě práce bych ráda 

popsala. A v neposlední řadě je to Bronzinovo osamostatnění a zkušenost spojená 

s působením na dvoře v Pesaru, kde vznikl důležitý portrét Guidobalda della Rovere 

předurčující jeho dlouholetou práci dvorního portrétisty, tentokráte u medicejského dvora.    

Jelikož je ústředním tématem mé práce Eleonořin pražský portrét, pokusím se ho 

co nejblíže nastínit a podle různých indicií dohledat dobu a důvody jeho vzniku. Vzhledem 

k tomu, že se na obraze objevují důležité detaily především v podobě šperků, jejichž část byla 

při zkoumání medicejských hrobek objevena, pokusím se právě na základě těchto výzkumů 

popsat jejich význam a funkci. Poslední kapitolu bych potom ráda věnovala komparaci 

s ostatními důležitými díly, které se vztahují k pražskému portrétu.  
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PŘEHLED LITERATURY 

Ve svém krátkém komentáři k literatuře bych se ráda zmínila především o knihách, 

s kterými jsem sama nejvíce pracovala a jejichž výtisky jsem měla v ruce.  

Postavou Eleonory z Toleda se zabývala především řada italských historiků i historiků 

umění. Vzhledem k tomu, že literatura k životu této vévodkyně není příliš rozsáhlá, je docela 

obtížné dohledat o její osobě potřebné informace, na druhé straně je však výhodou, že jména 

píšících autorů se vzhledem k jejich malému počtu opakují. Podstatných autorů k této 

problematice skýtá především sedm opakujících se jmen, jsou jimi: Janet Cox- Rearick, Bruce 

Edelstein, Konrad Eisenbichler, Ilaria Hope, Gabriele Langdon, Paola Tinagli a v neposlední 

řadě Mary A. Watt. V pořadí první knihou, která systematicky sledovala pouze Eleonořin 

život, byla monografie Anny Baii: Leonora di Toledo, Duchessa di Firenze e di Siena.1 

Z dnešního hlediska je však tato kniha ve své podstatě nepoužitelná, neboť Baia zde pohlíží 

na Eleonoru jakožto manželku a matku, zkoumá její ženskou roli u dvora, někdy však 

s mylnými informacemi.2 V podstatě se dá říct, že tato historička poskytla v nazírání 

na Eleonoru několik pravdivých informací, ale ve většině případů, je to spíše autorka, jež dala 

této ženě jiné charakteristické vlastnosti, než nejspíše měla. 

Pro mě samotnou představovaly stěžejní literaturu pro poznání Eleonory z Toleda 

především dvě knihy, v prvé řadě to bylo významné dílo napsané Konradem Eisenbichlerem, 

The Cultural World of Eleonora di Toledo, Duchess of Florence and Siena z roku 2004. 

V posledních letech je to jediná publikace, která se věnuje pouze Eleonořinu životu. Mně 

osobně asi nejvíce zasvětila do života této vévodkyně a v řadě kapitol zasahuje ještě dále, 

neboť v jednotlivých kapitolách jsou poukázány logické souvislosti, jenž slouží k lepšímu 

pochopení problematiky. Eisenbichler nastiňuje Eleonořin život v podstatě od jejího 

významného sňatku s florentských vévodou, naopak poslední kapitola je věnována jejímu 

posmrtnému odkazu. Je důležité zmínit, že to není pouze Konrad Eisenbichler, který se 

na knize podílel, ale pod jeho vedením pracovalo více významných historiků umění, 

mimo jiné opět Mary A. Watt, Gabriele Langdon, Paola Tinagli a jiní.  

Jednu z posledních knih,  která se soustředí na ženy z medicejského rodu, představuje 

dílo od Gabrielle Langdon: Medici Women, Portraits of Power, Love and Betrayal. Z mého 

pohledu je tato publikace naprosto stěžejní pro bádání, jež se týká renesanční Florencie. 

                                                 
1 EISENBICHLER 2004, 6. 
2 EISENBICHLER 2004, 6. 
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Langdon se zabývá jednotlivými ženami z této dynastie a při popisování jejich životů, mimo 

jiné přibližuje dobové poměry, historicko – politické souvislosti a také tehdejší úlohu ženy  

na šlechtickém dvoře. Eleonoře je zde věnováno téměř čtyřicet stran,3 na kterých se popisuje 

spojení rodů Medici a Toledo , svatba ve Florencii, Bronzinova úloha na dvoře. Hlavním 

autorčiným zájmem tu je však portrét a jeho podrobné rozebrání spolu s teoriemi v kontextu 

jeho doby. Podle mého názoru je tato kniha svým rozsahem a záběrem jednou z nejlépe 

propracovaných prací, která v poslední době o rodu Medici vznikla. 

Další obohacující prací je renesanční „gender“ studie z publikace Women in Italian 

Renaissance Art od Paoly Tinagli. I když se z knihy o samotné Eleonoře nedá příliš zjistit, je 

důležitá pro obecné pochopení ženy v období renesance. Literatura, která by se zabývala 

Eleonorou z Toleda v českém jazyce, zatím chybí. 

Zkoumáním dynastické svatby Eleonory a Cosima se nejvíce zabývají dvě již zmíněné 

knihy, Medici Women od Gabriele Langdon, 4 a The Cultural World of Eleonora di Toledo 

od Konrada Eisenbichlera.5 

Roku 1928 vyšla první samostatná monografie v anglickém jazyce o Agnolo 

Bronzinovi, Agnolo Bronzino- His Life and Works z pera historika umění Arthura McComba. 

Vzhledem k absenci samostatné výstavy, která by se věnovala Bronzinovu soubornému dílu, 

existuje jen pár dostupných monografií, jenž přibližují jeho osobu a tvorbu v celé své 

komplexnosti. Pro mě osobně to byly dvě základní monografie, jenž se pro mé psaní staly 

stěžejní literaturou. Bronzinovi se věnoval Charles McCorquodale v knize Bronzino z roku 

1981.6 McCorquodale sepsal průřez malířovou tvorbou, od příchodu k jeho učiteli, 

Pontormovi až do jeho posledních let tvůrčí činnosti. Kniha je napsána velmi srozumitelnou 

angličtinou a i ve smyslu pochopení kontextu souvisejícího s tvorbou jednotlivých obrazů, 

je dostačující, neboť se autor vždy snaží zmínit i politické a společenské souvislosti 

a podmínky, za kterých byl obraz vytvořen. Záměr knihy je široký, přesto zde není zahrnuto 

celé Bronzinovo dílo.  

Nejvýznamnější práci z poslední doby, se kterou jsem se setkala, představuje rozsáhlá 

monografie Bronzino, jejímž autorem je francouzský historik umění, soustředící se 

na italskou malbu patnáctého a šestnáctého století, Maurice Brock (2002). Je to nejrozsáhlejší 

                                                 
3 LANGDON 2006, 59-97.  
4 LANGDON 2006, 65. 
5 EISENBICHLER 2004, 18-39. 
6 Tato kniha vyšla u nakladatelství Chauser Press v nedávné době, roku 2005.  
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a nejpodrobnější publikace o tomto malíři, která kdy vyšla. Zabývá se Bronzinovými 

jednotlivými tvůrčími obdobími, jež dopodrobna rozebírá, hledá souvislosti, umělecko –

historické teorie a v neposlední řadě pak text doplňuje bohatá obrazová příloha. Autor sám se 

na začátku zmiňuje o tom, že vzhledem k tomu, že Bronzinova samostatná výstava stále 

chybí, dává si za cíl, ukázat celé jeho dílo alespoň v této monografii.7 Šíří svého záměru 

a především vlastní schopností autora vložit do textu svůj pohled ke každému tématu, tomu 

tak skutečně je. Jinou práci představuje kniha Debory Parker: Bronzino - Renaissance Painter 

as Poet z roku 2000, která jeho život sleduje z jiné strany, jakožto renesančního básníka. 

Podobně jako v případě Eleonory, samostatná monografie, vydaná v českém jazyce, 

či alespoň v českém překladu, neexistuje. 

Eleonořině kapli se mimo již zmíněných knih nejvíce do hloubky věnuje publikace 

Bronzino's Chapel of Eleonora in the Palazzo Vecchio od Janet Cox – Rearick, vydaná 

roku 1996.  

Eleonořin pražský portrét je spolu s ostatními portréty, které v textu porovnávám, 

nejvíce popsán ve zmiňovaných publikacích. Je to především Brockova monografie,8 krátký 

komentář lze najít i u Gabriele Langdon.9 Česká literatura věnována Eleonoře z Toleda 

je zastoupena knihou Ladislava Daniela, v úloze editora, Florenťané - Umění z doby 

medicejských velkovévodů10 a katalogem, který přibližuje sbírky Národní galerie v Praze 

z roku 1984.11 Obě dvě tyto knihy však představují pouze katalogová hesla spolu se stručným 

popisem obrazu. Olga Pujmanová poté představuje historičku umění, která se ve svém 

rozsáhlém díle a mnoha publikovaných pracích, vydaných především Národní galerií, 

snad nejvíce věnuje italské malbě tohoto období. Její dílo v anglickém jazyce 

Italian painting c. 1330-1550, psané ve spolupráci s Petrem Přibylem, představuje přínosný 

katalog, jenž kromě Eleonořina portrétu přibližuje díla ze Sbírky starého umění 

Národní galerie v Praze a historii rozsáhlé esténské sbírky, z níž samotný obraz pochází.  

Hlavní editorka italské publikace  Maddalena Paola Winspeare se spolu s kolektivem 

věnovala taktéž rodině Medici , a to v  knize I gioielli dei Medici. Tato publikace se velmi 

intenzivně věnuje Eleonořinu pražskému portrétu s důkladným zaměřením na pochopení 

                                                 
7  McCORQUODALE 2002, 7. 
8 BROCK 2002, 87-89.  
9 LANGDON 2006, 64-65. 
10 DANIEL 2002, 54-55. 
11 KOTALÍK 1984, 72-73. 



- 10 - 

šperků, jenž má vévodkyně na svém obrazu na sobě, neboť výzkum této problematiky 

je zaměřen na jejich význam a dobové konotace.  
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ŽIVOT ELEONORY Z TOLEDA 

Eleonora se pravděpodobně narodila 11. ledna roku 1519 v Leonu jako šesté dítě Dona 

Pedra z Toleda a jeho ženy Doňi Marii Osorio Pimentel, markýzy z Villafrancy del Bierzo. 

Rok jejího narození není zcela jasný, neboť neexistuje přesný záznam, a proto někteří autoři 

uvádějí pozdější datum.12 Roku 1534 byl její otec jmenován císařem Karlem V. místokrálem 

Neapole, kam ho jeho žena spolu s malou Eleonorou a ostatními dětmi doprovází. Mladá 

dívka je zde přísně vychována v nábožensky silném italském ovzduší a zároveň v blízkosti 

bohatého dvora, kde se jí mimo náboženského vzdělání dostává i hojně poznatků z dvorské 

etikety. Neapolský dvůr v té době představoval jedno z nejhonosnějších míst a byl znám 

především svým přísným dodržováním šlechtických pravidel. Eleonořin otec Pedro 

překvapoval italskou vysokou šlechtu svými španělskými zvyky, neboť například 

při udělování audience prý zůstával naprosto nehybný a bezvýrazný jako mramorová socha. 

Ačkoliv toto království vyskytující se na italském poloostrově bylo pouze místokrálovstvím, 

vyznačovalo se velkým přepychem jednoho z velmi důležitých evropských dvorů. 

Avšak o způsobu Eleonořina  života se až do roku 1535, který se pro tuto mladou ženu zdá 

být zásadní, nedozvíme prakticky nic. Tohoto roku však Cosimo I. de‘ Medici doprovázel 

svého bratrance, vévodu Alessandra de‘ Medici na cestě do Neapole. I když Eleonora 

nepřitahovala do té doby zvláštní pozornost, budoucí vévoda si této krásné dívky ihned všiml, 

podle pozdějších výkladů jí věnoval obdivné pohledy a její zjev si uchoval i na cestě nazpátek 

do Florencie ve své paměti.13 Tato krátká a celkem bezvýznamná návštěva se o tři roky 

později významově úplně proměnila, neboť mladý Cosimo se náhle stal neočekávaným 

vévodou Florencie díky loajálnosti vůči císaři Karlu V. Pro Cosima nastal čas na vyplnění 

jeho politických a kulturních snah při vytváření nové Florencie, ale aby jeho úloha nového 

vládce mohla být uskutečněna, musel si k tomu najít vhodnou ženu. Jeho starost o to, 

aby ukázal věrnost císaři Karlu V., může zpětně vysvětlovat rozhodnutí k odmítnutí nabídky 

sňatku s vnučkou papeže Pavla III. Farnese, Vittorií Farnese (1519 – 1602). Cosimo se 

původně rozhodl pro Markétu Rakouskou, vdovu po vévodovi Alessandrovi a zároveň 

nelegitimní dceři císaře Karla V., jež měla vyplnit všechny jeho společenské a především 

politické představy, ale císař se nečekaně rozhodl vybrat této ženě jiného chotě, kterým se 

                                                 
12 EISENBICHLER 2004, 2. 
13 EISENBICHLER 2004, 2. 
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později stal Ottavio Farnese, vnuk papeže Pavla III.14 Giovanni Bandini, florentský vyslanec 

na španělském vládnoucím dvoře přemýšlel ještě o dceři milánského vévody z Alby 

jako  vhodné nevěstě pro svého florentského vévodu, ale ani toto předpokládané dvorské 

spojení nakonec nevyšlo. Cosimo a Bandini se proto posléze obrátili na neapolský dvůr. 

Don Pedro, místokrál Neapole, mu tedy, jak ostatně florentský vévoda očekával, nabídl jednu 

z jeho dcer za ženu. Vévoda dostal konečně příležitost k svým vytouženým zásnubám, ještě 

k tomu s ženou, která pro něho politicky představovala strategické spojení, jež mohlo upevnit 

jeho vztahy s rakouským a španělským dvorem. Cosimo vzápětí odhodlaně odmítl  

místokrálovu první nabídku sňatku s jeho starší dcerou Isabellou, a místo toho urputně trval 

na tom, že chce mít za ženu mladší a půvabnější Eleonoru.15 29. března roku 1539 

se místokrálovi a Cosimovi zástupci, Luigi Ridolfi a Jacopo de‘ Medici, dohodli na sňatku 

a obyvatelé Neapole, kteří se o této novince dozvěděli, začali pořádat velkolepé oslavy 

v ulicích italského města. Věno činilo třicet tisíc scudů, dary dalších dvacet tisíc, ale peníze 

by ženich zanechal pouze v tom případě, kdyby zemřel jako první bez dědiců, což se později 

nestalo. To znamenalo, že Cosimo vyjednal tuto smluvní dohodu velice obratně, a jako zdatný 

obchodník, ale i zamilovaný budoucí manžel, nezaplatil nakonec nic. Eleonora si ještě 

před svatbou začala s Cosimem psát a pociťovala potěšení z rozhodnutí vdát se za tohoto 

muže, což se vztahuje zcela jistě k jejímu zamilovanému stavu, ale v neposlední řadě lze 

v této spokojenosti spatřit i nadšení pro obchodnické a politické cíle, o které tato žena jevila 

hlubší zájem, jak se dozvídáme z pozdějších záznamů. Roku 1593 informoval 

Jacopo de‘ Medici, známý sňatkový jednatel v Neapoli, do Florencie, že paní vévodkyně 

je šťastná, že dostává Cosimovy dopisy a je schopna číst je sama bez jakékoliv pomoci.16 

Eleonora se postupem času začala ještě více zlepšovat ve svých znalostech italského jazyka, 

i když základy určitě obdržela už na dvoře jejího otce, místokrále v Neapoli. 11.června, 

mimo jiné v den Cosimových dvacátých narozenin, se společně se svým bratrem Garciou 

vydala na cestu lodí ze svého stávajícího města směrem do Toskánska. Její družina, 

zastoupená španělskou šlechtou a služebníky, představovala na moři sedm galér, 

které po několikadenní plavbě, přesně 22. června, zakotvily ve městě Livornu. Budoucí 

vévodkyně byla přivítána Onofriem Bartolinim de‘ Medici, arcibiskupem z Pisy.17 Ještě téhož 

                                                 
14 EISENBICHLER 2004, 19. 
15 BAIA 1907, 3. 
16 EISENBICHLER 2004, 3. 
17 EISENBICHLER 2004, 4. 
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dne se setkala se samotným vévodou Cosimem, který ji spolu s jeho florentskou družinou, 

sestávající z příslušníků aristokracie, přijel osobně přivítat. Následovaly čtyři dny v Pise 

a čtyři dny ve vile Medici v Poggio a Caiano, poté dne 29. června roku 1539 odjeli snoubenci 

odděleně do Florencie, kde se znovu uviděli až v katedrále, kde byli s velkou slávou 

a noblesou oddáni. V průběhu dlouhého a spokojeného manželství měli společně 11 dětí: 

Marii (1540-57), Francesca (1541-87), Isabellu (1542- 76), Giovanniho (1543-62), Lucrezii 

(1545-61), Pedricca (1546-47), Garziu (1547-62), Antonia (1548), Ferdinanda (1549- 1609), 

Annu (1553) a Pietra (1554-1604).18 Cosimův osobní plán na vytvoření, či spíše 

znovuobnovení rodokmenu byl tímto zcela jistě uskutečněn. Podle dobových záznamů 

jedinců, kteří se pohybovali v blízkosti vévodského páru, si oba dva užívali vzájemné 

společnosti. Eleonora jen těžce snášela, byla-li odloučena od svého muže, a  navzdory svému 

křehkému zdraví a slabé tělesné konstituci ho následovala na většinu zahraničních cest, 

i když velké vzdálenosti od domova jejímu zdraví zcela jistě neprospěly. Právě na jedné 

z cest, koncem roku 1562, se její dva synové nakazili malarickou horečkou a zemřeli několik 

týdnů po sobě, devatenáctiletý kardinál Giovanni 20. listopadu v Livornu, patnáctiletý 

Don Garzia 12. prosince v Pise. O pět dní později, přesně 17. prosince, oslabena neustálým 

bojem s plicní tuberkulózou, podlehla Eleonora před dovršením věku čtyřiceti čtyř let 

téže nemoci jako dva její synové.19 Na smrtelné posteli byla ošetřována zdrceným Cosimem 

a osobním zpovědníkem z jezuitského řádu; o příchod jezuitů do Florencie se Eleonora sama 

zasloužila. Její tělo bylo třetího dne po úmrtí odvezeno zpátky do Florencie, následný pohřeb 

byl uskutečněn 28. prosince a poté byla vévodkyně umístěna do Medicejské hrobky v basilice 

San Lorenzo. Následující den přednesl Piero Vettori chválu na její počest, později vydanou 

pod názvem Laudatio Eleonorae Cosmi Medices. Floren. Ac Sen. Ducis, uxoris.20 Nebyl 

to však pouze on, kdo ji ve svém proslovu vzdával úctu, nýbrž většina významných 

florentských básníků, mezi něž patřili Benedetto Varchi, Laura Battiferra, Gherardo Spini 

a mnozí jiní21. Byl to právě Bronzino, dvorní umělec a její oblíbený portrétista, 

který ve třinácti sonetech, jenž věnoval vévodkyni a jejím dvěma zemřelým synům, 

vychvaloval její zbožnost, plodnost a neposkvrněnost, označil ji za „plodnou palmu“, 

jež ztratila děti a zemřela i za „čistou Juno“. Tímto přirovnáním se Bronzino nepřímo 

                                                 
18 EISENBICHLER 2004, 4. 
19 EISENBICHLER 2004, 5. 
20 EISENBICHLER 2004, 5. 
21 EISENBICHLER 2004, 233. 
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zmiňoval o bohyních manželství, které se od  40. let šestnáctého století pravidelně objevovaly 

v Eleonořině ikonografii.22 

Podrobnosti ze života Eleonory z Toleda se dají velice těžko  dohledat, existuje pouze 

jedna monografie s titulem Leonora di Toledo, Duchessa di Firenze e Siena (1907)23 od Anny 

Baii a novější kniha The cultural world of Eleonora di Toledo (2004)24 od Konrada  

Eisenbichlera. Obě dvě knihy nastiňují spíše teze a skici života, který na každý pád musel být 

zajímavý, stejně tak jako Eleonora sama. Bohužel se v knihách nedají najít přesná fakta 

a vyčerpávající odpovědi na otázky spjaté s jejím životem. Avšak hledání toho, kdo vlastně 

Eleonora byla a jak ovlivňovala florentskou kulturu šestnáctého století, přineslo mnoho 

obohacujících studií. Zatímco velká řada příspěvků k životu vévodkyně vychází z oboru dějin 

umění, objevily se pokusy o syntézu jejího života z oblasti historie, politiky, literatury 

či jejího zájmu o náboženství, spjatého především se zásluhou příchodu jezuitů. Všechny 

tyto práce vypovídají o tom, že Eleonora z Toleda byla nejen milující manželka a matka, 

ale také všestranná žena, která se dobře pohybovala v mnohých společenských oblastech.  

Více o životě vévody a vévodkyně se lze dozvědět i v jiných článcích či publikacích, 

ráda bych snad na okraj zmínila článek od Mary A. Watt,25 která připomíná ve své studii 

svatbu Cosima a Eleonory a tento pár přirovnává vzhledem k dobovým tendencím k páru 

z Dantovy Božské komedie. Jiná historička umění, Gabrielle Langdon ve své knize26 naopak 

poukazuje na oblibu Petrarcy a zmiňuje obraz Agnola Bronzina, Eleonoru s jejím synem 

Giovannim [2], která tu podle Langdon dostala od malíře – básníka podobu Laury. 

Jiná historička umění Bruce Edelstein27 k tématu Eleonory dodává význam její osoby jakožto 

matky potomků vládnoucí dynastie a připomíná ikonografii hojnosti, která se s jejím jménem 

pojí. Tatáž autorka se zmiňuje o tom, že její postava byla přirovnávána k antickým bohyním 

manželství (Juno)28 a plodnosti (Cybele).29  

                                                 
22 EISENBICHLER 2004, 233. 
23 BAIA 1907. 
24 EISENBICHLER 2004, 233. 
25 EISENBICHLER 2004, 9. 
26 LANGDON 2006, 81. 
27 EISENBICHLER 2004, 10.  
28 Královna bohů Juno, řeckým ekvivalentem Héra, byla hlavní bohyní starověkého Říma. Často bývá 

vyobrazena se zbraní v ruce a v plášti z kozí kůže, což byla část oblečení, kterou se římští vojáci oblékali při 

tažení. Bývala pokládána za patronku nevěst nebo obecně manželství.  
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Poslední z řady badatelů, které bych na úvod ráda zmínila, je historička umění Paola 

Tinagli, která se ve své knize30 zabývá analýzou slavné a dokonalé ženy, objevující se 

na freskách v Eleonořiných komnatách v Palazzo della Signoria ve Florencii. Mezi lety  

1561 - 1562 byl navržen a proveden Giorgem Vasarim a jeho spolupracovníkem Giovannim 

Stradanem cyklus fresek, který měl představovat příběh královské ženy, jež se svými činy 

rovnala schopnostem mužů.31 

Eleonora z Toleda byla ženou mnoha tváří, o čemž svědčí například to, že Cellini  

vypráví o její vášni a zálibě ve špercích, za které byla ochotna platit neskutečné ceny. Jiný její 

současník, Gaetano Pieraccini ji popisuje jako ženu vznětlivého charakteru, vzdorující radám 

svých lékařů, nadměrně zbožnou, lhostejnou k záležitostem státu i k intelektuálním otázkám, 

milovnici her a sázek. Naopak v jiném případě to byla žena, která se zasloužila o koupi 

Palazzo Pitti roku 1550, čímž vznikla oficiální rezidence rodu Medici.32 V neposlední řadě je 

připomínána jako zadavatelka kaple, která nese její jméno v Palazzo Vecchio. Ať byla 

Eleonora z Toleda jakákoliv, podle mě se díky mistrovství malíře Agnola Bronzina stala 

ikonou renesančního portrétu a především představuje jednu z nejkrásnějších žen, 

které pozorují svět z plátna obrazů.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
29 Bohyně Cybele byla uctívána v Anatolii již od neolitických časů. Ztělesňuje zbožštění matky Země, úrodnou 

Zemi, bohyni jeskyní a hor, zdí a pevností, přírody a divokých zvířat. 
30 TINAGLI 1997, 111. 
31 EISENBICHLER 2004, 157-180. 
32 McCORQUODALE 2005, 79. 
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 SPOJENÍ RODU MEDICI A TOLEDO 

Velkolepá svatba, která v červnu roku 1539 čekala Florencii, se stala jednou 

z nejslavnějších událostí v dějinách města, ale zároveň v té době nepředstavovala nic 

neobvyklého, neboť svatební hostiny byly organizovány s tou největší slávou a pompézností. 

Svatba sama o sobě byla podobně jako dnes hojně oslavována, avšak dvorská svatba 

představovala dokonce jednu z takzvaných „fest“, neboli oslav, kterým byla věnována 

ta největší pozornost. V italských renesančních městech se konaly při různých příležitostech, 

často v kombinaci s teatrálním vstupem do města, v případě Florencie se tento akt 

uskutečňoval v zahradách Boboli či na nádvoří Palazzo Medici.33 Myslím si, že tehdejší 

oslava by dnes představovala jakýsi hudebně-dramaticko-literárně-umělecký festival s pestrou 

nabídkou zábavy a umění pro každého člověka. Do svatebních příprav patnáctého 

a šestnáctého století bylo zapojeno nespočetně lidí, kteří dohromady vytvářeli ideje programu, 

který byl k této příležitosti vytvořen. Každý jednotlivec, ať už to byl malíř, sochař, básník 

či kuchař zde měl své jasně určené místo. Svatební organizátoři se starali v prvé řadě 

o výzdobu města, což kupříkladu v renesanční Itálii nebylo vždy úplně jednoduché, 

neboť ulice představovaly většinou spletitou síť špinavých a zatuchlých domů, které se měly 

naráz proměnit ve svědky čisté a honosné svatby. Ulice byly tedy čištěny a ozdobeny různými 

věnci, exotickými květinami, ale i sochami a obrazy vytvořenými speciálně 

pro tuto příležitost. Další důležitou složkou v přípravě oslav byla hudba a divadlo. Skladatelé 

komponovali radostné písně a literáti je vzápětí doplňovali verši, které byly plné chvály 

a alegorických přirovnání k jejich panovníkovi. Podobnou funkci vyplňovalo divadlo, kde se 

na prknech hrály hry opěvující významný dynastický sňatek. V 15. a 16. století byly feste 

mimo jiné zaměřeny na složité a propracované alegorické znázornění, jež bylo v případě 

svatebních oslav doplněno speciálním oblekem a artefakty, které se vztahovaly ke skrytému 

významu v kontextu probíhající slavnosti. Samotné veselí potom trvalo i několik týdnů 

a často se slavilo ve více městech, podle toho, jak velký byl dvůr, na kterém byla oslava 

uspořádána.         

Roku 1472 se konala svatba vévody Ercole I. z Ferrary s Eleonorou Aragonskou, 

budoucí matkou Isabelly d‘Este a právě jejich svatební oslava byla v té době velice 

                                                 
33 EISENBICHLER 2004, 21.  
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obdivována, jelikož měla rozsáhlý program, kterého se účastnili všichni občané na několika 

místech tohoto vévodství a ze společné radosti se těšili dokonce několik měsíců.34 

Oslavy zinscenované na počest svatby Eleonory z Toleda s Cosimem I. se příliš 

nelišily od jiných vznešených sňatků. Je zajímavé, že festa měla v té době také politický 

rozměr, což podle mého názoru může být dáno i samotnou povahou Cosima I. jako velice 

ambiciózního panovníka Toskány. Nesporným faktem ovšem je, že si trochu nezvykle nechal 

celou svatbu z vlastního popudu zaznamenat od tehdejších spisovatelů a básníků, díky nimž  

vznikla celá dobová „reportáž“, kterou si zpětně mohl kdokoliv přečíst.  

Vévoda se během svatebních příprav nechal inspirovat obsahem Božské komedie 

florentského rodáka Dante Alighieriho.35 Cosimo ve svatbě s Eleonorou totiž spatřoval velice 

důležitý politický moment, neboť věřil, že Florencie pod jeho vládou začne po letech neklidu 

opět vzkvétat. A jelikož jako učený muž pocházející z dvorského prostředí znal díla 

tehdejších vzdělanců, jako mnozí jiní, i on byl ovlivněn Dantem a jeho Božskou komedií 

zcela v duchu tehdejšího florentského kulturního prostředí. Svatba je tedy pro Cosima prvním 

momentem, kdy může začít vyplňovat Dantovu vizi florentského zlatého věku, jak ji uvádí 

ve svém Ráji, v Božské komedii. A je to posléze opět Cosimo, který v tomto svém novém cíli 

pokračuje i po svatbě například zavedením florentského „dantovského“ dialektu do škol 

či zadáním výmalby kupole florentské katedrály scénami převzatými právě z Božské 

komedie.36 

Samotnému slavnému příjezdu nevěsty a ženicha do Florencie předcházela Eleonořina 

cesta z Neapole do Livorna a vzápětí několik dnů strávených společně se svým budoucím 

mužem, v Medicejských vilách v Pise, Empoli a v Poggio a Caiano. Mimo jiné byl tento čas 

vyplněn důležitými zastaveními v několika městech, která patřila pod Cosimovu správu, 

a kde byl vévodský pár vždy vítán s velkou radostí a slávou. Aldo Mannucci se v Cosimově 

posmrtném životopise z roku 1586 zmiňuje: „Během celé cesty byli oslavováni 

za neskutečného jásotu a radosti lidí, kteří je měli příležitost spatřit a vždy je přijali 

s tou nejpřepychovější a urozenou výzdobou, které mohlo jednotlivé z území a blízkých měst 

připravit … Byl tady obrovský dav lidí (ve Florencii), který se přišel podívat na nádheru 

                                                 
34 EISENBICHLER 2004, 20. 
35 EISENBICHLER 2004, 22.  
36 EISENBICHLER 2004, 22.  
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slavnosti a v prvé řadě na novou dámu, která byla přijata, oslavována a všemi nadšeně 

vítána“.37  

Po týdnu plném zastavení v blízkých toskánských městech čekal na Eleonoru už jen 

vstup do jí zatím neznámého nového domova.  

29. června 1539 vkročila Eleonora skrze Porta a Prato do slavnostně vyzdobené 

Florencie. Její příchod byl zcela jistě velice pompézní, neboť španělské vojsko, 

jenž se nacházelo v blízkosti Fortezza da Basso vystřelilo na její počest několik děl z kanónu, 

zatímco pěvci na tribunách za všeobecného jásotu, pěli písně plné chvály.38 Majestátní 

oblouk, kterým Eleonora vstoupila na půdu tohoto toskánského města, byl detailně popsán 

Giorgem Vasarim v životě Niccola Pericoliho, řečeného il Tribolo, umělce, 

který se jako hlavní tvůrce podílel na této výzdobě: „ Tribolo byl pověřen úkolem 

na vytvoření triumfálního oblouku v Porta al Prato, kterou nevěsta projde na její cestě 

z Poggio … Plná postav  a scén … hlavní figurou ... byla socha ženy pět loktů vysoká, 

představující Hojnost, s pěti putti… Jiná byla  socha Jistoty ( Securitá), která se opírala o 

sloup, držící tenkou větvičku ve svých rukou; další byla Věčnost, se sférou v rukou. Pod nimi 

byl bělovlasý starý muž, Čas, který v rukou držel slunce a měsíc“.39 Tuto Triboliho bránu 

v dekorativním seskupení doplňovaly různé oblouky, pilastry, věnce a jiné dekorace, 

nejvýrazněji však působila Vasarim zmíněná socha Hojnosti (Plodnosti), která se nacházela 

přímo u vstupu do města.40 Obklopovalo ji pět nahých dětí, jenž se nacházely u jejích nohou, 

klína a jedno dokonce socha držela ve svých rukou. Stála mezi sochou znázorňující Jistotu  

( Securitá) a Věčnost, která v dlaních držela zeměkouli. Zbylou obloukovou dekoraci 

dotvářely činy spojené s rodem Medici, a to především jejich významné výhry v několika 

proběhlých bitvách. Za dvěma pilastry vyplňujícími postranní rohy konstrukce, byl na každé 

straně prostor určený pro hudebníky a zpěváky, kteří předváděli své umění a latinsky 

opěvovali Eleonořin příchod.41  

Zatímco tato velkolepá výzdoba zahrnovala ve svém „programu“ celé město, samotný 

Cosimův dům, vila Medici na Via Larga byl ve své dekoraci ještě o něco bohatší, 

neboť zahalen do látkových závěsů ze zlata a stříbra, se pyšnil i obrazy a sochami, 

                                                 
37 LANGDON 2006, 66. 
38 EISENBICHLER 2004, 26.  
39 LANGDON 2006, 67. 
40 LANGDON 2006, 67. 
41 LANGDON 2006, 67. 
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včetně portrétu Lva X. od Raffaela.42 V medicejské vile, na jejím druhém nádvoří, probíhal 

slavnostní svatební banket, na který se vstupovalo skrze bránu ozdobenou erby rodin Medici 

a Toledo, které dohromady svíral habsburský orel. Ten měl znázorňovat postavení Karla V. 

jako nového císaře Augusta. Na samotné hostině se pohyboval muž, přestrojen za bájného 

Apollona, který s lyrou v ruce bavil hosty spolu s písněmi složenými k této příležitosti.43  

Na závěr této kapitoly bych ráda připomenula autory celé svatební události, kteří se 

na jejích přípravách velkou měrou podíleli. Hlavní architektonické, malířské a sochařské 

práce byly v rukou již zmíněného Tribola, avšak pod jeho dohledem pracovalo i mnoho 

jiných, neméně významných mužů: Pier Francesco di Sandro, Francesco de Bertino zvaný il 

Bachiacca, Domenico Conti, Antonio di Domenico, Battista Franco zvaný Semolei 

a v neposlední řadě právě Agnolo Bronzino, který se vzápětí stane medicejským dvorním 

malířem. Při architektonické výzdobě tvořila důležitou součást i tvorba divadelních kulis, 

které k této příležitosti vytvořil Bastiono da San Gallo, známý i jako Aristotile (1481 – 1551), 

který provedl scénu, která se odehrávala v dokonale provedeném divadelním městě Pise, 

jenž bylo umístěno na nádvoří Palazzo Medici.44 Tento obraz poté posloužil komedii, která se 

na této scéně odehrála. Byla jí hra Il Commodo z pera známého florentského dramatika 

Antonia Landiho.45 Doplňovali ho jiní významní literáti, jako například Giambattista Gelli 

(1498 – 1563) a Giovambattista Strozzi ( 1505 – 1571), kteří sepsali nezbytné oslavné verše. 

Mužem, jenž všechny svatební přípravy a oslavu samotnou dokumentoval, a který zanechal 

cennou dobovou reportáž, byl Pier Francesco Giambullari ( 1495 – 1555).46  

V neposlední řadě sem patřili hudební skladatelé, kteří k této příležitosti zkomponovali 

celý hudební doprovod. Zatímco některá hudební díla byla složena Costanzem Festou, 

Giovannim Pietrem Masaconim, Baccio Moschinim a Matteem Rampollinim, většinu 

hudebního doprovodu připravil  Francesco Corteccia, který strávil téměř celý život 

v Cosimových službách.47 

                                                 
42 LANGDON 2006, 66.  
43 EISENBICHLER 2004, 34. 
44 EISENBICHLER 2004, 32. 
45 EISENBICHLER 2004, 32. 
46 EISENBICHLER 2004, 31. 
47 EISENBICHLER 2004, 31. 
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FLORENCIE V DOBĚ BRONZINOVA MLÁDÍ 

Angelo di Cosimo di Mariano (Agnolo Bronzino) se narodil 17. listopadu roku 1503 

v Monticelli nedaleko Florencie.48 Život ve Florencii na počátku šestnáctého století nebyl 

jednoduchý, neboť město bylo zmítáno spory, které byly takřka na denním pořádku. Bronzino 

přišel na svět pouze čtyři roky poté, co ve Florencii začalo tzv. interregnum, neboli bezvládí, 

jež skončilo až roku 1511. V té době se o správu města staraly politické strany rodin Ottimani, 

Bigi a Frateschi.49 Po vyhnání dočasných správců z města, přechází roku 1512 vláda opět 

do rukou rodu Medici. O sedm let později umírá Lorenzo, vnuk Lorenza Nádherného, 

pod jehož správou se město ocitlo na dobu šesti let. Lorenzo po sobě nezanechal mužské 

potomky, a tak medicejská vláda přistoupila k mladší větvi rodiny, k Giovannimu, zvanému 

Černý pás. Jeho vášní bylo válčení a bitvy, v jedné sám, ve věku dvaceti sedmi let zemřel, 

a to když bojoval ve spolku Cambrai proti vládci Svaté říše Karlu V., jenž posléze 

spolupracuje s Giovanniho synem a Bronzinovým patronem, Cosimem I. na obnovení celého 

Toskánska.  

Po otcově smrti byla tedy výchova sedmiletého Cosima zcela v rukou mladé vdovy, 

Marie Salviati, která se rozhodla pro přesídlení do města Trebbia, dále od nebezpečné 

Florencie. V témže roce se Florencie vzbouřila proti papežovi Klementovi VII., vzápětí bylo 

město (a jeho okolí) po dobu jednoho roku obléháno římskými vojsky a vlády se ujal 

Allesandro de´Medici.50 

I když rok Bronzinova narození nebyl ve Florencii příliš šťastný, vzhledem k zrušení 

mezivládí a uklidnění nepokojů, se z města postupně stává umělecké centrum té nejvyšší 

kvality. Na jeho rozkvětu se podílí umělci, jakými byli Leonardo, Michelangelo či mladý 

Raffael. Jejich práce velmi silně působily na umělce, kteří se od těchto mistrů učí malířskému 

umění a jenž jsou většinou o jednu generaci mladší. Roku 1504 připravoval Leonardo a téměř 

třicetiletý Michelangelo dvě ohromné nástěnné malby radní síně v Palazzo Signoria 

(později Palazzo Vecchio) ve Florencii. Michelangelův známý kartón, znázorňující scénu, 

v níž jsou koupající se florentští vojáci vyrušeni křikem oznamujícím pisánský útok, 

                                                 
48 McCORQUODALE,CH.: Bronzino, str. 9: autor ve své knize píše, že se Bronzino narodil 

poctivým a chudým rodičům, což lze dohledat v knize Il Riposo od Raffaella Borghiniho, M. 

Rosci, Milan, 1967. 
49 McCORQUODALE 2005, 9. 
50 McCORQUODALE 2004, 10. 
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byl jedním z výtvorů, jenž působil přímo jako ikona pro ostatní umělce té doby.51[3] Stylové 

pojetí kresby lidského těla v tomto duchu následovali umělci, jakými byli Bronzino, Andrea 

del Sarto či Pontormo. Jelikož mezi léty 1505 – 1508 odjíždějí postupně všichni velcí mužové 

z této slavné trojice do Říma, otevírá se místo vůdčích představitelů malířského umění 

ve Florencii umělcům z jiné generace. Fra Bartolomeo (1475 - 1517) a Andrea 

del Sarto (1486 - 1530) vycházejí ve své tvorbě z díla výše zmíněné trojice umělců, avšak 

postupně rozvíjejí svůj osobitý styl, který je pro ně příznačný. Del Sarto se stane vůdčí 

osobností představující tento malířský postup a své manýristické nápady předává dále svým 

žákům, mezi něž patří Jacopo Pontormo a Rosso Fiorentino. Vasari ve svém druhém vydání 

Životů z roku 1568 věnuje kapitolu Bronzinovi, kde se doslovně píše, že Bronzino „odešel 

jako  mladý chlapec učit se základy umění k Raffaelinu del Garbo, po učňovských letech 

strávených u neznámého námezdního malíře“.52 Zde měl strávit přibližně jeden rok do chvíle, 

než přešel do učení k mistrovi, který ovlivnil jeho další vývoj, k Pontormovi. Avšak ani rok 

u Del Garba nebyl pro Bronzina zcela bezvýznamný, neboť zde pochytil malířské základy 

a prvky osobitého stylu. Zajímavostí je, že se v této dílně v témže roce objevil i Andrea 

del Sarto, jenž se v některých aspektech vyznačuje podobným malířským výrazem. 

Pro Bronzina nastal krok kupředu, do dílny Pontormovy. 

 

 

                                                 
51 McCORQUODALE 2004, 11. I když byl tento kartón zničen, jeho podoba je známá, neboť se 

dochovala perokresba od umělce jiného, Aristotila da Sangallo Battle of Cascina, Norfolk, 

Holkham Hall, Collection of the Earl of Leicester. 
52 McCORQUODALE 2004, 10. 
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UČITEL A ŽÁK 

Příchod k novému učiteli byl pro Bronzina zásadním v mnoha směrech. Nejdůležitější 

bylo asi to, že prohloubil své malířské vědomosti. Pontormo [4] se mu stal dobrým rádcem 

a vedl ho správnou cestou nejen k tomu, aby pochytil mistrné umění, které Pontormo ovládal, 

ale hlavně, aby si vytvořil svůj vlastní styl, protože učitel brzo pochopil, že Bronzino je 

žákem výjimečným. A neméně důležité bylo také to, že Bronzinovi se otevřel na dobu téměř 

patnácti let prostor k tomu, aby maloval lunety, fresky, náboženské obrazy, ale i portréty. 

To znamenalo, že než se stal dvorním malířem na medicejském dvoře, mohl si vyzkoušet 

různorodou práci, která ho určitě obohatila. Sledujeme-li však jeho vývoj pozorně a dlouze, 

je zajímavé, že i jeho rané práce inklinovaly zobrazováním obličejů a postav k portrétu.  

Bronzino přišel k Pontormovi na začátku dvacátých let 16. století. Vasari s tímto 

příchodem spojuje obraz Josefa v Egyptě od Jacopa Pontorma, kde je podle něho v popředí 

sedící Bronzino.53[5] Ten se brzy stal učitelovým asistentem, přestože spolupráce 

s Pontormem nebyla asi příliš jednoduchá. Tvrdí se,54 že byl vznětlivé povahy, samotář, 

jenž nerad komunikoval ve společnosti, ale přesto si ho mladý, naopak trpělivý a poslušný 

Bronzino získal a přátelství, jež se mezi oběma muži vytvořilo, trvalo až do Pontormovy 

smrti. K popsání Bronzinova charakteru dobře slouží Vasariho slova obdivu spolu s úctou 

k jeho kultivovanému chování: „Agnolo, známý jako Bronzino, florentský malíř, je opravdu 

výjimečný a hodný velké chvály … je velmi dobrotivý a laskavý přítel, příjemný v rozhovoru, 

a ve všech jeho snahách je respektovaný… Je povahy tiché, nikdy nikoho neurazil a vždycky 

si vážil všech schopných lidí v úctě k jejich práci“.55  Před svojí kariérou dvorního malíře,  

stačil mladý Florenťan vytvořit mnoho děl, nejdůležitější ve spojení s Pontormem, 

jsou především práce uskutečněné v Certose del Galluzo  a v Capponiho kapli v kostele 

Sta Felicita, ve Florencii.    

Roku 1523 společně prchnou před morem řádícím ve Florencii do Certosy 

dell Galluzo. Zde se nacházejí rané Bronzinovy práce. Zatímco Pontormo zde maloval pět 

velkých fresek pašijového cyklu, které jsou umístěny v ambitu, Bronzino namaloval 

v tomto místě dvě strany lunet nade dveřmi, které jsou jeho první samostatné, i když 

                                                 
53 BROCK 2002,McCORAUODALE 2004 : v obou dvou knihách se vyskytuje tato zmínka,  jenž 

se vztahuje k Vasariho Životům, kde o tomto píše v kapitole věnované Bronzinovi. 
54 BROCK 2002, 19. 
55 LANGDON, 2006, 93. 
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anonymní práce. Co se rozsahu týče, daleko větším dílem tu bylo Umučení svatého Vavřince 

[6], znázorňující založení kostela.56 Postavy na této fresce mají silně mužské proporce  a nelze 

si nevšimnout podobnosti s jediným umělcem, který tento styl objevil, s Michelangelem.[7] 

Téměř na žádném jiném Bronzinově obrazu nelze vidět tak hluboké ovlivnění jiným 

umělcem, výjimku tvoří podle mého srovnání snad Apollo a Marsyas [8], kde je také hodně 

výrazná fyziognomie lidského těla. Jinou, tematicky náboženskou, prací z té doby je Madona 

a dítě se svatým Janem Křtitelem, dlouho připisovaná Pontormovi.57[9]  

Roku 1525 zakoupil Ludovico Capponi  pro svou rodinu pohřební kapli v kostele 

Santa Felicita ve Florencii. Její výmalbu zadal Pontormovi, který ji po svém rozhodnutí, 

že kapli vytvoří, ale nesmí do ní nikdo do skončení práce vstoupit, provádí opět společně 

s Bronzinem mezi léty 1525 – 1528. Nejznámější a také nejdiskutovanější jsou zde tzv. tondi, 

neboli kruhové obrazy čtyř evangelistů.[10] Všechny čtyři jsou si velice podobné, a je tedy 

sporné, co maloval Pontormo a Bronzino. Vasari se ve svém díle58 trochu zmatečně vyjadřuje 

o autorství všech čtyř tond,59obecně se však uvádí, že nejpravděpodobnějším Bronzinovým 

dílem je sv. Marek. Osobně zastávám tento názor, neboť sv. Marek se nejvíce odlišuje 

výrazem obličeje a celkovou duchaplností a zpřítomněním života, který u třech ostatních není 

tolik cítit. Indicií pro určení autora obrazu se stává i užití barev, jež se zdají být pro Bronzina 

typické. Sv. Matouš je dnes také připisován Bronzinovi60 a také zde se zdá, že evangelista 

působí odlišně od sv. Jana Evangelisty a Lukáše. Má více expresivnější výraz a podobné 

natočení těla jako sv. Marek, přesto autorství tohoto obrazu není tak jasné jako u sv. Marka.  

Předtím než se Bronzino odpoutá od svého mistra a sám se vydá na novou cestu 

do Pesara, lze u něj vysledovat zájem o portrét, kterému se poté věnuje téměř celý umělecký 

život. Mezi obrazy, jenž spadají do této doby, se nejčastěji uvádějí Dáma s malým psíkem 

(1530) [11], Dáma v zeleném (1530) [12] a Portrét mladého muže (1529). [13] 

Důvod a délka Bronzinova pobytu v Pesaru není zcela zřejmá. Zda hlavním impulsem 

k odchodu z Florencie bylo  momentální obklíčení města a následná kapitulace republiky 

(12. srpna 1530) či pozvání k návštěvě Pesara iniciované vévodou  Francescem Mariou 

                                                 
56 Kostel San Lorenzo al Monte, dnes je tato freska umístěna v kostele San Lorenzo ve Florencii. 
57 BROCK 2002, 23. 
58 VASARI 1977, 210-211. 
59 Vasari totiž v kapitole, kterou věnuje Pontormovi píše, že jeho žák namaloval pouze jednoho ze 

čtyř evangelistů, ovšem v pozdějších Životech, kde se věnuje Bronzinovi samotnému, mění tento 

názor a připisuje mu autorství dvou ze čtyř evangelistů.  
60 BROCK 2002, 24. 
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a Eleonorou della Rovere61 nelze objektivně říct. Jisté je, že to pro Bronzina byla první 

samostatná zkušenost s prací u dvora. Nejdůležitějšími pracemi, které zcela jistě spadají 

do doby, kterou zde Bronzino strávil, jsou Appolo a Marsyas (1530 – 1532) [8] a především 

portrét Guidobalda della Rovere (1531 – 1532).[14] Ten je na obraze znázorněn 

jako osmnáctiletý statný muž, jenž má v budoucnosti následovat vojenskou kariéru.62 

Jeho výraz je však naprosto jiný. Dívá se z obrazu jako mladý muž, který není smířen se svým 

osudem,63 Bronzino mu vtiskl větší lidskost, než která příslušela státnímu portrétu. 

Rodina Rovere si po odchodu Bronzina zpátky do Florencie vybere jako svého 

dvorního malíře Tiziana a spolupráce tím již navždy pro obě strany končí.    

                                                 
61 McCORQUODALE 2005, 30. 
62 Guidobaldo je vyobrazen v brnění, které si nechal speciálně zhotovit v Miláně, v pravé ruce drží 

přilbu a po levém boku má psa.  
63 Maurice Brock se ve své knize zmuňuje o tom, že tento mladík měl jistý konflikt se svým otcem 

kvůli jeho budoucímu sňatku.  
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CESTA K PRAŽSKÉMU PORTRÉTU 

Po svém návratu do Florencie se Bronzino opět shledal se svým učitelem 

a dlouholetým přítelem, Pontormem. Jelikož v té době neměl ještě smluvenou žádnou 

konkrétní práci, je to znovu jeho starý učitel, s kterým ho osud spojil dohromady. Alessandro 

de’Medici přišel s nabídkou výzdoby lodžie ve Ville Careggi, kterou společně provádějí mezi 

léty 1535-36, následně je Pontormo pověřen prací na dekoraci lodžie ve Ville Castello již 

novým vládcem, Cosimem I. Společně zde potom v období let 1538 – 1543 malují fresky, 

ty však byly vlivem špatného podnebí a použití nevhodné techniky zničeny, stejně 

tak jako fresky ve Ville Careggi, jenž jsou také nenávratně ztracené.64  

Nástup k moci nového florentského vévody Cosima I. se vztahuje k roku 1537, 

kdy pod jeho moc spadá Florencie. S tímto mužem se začínají psát nové dějiny města, 

neboť Cosimo byl člověk, jenž byl obdařen politickou i diplomatickou schopností, nejspíše 

předurčenou rodinou Medici, ze které pocházel. Staral se o rozkvět Florencie a její umělce65 

a jakožto silný a respektovaný panovník rád ukazoval svoji moc, ať už válčením či stavbou 

svého sídla.66 V roce 1539 probíhají přípravy a samotná svatba s ženou, kterou si sám vybral. 

Eleonora z Toleda se stává osudovou ženou nejen pro Cosima, ale i pro Bronzinovy první 

dvorní zakázky, které jsou spojeny právě s jejím jménem.  

V návaznosti na jeho novou  kariéru portrétisty na medicejském dvoře, se uvádí 

jako přelomový obraz, alegorický portrét Cosima, na kterém je vyobrazen jako Orfeus 

(1539).[15] Obraz byl namalován během roku 1539 a pravděpodobně měl sloužit 

jako svatební dar, určený pouze Eleonoře. Na rozdíl od pozdějšího Cosimova portrétu, 

na němž je zvěčněn v brnění (1943) [16], neměl Orfeus sloužit jako státní portrét. Eleonora 

jím měla být nejspíš okouzlena, neboť její nastávající, v té době dvacetiletý muž sedí 

na obraze pootočen nahý s hudebním nástrojem v levé ruce spolu se zkrocenou šelmou, 

která ho pozoruje. Nachází se u brány boha Háda, jehož stopy po krajině podsvětí jsou patrné 

v pravém horním okraji. Cosimo působí ve své nahotě úplně odlišným dojmem než aktéři 

z dřívějších Bronzinových mužských portrétů,67 nejenže je jeho tělo  pevné  a má sametově 

bledý nádech pokožky, je to především výraz obličeje, který dodává portrétu erotický náboj. 

                                                 
64 VASARI 1977, 216. 
65 Cosimo I. zakládá roku 1541 florentskou Akademii. 
66 Cosimo I. přemisťuje své sídlo z Villy Medici na Via Larga do Palazzo Vecchio. 
67 Srovnej: Umučení sv. Vavřince, Apollo a Marsyas. 
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Orfeus hledí jako sebevědomý mladý muž přesvědčený o své dokonalosti, zároveň 

je to ochránce68, který svým pohledem Eleonoru ujišťuje o tom, že je připraven se 

o ni postarat.  

Byl to tedy pravděpodobně tento obraz, který zajistil Bronzinovi vévodovu trvalou 

přízeň a na mnoho let mohl malíř vstoupit jakožto hlavní umělec do prostředí dvorského 

života.69 

Červen a červenec roku 1539 byly plné svatebních slavností. V neděli, 29. června 

vstoupila Eleonora poprvé slavnostně do Florencie a pár dní poté, přesně 6. července byla 

s Cosimem oddána. Právě příprava svatební dekorace byla další Bronzinovou velkolepou 

prací, neboť se uvádí, že ve Florencii byla řada alegorických výzdob70 vytvořených i jinými 

umělci, jakými byli Pier Francesco di Sandro, Francesco il Bacchiacca, či Domenico Conti. 

Ve vile Medici byla uvedena komedie od Antonia Lanziho s hudebním doprovodem jiného 

florentského umělce, Giovanniho Battisty Strozziho.71 Svatba byla tedy zcela jistě velkolepá, 

a skutečnost, že se Bronzino na její přípravě podílel, svědčí o Cosimově důvěře k němu. 

Bylo by zajímavé vidět nějaké dekorace z této velkolepé podívané, ale nic se bohužel 

nedochovalo. 

Předtím než začne Bronzino malovat své známé státní portréty, ráda bych se zmínila 

o zakázce, která tomu předchází, roku 1540 začala Bronzinova práce na výzdobě 

Eleonořiny kaple.[17]  

Cosimo a Eleonora se krátce po svatbě v květnu roku 1540 stěhují ze starého sídla 

rodu Medici na Via Larga do nového domu, Palazzo della Signoria, dnes známém 

jako Palazzo Vecchio. Vzhledem k tomu, že palác není ještě zcela dostavěn a připraven k 

užívání, do roku 1542 tu mladý pár netráví příliš času a na práci dohlíží jejich majordomus 

Pierfrancesco Riccio.72  

Palác prozatím sloužil třem lidem,73 byla to Eleonora, Cosimo a jeho matka Maria 

Salviati. I přes to, že každý měl své vlastní místnosti a apartmány, komplex byl řešen 

                                                 
68 V souvislosti s příběhem a se zkrocenou šelmou po boku, podle M.BROCKA spočívá význam 

tohoto obrazu ve znázornění oddanosti a spolehlivosti. 
69 BROCK 2002, 171. 
70 LANGDON 2006, 63. 
71 McCORQUODALE 2005, 80. 
72 LANGDON 2006, 59. 
73 Do doby než se Eleonoře a Cosimovi narodí jejich první potomci, rodina se o deset let později 

stěhuje do Eleonorou zakoupeného Palazzo Pitti. 
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takovým způsobem, že schodiště vedlo přes část, kterou obývala Cosimova nábožensky velmi 

založená matka. Tato skutečnost však nebyla nijak problematická, protože obě ženy spolu 

velice dobře vycházely a Eleonora, vychována ve španělském křesťanském prostředí, 

byla podobně jako Maria Salviati silně nábožensky založená a právě víra byla důležitým 

bodem, který tchyni se snachou spojoval.  

Eleonora z Toleda měla své pokoje a apartmány ve druhém patře Palazzo Vecchio, 

stejně tak jako svou kapli. Tu zde vytvořil florentský architekt Battista del Tasso, 

ostatní pokoje byly provedeny Francescem Salviatim a Ridolfem del Ghirlandaiem.74    

Cosimo I. chtěl nechal zřídit tuto kapli pro svoji ženu, a k jejímu vytvoření přizval 

již známého Bronzina. Jeho práce zde probíhají postupně, neboť nejprve začal s dekorací 

klenby a pendantivů začátkem roku 1541, poté přistupuje k výzdobě zdí. Tato první fáze 

se řadí do let 1541- 1543, poté se soustředí na oltář, který je dokončen roku 1545.  

Po Eleonořině smrti byla její kaple upravována, a to v souvislosti se svatbou jejího 

syna Francesca s Johanou Rakouskou. Kvůli několika poničením zde proběhlo mnoho 

rekonstrukcí a výměn některých původních zařízení. Poté, co zemřel samotný Bronzino, 

prováděl tyto úpravy a výmalbu jeho žák Alessandro Allori.75 

Téma celé kaple je, kromě prvků klenby, založeno na příběhu Mojžíše, jenž je 

tu vyprávěn v pěti různých epizodách jeho života. Vstupní stěna popisuje příběh úlisného 

hada [18], na pravé stěně je umístěno vyobrazení přechodu přes Rudé moře76[19], vedle něhož 

je místo pro oltář. Na levé stěně se potom nacházejí poslední dvě fresky, které jsou rozděleny 

hlavním oknem, Mojžíš, jenž bije do skály[20] a seslání many.[21]  Nad tímto centrálním 

oknem se nacházejí dva putti [22] držící jednou rukou zelenou látku, která zintimňuje jejich 

výjev, a druhou podpírají svátost oltářní umístěnou přímo nad zeměkoulí, jíž vévodí 

příliš velká Itálie. Pendantivy pod klenbou vyplňují čtyři základní ctnosti77[23], na ně potom 

navazuje stropní freska, kde se na podkladu blankytně modrého nebe objevují sv. Jeroným, 

sv. František z Assisi, sv. Michael a sv. Jan Evangelista78.[24] Prorok David a věštkyně 

Sibyla jsou znázorněni nad oltářem a jeho bočních panelech, jenž zahrnuje i Zvěstování 

                                                 
74 BROCK 2002, 183. 
75 BROCK 2002, 184. 
76 Dle M. Brocka začal Bronzina svou práci právě touto freskou.  
77 V knize M. Brocka  se uvádí, že v letech 1540 – 1541 nejspíše nebyly provedeny všechny čtyři 

malby představující ctnosti,  je pravděpodobné, že Statečnost,  Moudrost a Střídmost byly 

provedeny později Alessandrem Allorim. 
78 McCORQUODALE 2005, 85. 
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umístěné v dolní polovině.[25] Samotný oltářní obraz byl do kaple umístěn poprvé v červenci 

roku 1545, ale hned v září ho Cosimo z místnosti odebral. Důvodem však nebyla Bronzinova 

špatně odvedená práce, ale pouze politický tah, neboť vévoda tento obraz věnoval Nicolasi 

Perrenotovi de Granvelle, který si ho nechal vzápětí pověsit ve své pohřební kapli v kostele 

karmelitánů v Besanconu.79[26] Cosimo však znovu Bronzina požádal o zhotovení 

tohoto obrazu, který byl nakonec do paláce dodán roku 1553.[27] Zajímavostí je, že s největší 

pravděpodobností tu je vyobrazena samotná Eleonora. Jelikož je námětem obrazu ukládání 

Krista do hrobu, vévodkyně je tu zachycena, jak se sklání s pootevřenou dlaní nad jeho tělem 

a s úzkosti na něj hledí. To, že se nejspíš jedná o Eleonoru, vyplývá dle mého názoru z toho, 

že jako jediná má na sobě drahé zelené šaty ozdobené sponou a její vlasy jsou stočeny 

do slavnostního účesu. Mimo této aristokratičnosti ve vzhledu ženy, je určitě podstatné i to, 

že tento obraz byl hlavním oltářním obrazem, a kde jinde by měla být patronka této místnosti 

než právě zde. Mimo Krista, je to postava, která na tomto výjevu přitahuje největší pozornost. 

Eleonora je podle mého mínění ještě v pravém okraji fresky přechodu přes Rudé moře.[28] 

Tentokráte je v oranžových šatech se zeleným šálem80 prozrazující její pokročilý stupeň 

těhotenství.81  Bronzino tu vytvořil zajímavý kontakt mezi ženou a dvěma postavami  mužů 

v popředí, kteří k ní vzhlížejí a muž blíže k divákovi, mající pokrývku hlavy, klečí jakoby 

omámen Eleonořinou krásou. Je to tentýž vznešený vzhled a stejný obličej šlechtičny 

z Toleda , který prozrazuje, o koho se jedná.  

Eleonora  se prý o umělecké práce ve své kapli velice zajímala82 a sama v některých 

případech zasahovala do organizace výzdoby.83 Proč zde byly vybrány náměty z Mojžíšova 

života není úplně jasné. Avšak jako nejpravděpodobnější se uvádí alegorie vztahu Cosima 

a Mojžíše.84.Jeden z nich vyvedl lid z pouště a druhý z nejistoty života v politicky labilním 

Toskánsku.  

  

                                                 
79 BROCK 2002, 183. 
80 Zelená a oranžová jsou barvy rodu Medici. 
81 V té době čeká nejspíše svého druhého potomka, Francesca, narozeného roku 1541. 
82 V knize The Cultural world of Eleonora di Toleda od Konrada Eisenbichlera  její zájem o 

výzdobu kaple spojován s jejím náboženským založením a mimo jiné s kaplí jejího otce, Dona 

Pedra v kostele Nuovo, kterou Eleonora znala.  
83 To souvisí s přemístěním nového oltářního obrazu od Bronzina (1553), který později umístila na 

jiné místo. 
84 McCOQUODALE 2005, 85. 



- 29 - 

PRAŽSKÁ ELEONORA 

Po skončení práce na výzdobě Eleonořiny kaple, se Bronzino již zcela soustředí 

na práci portrétisty. Datace všech jeho prací není zcela jistá, neboť se uvažuje o tom, že 

některé obrazy začal malovat již během práce na freskách v Palazzo Vecchio, obyčejně 

se však rok 1543 uvádí jako počátek portrétů rodiny Medici. 

V souvislosti s portrétem je důležité vrátit se ve sledu času o pár let dříve 

a vzpomenout na  rok 1504, kdy se ve Florencii objevuje Raffael. Právě ten totiž přináší 

do umění typ obrazu označovaný jako „Conversatione“.85 Principem je založen 

na skutečnosti, že osoba s divákem vede konverzaci; není to už  jen bezvýrazná tvář, u které si 

nelze představit její životnost a smrtelnost, ale je to člověk. Člověk, který má rozum, přemýšlí 

a tím pádem má ve svém obličeji výraz. U Raffaela je tento počátek snahy po přiblížení 

k životu dobře patrný na portrétech Agnola Doniho [29] a jeho snoubenky Maddaleny Strozzi 

[30], avšak tato nová umělecká idea se postupně vyvíjí a v manýrismu, respektive právě 

u Bronzina jsou postavy znázorněny plasticky. Eleonora z Toleda ve sbírce pražské Národní 

galerie [1] vzbudila pozornost mezinárodní kritiky roku 1959 na popud Vladimíra Novotného, 

který obraz publikoval jako podobiznu Eleonory z Toleda a přisoudil ho Agnolu Tori, 

řečenému Bronzino. Nelze mít pochyby o totožnosti vyobrazené dámy, podobné té Eleonoře, 

jak se tato objevuje společně se synem na slavné podobizně zhotovené Bronzinem, 

nyní v Uffizi, ani o přisouzení tohoto obrazu, který je srovnatelný jak malířským stylem, 

tak i kvalitou, s podobiznou Marie di Cosimo de‘ Medici, zhotovenou Bronzinem 

a vystavenou tamtéž.86   Pochází pravděpodobně z roku 1543 a je prvním zaznamenaným 

portrétem vévodkyně, který Bronzino maloval po svatbě mladého páru. Pro zařazení obrazu 

právě do tohoto roku, slouží zmínka z roku 1568, kdy Giorgo Vasari připomíná ve své knize 

dva portréty Eleonory, namalované Bronzinem : „Pan vévoda (…) nechal vypodobit sebe, 

(…) a na jiném obraze paní vévodkyni, svou ženu : (…) A zanedlouho poté portrétoval, 

poněvadž se jí to líbilo, znovu řečenou paní vévodkyni, a to jinak než na prvním obraze, 

společně s jejím synkem panem Giovannim.“87 Druhý obraz představuje tedy portrét se 

synem, který se dnes nachází v Uffizi.[2] Byl-li tento druhý portrét Eleonory z Toleda, 

zmiňovaný Giorgem Vasarim, namalován v roce 1545, je dost pravděpodobné, jak navrhuje 

                                                 
85 BROCK 2002, 62. 
86 WINSPEARE 2003, 115-121. 
87 WINSPEARE 2003, 115-121. 
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jako první Luisa Becherucciová v roce 1944, že první portrét je nutno považovat za „portrét 

vznešené paní vévodkyně (…), předaný jeho výsosti“, jak připomíná Pietro Carnaiani 

dne 23. října 1543 v postile, publikované Gaetanem Pieraccini v roce 1925.88 Jiná historička 

umění Karla Lagedijk roku 1987 vyvozuje, že tento zmiňovaný portrét má být identifikován 

jako portrét z Prahy, neboť je srovnatelný na základě mladistvého obličeje s bystou 

zhotovenou Baccio Bandinellim roku 1544.[31] Identifikace pražského plátna jakožto portrétu 

Eleonory, předaného v říjnu roku 1543, byla přijata jak ze strany Janet Cox- Rearick, 

tak v monografii od Maurice Brocka (2002).89 

Eleonora je na poloportrétu zachycena ve svých čtyřiadvaceti letech plná života 

a krásy mládí. Její pleť má porcelánově bledou barvu s broskvovým nádechem líček, 

jež vypovídají o její mladistvé svěžesti. Hluboký výraz jejích hnědých očí hledí upřeně 

z obrazu a vypovídá o tom, že je to žena z vyšších společenských sfér, neboť její pohled 

je velice sebejistý a podmaňující. Na sobě má saténové karmínově rudé šaty pošité zlatem 

ve formě spirálovitého ornamentu s drobnými perlami aplikovanými v horní části oděvu, 

které navíc zkrášluje série nazlátlých korálkových aplikací, umístěných na rukávech. 

Tyto přepychové šaty mají připomínat oblek, který vévodkyně oblékla o šest let dříve 

při příležitosti vstupu do Florencie.90 Šaty jsou na obraze vytvořeny v protikladu 

k ultramarínově modrému pozadí. Velký důraz tu je kladen na Eleonořinu uhlazenou ruku, 

která spočívá pod prsy, aby tak symbolizovala manželskou věrnost,91 a pak především 

na dva prsteny, které nosí, jeden z nich dokonce zdobí značně velký diamant.92 Právě prsteny 

zde mají také důležitou funkci, neboť Eleonora je dostala darem od svého muže Cosima. 

První prsten je ze zlata, s diamantem broušeným do fazety, zasazeným do obruby se čtyřmi 

lunetami s dvojitým srpkovitým zakřivením. Tento zmiňovaný prsten, jak prohlašuje  

Cox – Rearick, je snubní prsten, který vévoda daroval mladé manželce při jejich sňatku, 

jenž byl oslavován v zastoupení v Neapoli za přítomnosti Jacopa de’Medici a Luigiho Ridolfi, 

kteří měli zastoupit Cosima I.93 Zmínka o jeho existenci je rovněž zaznamenaná v dopise, 

který zaslal Pier Francesco Riccio Lorenzu Pagni, tajemníkovi Cosima I., v němž popisuje 

Eleonořiny šaty, v nichž přijela z Neapole do Pisy: „Paní vévodkyně přijela do Pisy oděná 

                                                 
88 WINSPEARE 2003, 115-121. 
89 WINSPEARE 2003, 115-121. 
90 LANGDON 2006, 64. 
91 COX-REARICK 2002, 45. 
92 BROCK 2002, 88. 
93 WINSPEARE 2003, 115-121. 
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do šatů z černého saténu, hojně pokrytého velkými zlatými aplikacemi, stejné má na hlavě 

a kolem výstřihu; dnes ráno bylo zataženo, vyšla si ven v tmavě fialových sametových šatech, 

vyšívaných zlatem, na hlavě zlatou čelenku, na krku náhrdelník, který jí daroval pan vévoda, 

na prstu diamant.94 Druhý prsten, který má Eleonora na malíčku, nese vyrytý kámen, jenž 

je zasazen do zlaté rýhované obruby a uprostřed ho zdobí malinký květ. V horní části kamene 

je viditelný obrys ptáka, který se vyskytuje na antické nádobě, ve středu kamene, mezi dvěma 

rohy hojnosti, v jejichž horní i spodní části je umístěno šest teček, které se vztahují k šesti 

koulím, jež zdobí medicejský erb. Dole lze vidět dvě spojené ruce zdobené rukávy oděvu, 

což je vyobrazení známé a využívané již od antiky jako symbol manželského svazku95. 

Přítomnost rohů hojnosti a spojených rukou vede k domněnce, že ikonografie tohoto 

drahokamu, používaného pravděpodobně jako osobní pečeť vévodkyně odkazuje na plodnost, 

hojnost a věrnost toho, kdo nosil tento prsten, v souvislosti s významným citovým poutem,96 

což potvrzuje to, že vévodkyně ho měla u sebe až do své smrti.97 Ozdobeny jsou i vlasy 

vévodkyně, na kterých má čelenku se síťkou ve zlaté barvě, která je však doplněna ještě 

perlami především na temeni hlavy. Velké kapkovité perly v uších rámují oválný tvar obličeje 

a jakoby zjemňují vznešený výraz. Eleonora si něžně vypadajícím pohybem klade ruku 

na břicho, a jelikož na obrazech existují gesta, která mají svůj účel, toto by mělo vypovídat 

o tom, že mladá žena je těhotná.  

Část šperků, které jsou v textu popsány byly později nalezeny při průzkumu 

prováděném v medicejských kaplích. Tento objev nabývá vskutku mimořádné hodnoty, 

protože je naprosto neobvyklé rozpoznat na medicejských portrétech dosud existující šperky. 

S jistotou lze tedy říci, že Eleonora byla uložena do hrobky spolu s prstenem s malým 

kamínkem, který má na portrétu, stejně tak s perlovými náušnicemi, jež zdobí její uši. Jiné, 

nezobrazené šperky potom představoval prstýnek ze zlata, zdobený smaltem, jedním rubínem 

a dvěma smaragdy.98 

Tento portrét nejspíše nesloužil jako prezentace vládnoucího rodu, neboť je poměrně 

malý, jeho rozměry jsou 59 x 46 cm, což vypovídá spíše o tom, že to byl obraz soukromý, 

ale především k němu neexistuje žádný odpovídající Cosimův portrét z té doby. 

                                                 
94 WINSPEARE 2003, 115-121. 
95 WINSPEARE 2003, 115-121. 
96 WINSPEARE 2003, 115-121. 
97 Roku 1948 byl tento nalezený prsten přesunut do Museo Nazionale del Bargello a poté do 

Museo degli Argenti v Palazzo Pitti, kde ho nelze najít i dnes. 
98 WINSPEARE 2003, 115-121. 
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Jelikož oficiální obrazy se v té době dělaly především jako dvojportréty, vládce a jeho ženy, 

uvažuje se o tom, že tato Eleonora byla vytvořena pouze pro Cosima a snad ho mohla 

doprovázet i na cestách, v časech, kdy se musel milující pár od sebe odloučit.99 

I přesto, že obraz má na zadní straně desky na dřevě napsáno Bronzino a vzhledem 

k tomu, že všechno naznačuje tomu, že obraz vytvořil opravdu tento dvorní medicejský 

umělec, vyskytuje se i  jiný názor vycházející se studie italské badatelky S. Lecchini 

Giovannoni, která portrét klade na konec šedesátých let 16. století a připisuje jej Alessandru 

Allorimu, Bronzinovu žáku.100 Podle mého mínění je tento názor pravděpodobně mylný, 

neboť je to téměř jediný obraz, kde je Eleonora zobrazena mladá a bez svého syna, 

jako v případě dalšího Bronzinova obrazu. Myslím, že to musel být právě on, kdo ji maloval, 

nejen kvůli výrazů tváře a rysů obličeje, které  se v lecčem shodují s jinými Bronzinovými 

obrazy,101 ale i z toho důvodu, že jakožto dvorní malíř ji musel v mládí, v období po svatbě 

s Cosimem portrétovat. Také se mi zdá nepravděpodobné, že by na posmrtném obraze 

byl kladen důraz na její těhotenství, na které Eleonora poukazuje gestem ruky něžně položené 

na svém břiše. Podle jiných úvah popírá tuto teorii mimo jiné střih jejího oděvu, 

který vypovídá o datování nepřesahujícím čtyřicátá léta šestnáctého století.102 

Dle katalogu k výstavě „ Il tempo di Michelangelo“ – tj. Michelangelova doba, 

která se konala ve Varšavě na přelomu let 1963 a 1964, byl Eleonořin portrét uchovávaný 

v Praze, nalezen roku 1939 ve sbírce arcivévody Franze Ferdinanda d‘ Austria (1863 – 1915) 

na zámku Konopiště.103 Právě tato sbírka představovala jeden z prvních souborů tzv. italských 

primitivů, neboli, umělců z doby trescenta a quattrocenta, vůbec. Původní sbírka byla 

shromážděna na konci 18. století italským markýzem Tommasem degli Obizi, potomkem 

jedné z nejstarších rodin v Padově. Součástí kolekce byly kromě antik, přírodnin, rukopisů, 

kuriozit, či mincí rovněž kresby a obrazy. Ve výčtu inventáře pořízeném až posmrtně  

Filippem Aureliem Viscontim figurují v místnostech nazývaných Museo řady menších obrazů 

jmenovaných jako dittici, tavole, či trittici (diptychy, deskové obrazy, triptychy). Mezi nimi 

identifikoval Miliard Meiss několik drobných deskových maleb, které jsou dnes součástí 

Národní galerie.104 Po Obiziho smrti roku 1803 zdědil všechna umělecká díla modenský 

                                                 
99 LANGDON 2006, 64. 
100 DANIEL 2002, 54. 
101 Srovnej např. Portrét Marie de‘ Medici (1551), Dívka s modlitební knížkou (1545). 
102 WINSPEARE 2003, 115-121. 
103 WINSPEARE 2003, 115-121. 
104 CONENNA/PAZDEROVÁ  2000, 90. 
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vévoda Ercole III., který však umírá ještě ten samý rok.105 Vzhledem k tomu, že byl František 

Ferdinand dědicem Francesca Ferdinanda V. z rodu Habsburg – d’Este ( 1819 – 1875), 

vévody z Modeny až do spojení Itálie, autoři katalogu vyslovují domněnku, že tento portrét 

pochází z rozsáhlých sbírek z Modeny.106 Důležitým aspektem je, že sbírka se následně stala 

vlastnictvím rakouské větve rodu Este a v roce 1899 se téměř celá její část přesouvá do Vídně. 

Nedlouho poté přemístil arcivévoda František Ferdinand její velkou část na zámek Konopiště 

v Čechách. Roku 1918 přešla díla jako habsburský majetek do vlastnictví nově uspořádané 

Československé republiky. Tyto obrazy však zdobily interiéry zámku ještě dlouho 

po uskutečnění tohoto majetkového aktu, avšak před vypuknutím druhé světové války byla 

díla z velké části převezena do Prahy, pouze malá část zůstala nadále na zámku Konopiště.107 

V Národní galerii byla esténská sbírka vystavena až po skončení druhé světové války, 

avšak dodnes je ve způsobu galerijního uspořádání možné vysledovat charakter jejího jádra, 

bývalé kolekce Tommasa degli Obizi, jež sestávala ze dvou ústředních celků. První část 

reprezentuje florentská a sienská malba, vědomě sbíraná pod vlivem počínajícího zájmu 

o florentskou renesanci, zatímco druhý okruh zahrnuje malbu benátskou a severoitalskou, 

jež byla shromážděna v blízkosti místa, kde kolekce vznikala.108 V prostorách Národní galerie 

je tedy velice ceněnou sbírkou, neboť se zaprvé jedná o jednu z prvních kolekcí „primitivů“ 

tohoto druhu, ale vzácnost sbírky spočívá především v její kvalitě a dobrém stavu 

vystavených obrazů, evidentně způsobeném i důležitým a povedeným přerámováním 

jednotlivých děl.109 Předpokládá se, že mnoho oprav za účelem lepšího zachování sbírky bylo 

iniciováno  již samotným Františkem Ferdinandem, jenž byl znám svou péčí o tento zděděný 

majetek.110 

Portrét Eleonory z Toleda, přenesený ze zámku Konopiště do prostor Národní galerie 

roku 1939, byl následně během posledních dvou dekád dvacátého století doplněn obrazovým 

protějškem s vyobrazením Cosima I. de Medici, jenž byl v té době zakoupen pražskými 

starožitníky.111 

                                                 
105 PUJMANOVÁ 2008, 24. 
106 WNSPEARE 2003, 115-121. 
107 PUJMANOVÁ 2008, 24. 
108 PUJMANOVÁ 2008, 25. 
109 PUJMANOVÁ 2008, 25. 
110 PUJMANOVÁ 2008, 26. 
111 PUJMANOVÁ 2008, 28. 
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Zajímavé je, že se na obraze vévodkyně objevuje číslo 26. Právě v katalogu k výstavě 

ve Varšavě je vykládáno jako uvedení věku Eleonory z Toleda. Tuto tezi, kterou zopakovala 

následně určitá část kritiky, reprezentovaná především historičkou umění Janet Cox – 

Rearick, je nutno vyloučit.112 Umístění číslice a typ použité číslice indikují, 

že se ve skutečnosti jedná o sbírku nebo o inventární číslo, které bylo doplněno na plátno 

za desítky nebo možná dokonce stovky let po provedení obrazu.113 

Zdá se, že tento portrét tedy představoval jenom předstupeň k oficiálnímu obrazu, 

na kterém byla Eleonora později vyobrazena. Ten potom představuje především portrét 

s jejím synem, avšak pražská Eleonora má ještě mnoho jiných obrazových konotací. 

                                                 
112 STREHLKE 2004, 136. 
113 WINSPEARE 2003, 115-121. 
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POROVNÁNÍ S JINÝMI PORTRÉTY 

V souvislosti s pražským portrétem bych ráda zmínila Bronzinovy obrazy, které 

zachycují Eleonoru a podobají se rokem jejich vzniku, následně takové, které vynikají velice 

výrazným stylem, avšak jejich předmětem je jiná tvář a závěrem portréty od jiných umělců, 

které vycházejí z mého ústředního obrazu.  

Prvním a v zásadě jediným Bronzinovým obrazem, na kterém je Eleonora zobrazena 

ve svém mládí, je její portrét se synem Giovannim (1545).[2] 

Bronzino ho pravděpodobně vytvořil za rodinného pobytu Eleonory a Cosima spolu 

s jejich potomky  v Medici vile v Poggio a Caiano během léta roku 1545. Nasvědčuje tomu 

náznak krajiny v pravé části obrazu, ale především dochovaná korespondence Bronzina 

s majordomem rodiny Medici, Pierfrancescem Ricciem.114 Formát je oproti pražskému 

portrétu mnohem větší (115 x 96 cm) a to nejspíše z toho důvodu, že byl portrétem oficiálním. 

Postava vévodkyně je zde ukázána ze tří čtvrtin, sedící na sametovém polštáři nízkého křesla, 

tělo má pootočené lehce doprava. Její pravé rameno objímá malého chlapce, syna 

Giovanniho, zatímco levá ruka spočívá v klidu, dlaní na nohou. V této levé dlani drží 

Eleonora přívěšek plný perel. Je oblečena do brokátových šatů, které jsou pošity sametem 

černé a zlaté barvy tvořící pestré ornamenty. Šaty si patrně sama vévodkyně přivezla ze svého 

rodného Španělska do Florencie.  Je zajímavé, že podle nálezů z minulého století v nich byla 

později i pohřbena.115 Jejich textura a barvy jsou díky Bronzinovy nádherně vykresleny 

do všech detailů, soustředil se i na zlatem vyšité stylizované granátové jablko, které zdobí 

Eleonořinu hruď. V alegorických náznacích tu představuje symbol plodnosti, který vévodkyni 

označuje jako matku, nositelku budoucích vládců, zároveň je to její nejdůležitější funkce, 

přivést na svět potomky rodu Medici.  

Majestátní šaty jsou doplněny neméně noblesními šperky a doplňky. Vlasy zdobí zlatá 

stuha s malými perličkami, která má stejný motiv jako síťované fiší, jenž pokrývá Eleonořiny 

ramena. Malý perlový náhrdelník na krku končí impozantním velkým diamantem, 

který zjemňuje zavěšený přívěšek, kterým je podlouhlá perla. Téže bižuterie je užito 

i na druhém náhrdelníku, který je o poznání větší a spočívá na celém hrudníku. Je zajímavé, 

že Eleonora si pro tento portrét, dle mého mínění, vybrala tytéž náušnice, s kterými byla 

                                                 
114 BROCK 2002, 81. Bronzino se v dopisu zaslaném Pierfrancescu Ricciemu obává, že nebude 

mít dostatek ultramarinové barvy a žádá ho, zda by mu mohl nějakou poslat. 
115 BROCK 2002, 82. 
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vyobrazena už na pražském portrétu, neboť se mi zdají téměř identické. Zůstanu-li ještě 

u srovnání s tímto obrazem, zdá se mi, že na obrazu se svým synem má Eleonora oválnější 

obličejové rysy a její dřívější broskvový nádech na líčkách je už o poznání bledší.   

Zatímco Eleonořin postoj je ladně vzpřímený, její syn úměrně svému věku stojí 

po jejím boku trochu nemotorně, obdařen dětskou živelností a ne ještě zcela pevným držením 

těla. Je oblečen do ultramarínově modrého taftu pošitého zlatými nitkami, které ladí s jeho 

albínově světlou barvou vlasů a s matčinou barvou šatů. Právě tyto obleky jsou velice vkusně 

sladěny dohromady, i vzhledem k ultramarínovému pozadí obrazu. Na rozdíl od Eleonory, 

která vzhlíží směrem k divákovi, i když lehce nepřítomným výrazem, Giovanniho oči směřují 

jinam, takže působí, jakoby se styděl podívat malíři – divákovi  přímo do očí. Na pozadí, 

kterému je věnována velká plocha obrazu, jsou vidět jen matné obrysy krajiny s řekou, 

jelikož jejich podoba  je schována pod noční oblohu, která je zde přiblížena v ultramarínově 

modrých zářících tónech. Okolo Eleonořiny hlavy je modrá barva daleko jasnější 

a její světelnost značí v protikladu k noci den, ve kterém jsou Eleonora s Giovannim 

namalováni.  

Oproti pražskému portrétu zde Bronzino vytvořil reprezentativní obraz, dokonce jeden 

z prvních, na kterém je vyobrazena matka se svým synem.116 Právě spojení Eleonory 

s Giovannim tu zaznamenává důležitý dynastický moment, neboť její syn má následovat 

duchovní kariéru.117 

Podobizna Eleonory z Toleda z pražských sbírek se však nejvíce podobá Bronzinovým 

poloportrétům, které vytvořil v rozmezí několika let poté, ale zachoval v nich naprosto 

identický styl. Ten se vyznačuje tím, že postava je na obraze zobrazena do pasu, hlava je 

namalována ze tří čtvrtin. Pohled pak směřuje k divákovi přímo v rovině očí, hruď je lehce 

pootočená čelním směrem, zatímco ramena se dotýkají hran obrazu, v některých případech 

mohou být v půlce i useknuta.118 Důležitá je i funkce pravé ruky, která ve variantě více 

významů spočívá na hrudníku. Bronzino tímto obrazovým typem navazuje na již zmíněného 

Raffaela119.  

                                                 
116 Jeden z prvních portrétů, na němž je matka se synem představuje Maria Salviati se synem 

Cosimem de‘ Medici od Pontorma. 
117 BROCK 2002, 82. 
118 BROCK 2002, 87. 
119 Podrobněji rozebráno na straně  29. 
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Eleonořin pražský obraz lze tedy v této souvislosti srovnat s jedním portrétem, 

Biou de´Medici (1542) [32] a se čtyřmi velice podobnými poloportréty. Jsou jimi, 

Dívka s modlitební knihou (1545) [33], Maria de‘ Medici (1551) [34] Isabella de‘ Medici 

(1552 – 1554) [35] a portrét mladé ženy (1550- 1555).[36]  

Bezpečnou slohovou oporu poskytuje komparace s Bronzinovým portrétem 

nemanželské dcery Bii, který lze datovat do doby kolem roku 1542, neboť tomuto obrazu 

je Eleonořina podobizna v názoru na modelaci i barevnost velmi příbuzná.120 Dívka přišla 

na svět z nemanželského Cosimova vztahu s neznámou florentskou ženou, s kterou udržoval 

poměr pouze před svatbou. Je zajímavé, že ačkoliv byla z manželského hlediska vévodovým 

nelegitimním potomkem, na dvoře Medici bydlela s ostatními nevlastními sourozenci 

a všeobecně byla velice oblíbená. Existují dokonce zprávy o tom, jak se o ni samotná 

Eleonora s láskou starala a její babička Maria Salviati, Cosimova matka, ji označovala 

za štěstí celého dvora.121 Bia se však nedožila vysokého věku,  zemřela rok před její 

opatrovnicí Mariou Salviati, 1. března 1542, pohřbena se vší úctou v kostele San Lorenzo.122 

Bronzinův portrét však pochází nejspíše z března roku 1542 a nejpravděpodobněji představuje 

posmrtnou podobiznu malé Bii123, kterou Bronzino vytvořil nejspíše dle posmrtné masky, 

která se však nedochovala. Argumentů, proč je tento obraz namalován až po její smrti je více.  

Osobně pokládám za nejsilnější argument fakt, že Bronzino portrétoval všechny medicejské 

potomky v květnu roku 1545 a neexistují dětské podobizny z dřívějšího období.124 Proto se 

uvažuje o tom, že tato práce byla zadána z důvodu její náhlé smrti. Není-li však člověk 

seznámen s touto skutečností, bere ji za živou, lehce neklidnou dívku plnou dětské nevinnosti. 

Bia sedí podobně jako dřívější Dáma s psíkem [11] v tříčtvrteční póze na křesle s opěradly, 

lehce pootočena levým směrem. Je oblečena do bohatých bílých hedvábných šatů 

s nabíranými rukávy, jenž doplňují jemné perlové šperky, podtrhávající její dětskou 

nevinnost. Biančino zobrazení v bílé je alegorickým synonymem k jejímu jménu, Bianca.125 

Na krku nosí dlouhý řetízek s medailonem jejího otce Cosima. Tento šperk vytvořil 

v 30. letech 16. století Domenico di Polo a je možné, že právě tento klenot chtěl vévoda sám 

dceři věnovat, aby ho po jeho smrti nosila stále v paměti i na své hrudi. Je to věc, která činí 

                                                 
120 KOTALÍK 1984, 72-73.   
121 LANGDON 2006, 99. 
122 LANGDON 2006, 100. 
123 LANGDON 2006, 101. 
124 LANGDON 2006, 101. 
125 LANGDON 2006, 100. 
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Biu na obraze velice živou, neboť Cosimo „by tu měl být“ více po smrti než sama mladá 

dívka.126 Dětský růžolící obličej má ve srovnání s pražskou Eleonorou podobný nádech pleti 

a i náušnice, které má Bia v uších, diamantové s visícími podlouhlými perlami, se v lecčem 

shodují se šperkem vévodkyně. Identické s Eleonorou je poté i pozadí provedené v syté lapis 

lazuli.127 Zářivá světelnost nad dívčinou hlavou se naopak nejvíce shoduje s „aureolou“, 

kterou má nad hlavou Eleonora na svém portrétu se synem.                                                      

Dívka s modlitební knihou je Eleonoře na první pohled určitě  nejpodobnější. Je to 

dáno tím, že má na sobě oděv, který se stylem zařazuje do stejné doby,128 i  když tu nehraje 

hlavní roli barva, což je možno dáno i tím, že dívka nejspíše není z aristokratických kruhů, 

a už vůbec to není vévodkyně, střih a ozdoby na něm jsou téměř stejné. Šaty jsou laděny 

do šedomodrého tónu, na hrudi a rukávech vynikají tmavě modré sametové pásky, síťované 

fiší je ozvláštněno motivem květin v barvě bílé. Pražskému portrétu se podobá i modré 

pozadí, ačkoli je pojato do světlejších tónů, které utvářejí pojící barvu vzhledem k odstínu 

šatů. Světle bledá ruka s nápadným prstenem spočívá na hrudi, kde dívka v dlani drží knihu. 

Není úplně zřetelné, zda se jedná o sbírku básní či o modlitební knihu.129  

Roku 1550 byl Bronzino pozván Pierfrancescem Ricciem do Pisy, aby zde pro papeže 

Julia III. vytvořil portrét budoucího kardinála Giovanniho, syna Cosima a Eleonory.130 

Tímto momentem začíná Bronzino pracovat na sérii portrétů představujících potomky tohoto 

vládnoucího páru. 27. ledna roku 1551 dokončí práci na poloportrétu Marie de‘ Medici,131 

prvorozené dcery, která se na obraze podobá své ušlechtilé matce, ale především je 

na něm zvěčněna stejným způsobem jako Eleonora v Praze. Obraz je vzhledem k jejímu 

nízkému věku trochu neobvykle laděn do tmavých tónů, tmavě zelenozlaté šaty se pojí 

s velice tmavým pozadím, ale dle mého mínění tu možná chtěl Bronzino zdůraznit její čistou 

a přirozenou krásu, neboť Mariina světle bronzová  barva pleti tu doslova září ven z obrazu. 

Šaty tu jsou podle dobového trendu zase velmi podobné oděvu, který má o pár let dříve 

na sobě její matka. Tmavě zelenou barvu podtrhuje zlatá, která se tu objevuje na různých 

ornamentech v páskách, jež jsou na hrudi a na rukávech. Fiší je tentokráte průsvitné, jediné, 

co je na něm vidět, jsou zlaté nitky, které zvýrazňují jeho texturu. Čelenka na vlasech je 

                                                 
126 BROCK 2002, 79.  
127 Lapis lazuli byl v té době kámen, s jehož pomocí se na obrazech prováděla oslnivá ultramarínová barva.  
128 BROCK 2002, 89. 
129 BROCK 2002, 90. 
130 LANGDON 2005, 110. 
131 LANGDON 2005, 110. 
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ve srovnání s Eleonorou daleko jemnější, stejně jako perly na malém náhrdelníku, 

které podtrhují její křehkou krásu ve výrazu obličeje. Ten má mladistvě červenající se nádech, 

který umocňuje stín na levé polovině tváře, který vyplývá z dívčina pootočení. Obličej je 

dokreslen výraznými rty a modrýma očima, které, podobně jako před léty oči jejího bratra 

Giovanniho,132 nehledí na diváka, ale dětsky zaujatým výrazem pozorují úplně odlišné místo.  

Mladá, ještě lehce buclatá ruka ve spodní části obrazu klidně spočívá na hrudníku.  

Její sestra Isabella je na portrétu zachycena nejspíše ve věku jedenácti let, 

neboť datace obrazu se uvádí do rozmezí let 1552 – 1554. Představuje ten samý typ 

poloportrétu, který je srovnáván s obrazem její matky. Zařazení a identifikace tohoto obrazu 

je však poněkud nejasná, neboť se uvažuje o tom, že byl a má být součástí Bronzinovy práce 

na miniaturách rodu Medici, které vytvořil někdy po roce 1553.[37] Její portrét zde totiž 

chybí, a proto se často uvádí právě do této řady. Vzhledem k rozměrům obrazu (44 x 36 cm) 

je to však téměř nemožné, protože miniatury z této série jsou všechny stejného, oproti portrétu 

Isabelly, menšího formátu (15 x 12 cm)133. Je jisté, že portrét musel být vytvořen k jiné 

příležitosti, důležité však je, že svým typem se řadí právě k Eleonoře. 

Poslední z řady poloportrétů, které zapadají do Bronzinovy  typově  stejné výtvarné 

řady uzavírá portrét mladé ženy (1550 – 1555). Přestože zde Bronzino použil svůj 

vyzkoušený „konverzační“ styl, něčím se tato žena odlišuje od ostatních děl. Je to dáno 

výrazem její tváře, jako jediná a první ze všech čtyř zmíněných žen se lehce usmívá. Je to 

poněkud zvláštní úsměv a dovolím si spekulovat, že její výraz je odlišný od zbylých portrétů 

díky nepodloženému faktu ohledně jejího vztahu s Bronzinem. Možná se jednalo o blízkou 

přítelkyni či milenku, i když to mnohé spekulace o jeho homosexualitě nejspíše vyvracejí.  

Nejen výraz, ale i oděv se poněkud odlišuje, neboť má na sobě mnohem jednoduší róbu tmavě 

modré barvy s bílým vzorovaným fiší zakončené stojatým límcem. Okolo krku má obtočen 

výrazný zlatý náhrdelník, který patří do celku spolu se zlato stříbrnou čelenkou na hlavě, 

jenž je ozdobena trochu neobvyklými granáty. Druhý, tentokráte dlouhý zlatý náhrdelník 

spolu s kapesníkem, žena drží ve svých manýristicky prodloužených prstech. I ten je 

na obraze záhadou, protože se uvažuje o tom, že v nich ukrývá nějaký medailon, či jiný 

přívěšek patřící k náhrdelníku.134 

                                                 
132 Srovnej obraz Eleonora se synem Giovannim, 1545. 
133 LANGDON 2006, 112. 
134 BROCK 2002, 90-91. 
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V řadě třetí a poslední typ obrazu, jenž má jasnou spojitost s Bronzinovou pražskou 

Eleonorou, avšak tentokráte není jeho dílem, je dvojportrét Cosima I. a Eleonory z Toleda 

ve sbírce Artura Erlangera v New Yorku (1546).135 [38] Je připisován Bronzinově dílně136, 

ale vzhledem k tomu, že žádný autor není na obraze, ani nikde jinde zaznamenán, nelze 

to tvrdit s veškerou jistotou, a proto je tvůrce uváděn jako anonym. Je poměrně zajímavé, 

že Eleonora tu je znázorněna podobně jako v případě pražského portrétu. Její natočení těla, 

výraz, oděv, a co je nejzvláštnější i dva prsteny jsou dělány v naprosto identickém provedení. 

Přesto tu Eleonora působí jinak, neboť její obličej a krása tu nejsou natolik vykresleny 

jako v Bronzinově případě. Vedle ní stojí Cosimo I., oblečen v civilních šatech, jenž se na 

rozdíl od Eleonory nedívá do očí diváka. V ruce drží kružítko a mapu s vyobrazením Pisy, 

kterou jako její vládce spravuje a nejspíše komentuje nový zavlažovací systém, který byl do 

Toskány zaveden.137 Přestože neexistuje pouze samostatná podobizna Cosima I., uvažuje se, 

že právě jeho podoba na tomto obraze je tou, která by měla být protějškem pražské 

Eleonory,138 neboť tento Erlangerův obraz měl být nejspíše pastišem, který byl vytvořen na 

základě protějškových podobizen Cosima I. a Eleonory z Toleda.139 Místo, kde by se mohl 

vyskytovat Cosimo, se však dosud nepodařilo dohledat. Posledním z obrazů, které bych ve 

své práci ráda zmínila, je portrét, který maloval Bronzino, a i když úplně nepatří do třech 

předešlých typologií, vyhradila bych mu své místo v souvislosti s „dějinami“ Eleonořiny 

krásy.  

Je jím portrét Eleonory jako staré ženy (1555 – 1556), který se dnes nachází  

v Gemäldegalerie v Berlíně.[39] Eleonora je tu skoro k nepoznání, zkoumáme-li však její rysy  

dlouho a pozorně, poznáme v ní ženu, která před třinácti lety svoji křehkou krásou oslnila 

Cosima I. a spolu s ním i celou Toskánu. Zde je znázorněna žena, která má podlomené zdraví, 

tělo zničené těžkými porody a křehkým zdravím,140 a v neposlední řadě je z ní cítit 

melancholie a pocit prázdna. To zapříčinila nejspíše její nemoc, ale hlavně pocit bezmoci, 

když viděla nejedno ze svých dětí umírat ještě za svého života.  

Mladost a jasné barvy jsou zde nenávratně pryč. Eleonora je znázorněna v tmavých 

brokátových šatech s dvojitým náhrdelníkem z perel na jejím krku. Pozadí, jež je rovněž 

                                                 
135 LANGDON 2006, 65. 
136 DANIEL 2002, 54. 
137 LANGDON 2006, 78. 
138 DANIEL 2002, 54. 
139 DANIEL 2002, 54. 
140 Eleonora trpěla tuberkulózou.  
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pochmurně tmavé ještě více umocňuje nezdravě bledou tvář vévodkyně. I zde je zdůrazněna 

ruka v oblasti břicha, není však již tak sametově hebká jako na pražském obraze a nezdobí ji 

ani jeden z předešlých prstenů. Tentokráte ji trochu paradoxně zdobí kapesník, jenž svírá 

v unavených prstech, který podle mého mínění možná naznačuje nemoc, která Eleonoru 

v posledních letech ničila, tuberkulózu.  

Oproti jiným Eleonořiným obrazům je tento portrét trochu smutný, neboť podoba 

nestárnoucí ženy z pražského portrétu příliš rychle zmizela. Tento obraz jsem však chtěla 

zmínit z toho důvodu, že, ač se může zdát, že Bronzino maloval někdy osoby, které měly 

až charakter herců, které mají během představení na obličeji krásné škrabošky, portrétoval 

především lidi, kteří stárnou, mění se během let a hlavně mají duchaplnou tvář, kterou 

podle mě dokázal na svých portrétech bravurně vystihnout. Pražská Eleonora se tak díky 

Bronzinovi může zařadit do dějin krásy, oproti tomu berlínská žena může být řazena do dějin 

stáří.   
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ZÁVĚR 

Na závěr se pokusím shrnout výsledky svého výzkumu. Dospěla jsem k přesvědčení, 

že Bronzino nebyl podle mého soudu pouze výkonný dvorní portrétista. Byl to umělec, se 

zájmem o lidskou osobu, kterou se na obrazech snažil přiblížit. Byl to detailista, neboť téměř 

ve všech jeho pracích si lze všimnout naprosto dokonalého vykreslení oděvů, různých 

ornamentů, šperků a jiných maličkostí. Byl to mimo jiné vynikající  kolorista, neboť barva je 

podle mě tím hlavním aspektem, který k jeho obrazům přitahuje pozornost.  Je málo 

podobných malířů, kteří používali tak syté odstíny barev jako Bronzino a následně je uměli 

tak dokonale kombinovat, aby vytvořili líbivý a plastický dojem. 

Bronzino maloval různé náměty, zejména v obdobích než přišel na medicejský dvůr a 

také poté, co Florencii opustil. V medicejském městě se ovšem proslavil především 

jako portrétista. Žil bohatým společenským životem, byl znalcem lidí, které si dokázal získat. 

I to lze vyčíst z jeho obrazů, především právě z portrétů, které jako by komunikovaly 

s divákem stejně tak, jako malíř uměl komunikovat se svým modelem. Bronzino nebyl 

jen malířem, ale podobně jako řada jeho druhů skládal též příležitostné verše. I  jeho básnické 

dílo bylo pozitivně hodnoceno. Je možné uzavřít, že byl opravdu renesančním člověkem. 

O kvalitách Bronziniho díla svědčí kromě jiného i zájem, který mu věnoval známý 

životopisec italských renesančních tvůrců G. Vasari. Pozornost jsem věnovala také vývoji 

Bronziniho jako výtvarného umělce, jeho učňovská léta pod vedením známého mistra, 

následný rozvoj talentu a založení vlastní umělecké školy. 

„Pražský“ portrét Eleonory z Toleda je dostatečně známý a často reprodukovaný, 

nejen jako vynikající umělecké dílo, ale také jako doklad honosného dobového oděvu.  

Bohužel sám malíř Bronzino je už v českém prostředí (zejména u laické veřejnosti) mnohem 

méně známý.  Proto jsem se musela při svém výzkumu obrátit na zahraniční odbornou 

literaturu a katalogy zahraničních výstav. Nedovolím si konstatovat, že jsem během své práce 

objevila něco převratně nového, ale pokusila jsem se hlavně logicky utřídit dílčí poznatky. 

Prostřednictvím obrazu jsem se snažila i o zachycení dobového koloritu, života v tehdejší 

Florencii na medicejském dvoře. Stranou pozornosti nezůstala ani Eleonořina rodina. Její 

vlastní život jsem se snažila sledovat od mládí prožitého v zámožné španělské rodině po 

manželství a mateřství v medicejském prostředí. Úcta, které se Eleonora ve Florencii těšila, se 

mj. odráží i v její honosné kapli, jejíž výzdobou byl také pověřen Bronzino. 

Za podstatný aspekt pokládám komparaci pražského  Eleonořina portrétu s jinými 

Bronziniho pracemi, které jsou v různých světových galeriích. Za nejdůležitější pokládám 
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porovnání tohoto portrétu s vyobrazením téže dámy v pozdějších letech, portrétu, 

který se nachází nyní v Berlíně a na kterém vidíme stárnoucí, nemocnou dámu v tmavém 

oděvu. Jakoby se symbolicky uzavřel kruh života urozené paní, který jsem měla možnost 

sledovat z písemných zmínek i výtvarných dokladů. Pozoruhodná jsou i vyobrazení jejího 

manžela Cosima, ať už se jedná o jeho metaforické znázornění jako mytického Orfea, 

nebo oficiální, státnický portrét ve zbroji. Nezapomněla jsem ale ani na jiné Bronziniho 

portréty, z nichž mne zejména zaujaly ty, které vytvořil v Pise. Ve své práci jsem se kromě 

ocenění výtvarné hodnoty jednotlivých děl dost podrobně zabývala i popisem detailů 

vyobrazeného oblečení, které se vyznačují realistickými rysy. Snažila jsem se také, i když jen 

okrajově, o zařazení Bronziniho tvorby do kontextu italského malířství 16. století. Doufám, že 

se mi podařilo slovně zachytit barvitost a plastickou krásu Bronziniho umění, v jehož centru 

stojí jeden ze skvostů Národní galerie v Praze – portrét Eleonory z Toleda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 44 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             OBRAZOVÁ PŘÍLOHA



- 45 - 

 

 

 

 

 

1. Bronzino: Portrét Eleonory z Toleda jako mladé ženy, 1543, olej, plátno, 59 x 46 cm. 

Národní galerie, Praha 



- 46 - 

 

 

 

 

 

2. Bronzino: Portrét Eleonory z Toleda se synem Giovannim, 1545, olej, dřevo,  

115 x 96 cm. Galleria degli Uffizi, Florencie 



- 47 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aristotile da Sangallo: Bitva u Casciny ( kopie Michalangelova kartonu z roku 1504),  

rok neznámý, perokresba, karton, rozměr neznámý. Holkham Hall, Norfolk 



- 48 - 

 

4. Bronzino: Pontormo, 1533- 1534, uhel, karton, 38x 25 cm.  

Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, Florencie 



- 49 - 

 

 

5. Jacopo da Pontormo: Josef v Egyptě, 1515, olej, dřevo, 96 x 109,5 cm.  

Národní galerie, Londýn 



- 50 - 

 

6. Bronzino: Umučení svatého Vavřince, 1565- 1569, freska, rozměr neznámý.  

San Lorenzo, Florencie 



- 51 - 

 

 

 

 

 

7. Michelangelo: Poslední soud (detail), 1536- 1541, freska, rozměr neznámý.  

Sixtínská kaple, Řím 



- 52 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Bronzino: Apollo a Marsyas, 1530- 1532, olej, plátno, 48x 119 cm.  

Hermitage, Petrohrad 



- 53 - 

 

9. Bronzino: Madona a dítě se sv. Janem Křtitelem, 1528- 1529, olej, dřevo, 81x 58 cm.  

Národní galerie, Londýn 



- 54 - 

 

 

10. Pontormo: Sv. Jan Evangelista, Sv. Lukáš (tondi), 1525, olej, dřevo, průměr 77 cm.  

Kaple Capponi, Santa Felicita, Florencie  

 

 

 

 

 

 

 

10. Bronzino: Sv. Marek, Sv. Matouš (tondi), 1525, olej, dřevo, průměr 77 cm.  

Kaple Capponi, Santa Felicita, Florencie  



- 55 - 

 

 

 

 

11. Bronzino: Dáma s malým psíkem, 1530, olej, dřevo, 89 x 70 cm.  

Staedelsches Kunstinstitut, Frankfurt 



- 56 - 

 

 

 

 

 

 

12. Bronzino: Dáma v zeleném, 1530, olej, dřevo, 70 x 62 cm.  

Hampton Court, H.M. QUEEN, Londýn 



- 57 - 

 

 

 

 

13. Bronzino: Portrét mladého muže, 1532-1533, olej, dřevo, 98 x 73 cm.  

Castello Sforzesco, Milán 



- 58 - 

 

 

 

 

 

14. Bronzino: Guidobaldo della Rovere, 1532, olej, dřevo, 114 x 86 cm.  

Palazzo Pitti, Florencie 



- 59 - 

 

 

 

15. Bronzino: Cosimo I. jako Orfeus, 1539, olej, dřevo, 93 x 67 cm.  

Museum of Art, Philadelfia 



- 60 - 

 

 

 

16. Bronzino: Cosimo I. de´ Medici, 1545, olej, dřevo, 86 x 67 cm.  

Art Gallery of New South Wales, Sydney 



- 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Bronzino: Kaple Eleonory z Toleda (pohled k oltáři), 1540/41 - 1546, freska,  

Palazzo Vecchio, Florencie 



- 62 - 

 

 

 

 

 

 

 

18. Bronzino: Úlisný had, 1542, freska,  

Palazzo Vecchio, Florencie 

 



- 63 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 / 28. Bronzino: Přechod přes Rudé moře, 1541-1542, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 64 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bronzino: Mojžíš udeřující do skály, 1542-1543, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 65 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bronzino: Seslání many, 1542-1543, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 66 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Bronzino: Putti (detail), 1542-1543, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 67 - 

 

 

23. Bronzino: Pendanty se čtyřmi ctnostmi, 1540-1541, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 68 - 

 

 

24. Bronzino: Strop Eleonořiny kaple, 1541, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 69 - 

 

 

25. Bronzino:Oltář (dole) Zvěstování, 1563-1564, dřevo, olej, (nahoře) Prorok David a 

Sibyla, 1543-1545, freska, Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie 



- 70 - 

 

26. Bronzino: Ukládání do hrobu, 1543-1545, dřevo, olej, 267 x 173 cm  

Musee des Beaux-Arts, Besancon 



- 71 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Bronzino:Oltářní obraz (detail), 1553, dřevo, olej, Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo 

Vecchio, Florencie 



- 72 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Bronzino: Přechod přes Rudé moře (detail Eleonory z Toleda), 1541-1542, freska,  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie  



- 73 - 

 

 

 

 

29. Raffael: Angolo Doni, 1505, dřevo, olej, 63 x 45 cm  

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Florencie 



- 74 - 

 

 

 

30. Raffael: Maddalena Strozzi, 1505, dřevo, olej, 63 x 45 cm  

Galleria Palatina, Palazzo Pitti, Florencie 



- 75 - 

 

 

31. Baccio Bandinelli: Eleonora di Toledo, 1544, bronz, výška 40cm  

Museo Nazionale del Bargello, Florencie 



- 76 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Bronzino: Bia de’Medici, 1542, dřevo, olej, 63 x 48 cm 

Galleria degli Uffizi, Florencie 

 



- 77 - 

 

 

 

 

 

33. Bronzino: Dívka s modlitební knihou, 1545, dřevo, olej, 58 x 46 cm  

Galleria degli Uffizi, Florencie 



- 78 - 

 

34. Bronzino: Maria de Medici, 1551, dřevo, olej, 52 x 38 cm  

Galleria degli Uffizi, Florencie 



- 79 - 

 

 

 

 

 

 

35. Bronzino: Isabella de Medici, asi 1552-1554, dřevo, olej, 44 x 36 cm  

National Museum of Fine Arts, Stockholm 



- 80 - 

 

 

 

 

36. Bronzino: Portrét mladé ženy, 1550-1555, dřevo, olej, 60 x 48 cm  

Museum of Arts, Cleveland 



- 81 - 

 

 

 

 

 

37. Bronzino: Miniatury rodiny Medici, po roce 1553, cín, olej, 17 x 12 cm  

Galleria degli Uffizi, Florencie 



- 82 - 

 

 

 

38. autor neznámý: Cosimo Medici a Eleonora di Toledo s mapou, 1546, dřevo, olej,  

30,5 x 24 cm, sbírka Arthura Erlangera, Connecticut 



- 83 - 

 

 

39. Bronzino: Eleonora di Toledo jako stará žena, 1555- 1556 nebo 1560, dřevo, olej,  

58 x 42 cm, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemaeldegalerie, Berlín 



- 84 - 

SEZNAM VYOBRAZENÍ 

1. Bronzino: Portrét Eleonory z Toleda jako mladé ženy, 1543, olej, plátno, 59×46cm. 

Národní galerie, Praha. Reprodukce z: BROCK 2002, 87 

2. Bronzino: Portrét Eleonory z Toleda se synem Giovannim,1545, olej, dřevo, 115×96cm. 

Galleria degli Uffizi, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 83 

3. Aristotile da Sangallo: Bitva u Casciny ( kopie Michelangelova kartonu z roku 1509 ), rok 

neznámý, perokresba, karton, rozměr neznámý.Holkham Hall,Norfolk. Reprodukce z: 

McCORQUODALE 2005, 9, obr.1 

4. Bronzino: Pontormo, 1533-1534, uhel, karton, 38×25cm. Gabinetto Disegni e Stampe 

degli Uffizi, Florencie. Reprodukce: BROCK 2002, 14 

5. Jacopo da Pontormo: Josef v Egyptě, 1515, olej, dřevo, 96×109,5cm. Národní galerie, 

Londýn. Reprodukce z: McCORQUODALE 2005, 15, obr. 4 

6. Umučení svatého Vavřince, 1565 – 1569, freska, rozměr neznámý. San Lorenzo , 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 22 

7. Michelangelo: Poslední soud (detail), 1536 – 1541, freska, rozměr neznámý. Sixtínská 

kaple. Reprodukce z: BROCK 2002, 211 

8. Bronzino: Apollo a Marsyas, 1530 – 1532, olej, plátno, 48×119cm. Hermitage, Petrohrad. 

Reprodukce z: BROCK 2002, 44 

9. Bronzino: Madona a dítě se sv. Janem Křtitelem, 1528 – 1529, olej, dřevo, 81×58cm. 

Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: BROCK 2002, 20 

10. Pontormo: Sv. Jan Evangelista, sv. Lukáš (tondi), 1525, olej, dřevo, průměr 77cm. Kaple 

Capponi, Santa Felicitas, Florencie. Bronzino: Sv. Marek, sv. Matouš (tondi), 1525, olej, 

dřevo, průměr 77 cm. Kaple Capponi, Sante Felicitas, Florencie. Reprodukce z: BROCK 

2002, 24 

11. Bronzino: Dáma s malým psíkem, 1530, olej, dřevo, 89×70cm. Staadelsches Kunstinstitut, 

Frankfurt. Reprodukce z: McCORQUODALE 2005, 24, obr. 14 

12. Bronzino: Dáma v zeleném, 1530, olej, dřevo, 70×62cm. Hampton Court, H.M. QUEEN, 

Londýn. Reprodukce z: McCORQUODALE 2005, 26, obr. 16 

13. Bronzino: Portrét mladého muže, 1532-1533, olej, dřevo, 98×73cm. Castello Sforzesco, 

Milán. Reprodukce z: McCORQUODALE 2005, 55, obr. 35 

14. Bronzino: Guidobaldo della Rovere, 1532, olej, dřevo, 114×86cm. Palazzo Pitti, 

Florencie. Reprodukce z: McCORQUODALE 2OO5, 43, obr. 28  



- 85 - 

15. Bronzino: Cosimo I. jako Orfeus, 1539, olej, dřevo, 93×67cm. Museum of Art, 

Philadelfia. Reprodukce z: BROCK 2002, 173 

16. Bronzino: Cosimo I de´Medici, 1545, olej, dřevo, 86×67cm. Art Gallery of New South 

Wales, Sydney. Reprodukce z: BROCK 2002, 157 

17. Bronzino: Kaple Eleonory z Toleda ( pohled k oltáři ), 1540/41 – 46, freska. Palzzo 

Vecchio, Florencie. Reprodukce z: McCORQUODALE 2005, 48, obr. 30 

18. Bronzino: Úlisný had, 1542, freska. Palazzo Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 

2002, 194 

19. 19/28. Bronzino: Přechod přes Rudé moře, 1541 – 1542, freska. Kaple Eleonory z Toleda, 

Palazzo Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 197 

20. Bronzino: Mojžíš udeřující do skály, 1542- 43, freska.  Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo 

Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 192 

21. Bronzino: Seslání many, 1542 – 43, freska. Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 192 

22. Bronzino: Putti ( detail ), 1542 – 43, freska. Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 192 

23. Bronzino: Pendanty se čtyřmi ctnostmi, 1540 – 41, freska. Kaple Eleonory z Toleda, 

Palazzo Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 134 

24. Bronzino: Strop Eleonořiny kaple, 1541, freska. Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo 

Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 206 

25. Bronzino: Oltář ( dole ) Zvěstování, 1563 – 64, dřevo, olej, ( nahoře ) Prorok David a 

Sibyla, 1543 – 45, freska. Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie. 

Reprodukce z: BROCK 2002, 191 

26. Bronzino: Ukládání do hrobu, 1543 – 45, dřevo, olej, 267×173. Musee des Beaux – Arts, 

Besancon. Reprodukce z: BROCK 2002, 189 

27. Bronzino:Oltářní obraz (detail), 1553, dřevo, olej, Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo 

Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 191 

28. Bronzino: Přechod přes Rudé moře (detail Eleonory z Toleda), 1541-1542, freska.  

Kaple Eleonory z Toleda, Palazzo Vecchio, Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 182 

29. Raffael: Angolo Doni, 1505, dřevo, olej, 63×45cm. Galleria Palatina, Palazzo Pitti, 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 63 

30. Raffael: Magdalena Strozi, 1505, dřevo, olej, 63×45cm. Galleria Palatina, Palazzo Pitti, 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 63 



- 86 - 

31. Baccio Bandinelli: Eleonora di Toledo, 1544, bronz, výška 40cm. Museo Nazionale del 

Bargello, Florencie. Reprodukce z: LANGDON 2006, 49, obr. 25 

32. Bronzino: Bia de´Medici, 1542, dřevo, olej, 63×48cm. Galleria degli Uffizi, Florencie. 

Reprodukce z: BROCK 2002, 79 

33. Bronzino: Dívka s modlitební knihou, 1545, dřevo, olej, 58×46cm. Galleria degli Uffizi, 

Florencie. Reprodukce z: BROCK 2002, 90 

34. Bronzino: Maria de´Medici, 1551, dřevo, olej, 52×38cm. Galleria degli Uffizi, Florencie. 

Reprodukce z: BROCK 2002, 89 

35. Bronzino: Isabella de´Medici, 1552 – 54, dřevo, olej, 44×36cm. National Museum of Fine 

Arts, Stockholm. Reprodukce z: LANGDON 2006,nepag., obr. 32 

36. Bronzino: Portrét mladé ženy, 1550 – 55, dřevo, olej, 60×48cm. Museum of Art, 

Cleveland. Reprodukce z: BROCK 2002, 91 

37. Bronzino: Miniatury rodiny Medici, po roce 1553, cín, olej, 17×12cm.Galleria degli 

Uffizi, Florencie. Reprodukce z: LANGDON 2006, nepag, obr. 8 

38. autor neznámý: Cosimo Medici a Eleonora di Toledo s mapou, 1546, dřevo, olej, 

30,5×24cm. Sbírka Artura Erlangera, Connecticut. Reprodukce z: LANGDON 2006, 

nepag, obr. 21 

39. Bronzino: Eleonora di Toledo jako stará žena, 1555-56 nebo 1560, dřevo, olej, 58×42cm. 

Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemaeldegalerie, Berlín. Reprodukce z: 

BROCK 2002, 88 

 

 



- 87 - 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

• ANTAL 1948—Friedrich ANTAL: Florentine painting and its social background. 

Harvard 1986 

• BACCHESCHI 1973—Edi BACCHESCHI: L´opera completa del Bronzino. Milano 1973 

• BAIA 1907—Anna BAIA: Leonora di Toledo. Duchessa di Firenze e di Siena. Todi 1907 

• BECHERUCCI 1949—Luisa BECHERUCCI: Bronzino. Florence 1949 

• BECHERUCCI 1944—Luisa BECHERUCCI: Manieristi toscani. Bergamo 1944 

• BROCK 2002—Maurice BROCK: Bronzino. Paris 2002 

• BRUCKER 1998—Gene BRUCKER: Florence. The Golden Age. Oxford 1998 

• BURKE 1972—Peter BURKE: Culture and Society in Renaissance Italy. New Yearsey 

1972 

• CELLINI 1960—Benvenuto CELLINI: Vlastní životopis. Praha 1960 

• CONENNA/PAZDEROVÁ 2000—Lucia Bonelli CONENNA / Alena PAZDEROVÁ 

(ed.): Siena v Praze. Dějiny, umění, společnost (kat. výst.). Praha 2000 

• DANIEL 2002—Ladislav DANIEL: Florenťané. Umění z doby medicejských 

velkovévodů. Praha 2002 

• EISENBICHLER 2004—Konrad EISENBICHLER: The cultural world of Eleonora di 

Toledo. Duchess of Florence and Siena. Hants 2004 

• EMILIANI 1960—Andrea EMILIANI: Il Bronzino. Busto Arsizio 1960 

• FORSTER 1966—Kurt W. FORSTER: Pontormo. Monographie mit kritischem Katalog. 

München 1966 

• FREIMANOVÁ 1992—Milena FREIMANOVÁ (ed.): Národní galerie v Praze.  

Staré evropské umění. Šternberský palác. Praha 1992 

• GINANNESCHI 2005—Elena GINANNESCHI: Uffizi. Florencie. Praha 2005 

• GOLDSCHMIDT 1911—Fritz GOLDSCHMIDT: Pontormo, Rosso und Bronzino.  

Ein Versuch zur Geschichte der Raumdarstellung mit einem Index ihrer 

Figurenkompositionen. Leipzig 1911 

• GOLDTHWAITE 1982—Richard A. GOLDTHWAITE: The Building of Renaissance 

Florence. An economic and social history. London 1982 

• GOMBRICH 2000—Hans Ernst GOMBRICH: Gombrich on the Renaissance. Volume I. 

London 2000 

• HIBBERT 1997—Christopher HIBBERT: Florencie. Praha 1997 



- 88 - 

• HIBBERT 1997—Christopher HIBBERT: Vzestup a pád rodu Medici. Praha 1997 

• JOHNSON 2004—Paul JOHNSON: Dějiny renesance. Brno 2004 

• KALISTA 1969—Zdeněk KALISTA: Florentské kroniky doby Dantovy. Praha 1969 

• KESNER 1965—Ladislav KESNER: Národní galerie v Praze. Sbírky ve Šternberském 

paláci. Praha 1965 

• KOTALÍK 1988—Jiří KOTALÍK (ed.): Die Nationalgalerie in Prag I. Sammlung alter 

europäischen Kunst. Sammlung alter tschechischen Kunst. Praha 1988 

• KOTKOVÁ 1999—Olga KOTKOVÁ (ed.): Evropské malířství a sochařství od starověku 

do konce 18. století. Průvodce expozicí Šternberský palác. Praha 1999 

• LANDINI/NICCOLI 2005—Roberta Ori LANDINI / Bruna NICCOLI: Moda a Firenze 

1540-1580. Lo stile di Eleonora di Toledo e la sua influenza. Firenze 2005 

• LANGDON 2006—Gabrielle LANGDON: Medici Women. Portraits of Power, Love and 

Betrayal in the Court of Duke Cosimo I. Toronto 2006 

• LANGEDIJK 1981-87—Karla LANGEDIJK: The Portraits of the Medici. 15th-18th 

Centuries. 3 vols. Florence 1981-87 

• MACHIAVELLI 1975—Niccolo MACHIAVELLI: Florentské letopisy. Praha 1975 

• McCORQUODALE 2005—Charles McCORQUODALE: Bronzino. London 2005 

• McCORQUODALE 1979—Charles McCORQUODALE: Painting in Florence 1600-1700 

(kat. výst.). London 1979 

• MEISS 1946—Millard MEISS: Italian Primitive at Konopiště. In: Art Bulletin 28, 1946 

• NEUMANN 1978—Jaromír NEUMANN: Itálie. Praha 1978 

• NOVOTNÝ 1959—Vladimír NOVOTNÝ: Die Mister der Farbe. Prag 1959 

• PARKER 2000—Deborah PARKER: Bronzino. Renaissance Painter as Poet. Cambridge 

2000 

• PEŠINA/ MAŠÍN—Jaroslav PEŠINA/Jiří MAŠÍN: Sbírka starého umění. Národní galerie 

v Praze. Praha 1949 

• PILLIOD 2001—Elizabeth PILLIOD: Pontormo, Bronzino, and Allori: A Genealogy  

of Florentine Art. New Heaven 2001 

• PREISS 1986—Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Praha 1986 

• PUJMANOVÁ—Olga PUJMANOVÁ: Italské gotické a renesanční obrazy 

v československých sbírkách (kat.výst.). Praha 1986 

• PUJMANOVÁ 2008—Olga PUJMANOVÁ: Italian painting c. 1330-1550. Praha 2008 



- 89 - 

• PUJMANOVÁ 1997—Olga PUJMANOVÁ (ed.): Italské renesanční umění z českých 

sbírek. Obrazy a sochy (kat.výst.). Praha 1997 

• REARICK 1993—Janet Cox-REARICK: Bronzino’s Chapel of Eleonora in the Palazzo 

Vecchio. California 1993 

• REARICK 1982—Janet Cox-REARICK: Bronzino´s Young Woman with Her Boy. In: 

The History of Art XII, 1982, 72-73 

• SMYTH 1955—Craig Hugh SMYTH: Bronzino Studies. Princeton 1955 

• SMYTH 1949—Craig Hugh SMYTH: The Earliest Works of Bronzino. In: Art Bulletin, 

1949 

• STREHLKE 2004—Carl Brandon STREHLKE: Pontormo, Bronzino and the Medici.  

The Transformation of Renaissance Portreit in Florence. Philadelphia 2004 

• TINAGLI 1997—Paola TINAGLI: Women in Italian Renaissance Art. Gender, 

Representation, Identity. Manchester 1997 

• TOMAN 2000—Rolf TOMAN (ed.): Umění italské renesance. Architektura, sochařství, 

malířství, kresba. Praha 2000 

• VASARI 1998—Giorgio VASARI: Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů, 

I-II. Praha 1998 

• WATT 2001—Mary Alexandra WATT: The Reception of Dante in the Time of Cosimo 

I.. In: EISENBICHLER 2001, 121-134 

• WINSPEARE 2003—Maddalena Paola WINSPEARE (ed.): I gioielli dei Medici. 

Florencie 2003 

 

 

 

 

 



- 90 - 

RESUMÉ 

Tématem mé bakalářské práce je rozbor jednoho z nejkrásnějších renesančních obrazů 

ve sbírkách pražské Národní galerie – Bronziniho portrétu Eleonory z Toleda. Kromě toho 

sleduji také širší rámec – rodinné prostředí, v němž Eleonora žila, včetně stručného nástinu 

prostředí Florencie kolem poloviny 16. století. Práce je sestavena na podkladě sekundární 

literatury, kterou cituji v poznámkách. 

O životě Eleonory se nedochovalo příliš mnoho zmínek, ale přesto si lze učinit 

představu o jejím osobním životě – dívka z významné španělské rodiny se provdala za 

panovníka jednoho z nejpřednějších italských městských států, Florencie. Stala se manželkou 

Cosima di Medici, byla dobrou ženou a starostlivou matkou, ale také velmi půvabnou dámou, 

jak dokládá i náš portrét. 

Agnolo Bronzino byl již v době, kdy přistoupil k tvorbě Eleonořina portrétu, ceněným 

a uznávaným umělcem (žák Jacopa Pontorma). Pochvalně se o něm zmiňuje i Giorgio Vasari.  

Ve Florencii zahájil kariéru úspěšného medicejského portrétisty.  Za přelomové dílo se 

pokládá jeho vyobrazení Cosima jako Orfea. Mimo jiné byl Bronzino také pověřen výzdobou 

Eleonořiny kaple. Na slavném portrétu je Eleonora zachycena ve svých čtyřiadvaceti letech 

jako krásná dáma v honosných šatech, která svým gestem symbolizuje manželskou věrnost. 

Vyobrazený oděv se stal i cenným pramenem  pro studium v oboru dějin odívání. 
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SUMMARY 

Portrait of  Eleonora di Toledo in the collection of National Gallery in Prague 

 

The main theme of my thesis is the study of  one of the finest renaissance paintings 

in the collection  of The National Gallery in Prague – Bronzino´s Portrait of Eleonora 

di Toledo. 

Beside the main theme, the thesis also focuses on painting´s context such as family 

relationship in which Eleonora had lived including a brief outline of general conditions 

in Florence around 1550. The thesis is set together on basis of secondary literature, 

which is noticed in the quotes. 

There is not a lot of information remained about Eleonora´s own life, however we are 

able to develop a concrete idea about her personal life – a young lady from a distinguished 

Spanish family married the Duke of the one of the most significant Italian city states – 

Florence. She became a wife of Cosimo di Medici, she was a fine woman and a carefull 

mother, but also a lovely lady as shown in the portrait. 

When Agnolo Bronzino came up to produce Eleonora´s portrait, he had been already 

treated as an accounted and acclaimed artist. Also Giorgio Vasari depicted his talent 

with honourable mention in his works. Particularly in Florence, he started his career of 

successful Medici portrait painter. As a turning point of  his works, it is considered his 

painting of Cosimo as Orpheus. Among other works, Bronzino was also entrusted with the 

decoration of Eleonora´s Chappel. On the celebrated portrait of Eleonora, she is shown in her 

24 years as a lovely lady wearing spectacular dress, whose gesture symbolises marital fidelity. 

The displayed dress has become also important source-book for research in the field 

of clothing history. 
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