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I.  Anotace 
V první části diplomová práce shromažďuje dostupné informace o osobě Francesca 

Squarcione, původem krejčím se zájmem o starožitnosti, ve své době novátorským sběratelem 

antiky, který je v Padově od roku 1429 zapsán jako malíř. V roce 1431 si otevřel uměleckou 

dílnu, jíž prošlo až 137 žáků, kteří se vyučili nebo přiučili v dílně kopírováním jeho sbírky, 

a kteří roznesli nově nabyté znalosti po světě. Francesco získal několik zakázek, z nichž se 

dodnes dochovala pouze dvě signovaná díla - Oltář De Lazara v Museo Civico v Padově 

(1449−1452) a Madona De Lazara v Staatliche Museen v Berlíně (kolem 1455).  

Druhá část této diplomové práce se zabývá dalšími díly, která mu byla připisována 

v průběhu dalších století. Je zde sestaven katalog těchto uměleckých děl. V každém hesle jsou 

shrnuty významné názory o autorství díla, na jehož konci je uveden můj vlastní názor. 

Je obtížné s jistotou připsat tato díla mistru Francescu Squarcione, jelikož na 

zakázkách často spolupracovali také jeho žáci, kteří tvořili v jeho stylu nazývaném 

„squarcionesque“ ještě ke konci 15. století.  

V této práci se pokouším vyvrátit některé původní přípisy maleb Francesku 

Squarcione a jiné naopak potvrzuji. 
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II.  Abstract 
The thesis in the theme: Issues of questionable attributions of works by Francesco 

Squarcione 

The first part of the thesis provides a summary of information about Francesco 

Squarcione. He is known to have first been a tailor, then an artist (from 1429) and  collector 

of antiquities, an innovative activity in his time, and finally, an entrepreneur who influenced 

young artists in Padua from the 1430s to 1460s. 

Squarcione founded (1431) the earliest known private art-school. He educated 137 

pupils who had trained or learned through the copying of antiquities in Squarcione´s 

collection. Only two works made by him have come down to us from his artistic era; the De 

Lazzara polyptych in the Museo Civico in Padova (1449−1452) and the Virgin and Child in 

Staatliche Museen in Berlin (around 1455). 

The second part of this work deals with the other works that have been attributed to 

him over the next centuries. There is a compiled catalog of these works of art. In each of the 

entry are summarized important opinions about authorship of the work and on the end of 

which I presented my own opinion. 

It is difficult to confidently attributed these works to the Master Francesco Squarcione, 

since on the commissions often collaborated his pupils, who created in his style called 

„squarcionesque“ still the end of the Quattrocento. 

In this work I try to disprove some of the older attributions of paintings and some of 

them connect in relationship to Francesco Squarcione. 
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I.  Úvod 
Když se vysloví jméno Francesco Squarcione, mnozí z vás musí dlouze zapátrat 

v paměti. Jiní si vzpomenou spíše na jeho neslavnějšího adoptivního syna Andreu 

Mantegna.  

Ano, je pravdou, že svým malířským uměním lze považovat Francesca jen jako 

druhořadého malíře bez významného zásahu do okolního dění. Jeho důležitost ovšem tkví 

v počátku jeho malířského jednání. Původní zaměstnání krejčího, kterému se vyučil kvůli 

strýci, jej zřejmě moc neuspokojovalo. Byl vášnivým sběratelem starých věcí všeho typu. 

Tato sběratelská vášeň ho zřejmě přivedla ke studiu malířství a na cesty po Itálii, a možná 

také po Řecku. Z těchto cest si přiváží množství antických fragmentů soch, reliéfy, vázy; 

ale také z putování přinesl do Padovy vlastní kresby antik a kresby současných umělců 

Florentských. Otevřel si v Padově uměleckou dílnu a svou sbírku vystavil ve svém domě 

veřejnosti a svým žákům, kterých měl velké množství. 

Francesco Squarcione byl jedním z prvních, kteří přinesli na sever Itálie zájem 

o antické umění a vůbec prvním, kdo začal vyučovat své žáky na cizích vzorech. Se svými 

žáky měl někdy tak úzký vztah, že je i přijal za vlastní, i přesto, že ho po čase oni sami 

opustili. 

V dílech školy Francesca Squarcione se prolíná znalost antického světa, s tím 

italským pozdněgotickým, který v Benátsku převládal téměř do poloviny 15. století. 

Malířská tvorba školy je úzce spjata se sochařstvím, což je na první pohled patrné např. 

v Cappella Ovetari, v sošných postavách freskové výzdoby provedené Squarcionovým 

nejlepším žákem, Andreou Mantegna. 

Ačkoli Squarcionova dílna musela vyprodukovat značné množství děl, dochoval se 

jich do dnešních dob jen nevelký počet. Jistým dílem ruky Francesca Squarcione jsou ve 

skutečnosti jen dva umělecké počiny: Oltář De Lazara v Museo Civico v Padově a Madona 

umístěná ve sbírkách v Berlíně.  

Prvně zmiňované dílo má velký význam pro českého badatele také pro svou úzkou 

vazbu s Oltářem Narození, vytvořeném Antoniem Vivarini a Giovannim d´Alemagna pro 

padovský kostel S. Francesco, který se dnes nachází v Národní Galerii v Praze. 

V druhém Squarcionově díle - Madoně - se odráží mimo jiné vliv florentského 

Donatella, který nějaký čas v Padově pobýval. 
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Cílem této práce je shrnout dostupné informace o dílech, která byla v minulosti 

připisována osobě Francesca Squarcione a pokusit se potvrdit nebo vyvrátit tyto atribuce 

na základě poznání děl. 
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II.  Přehled stěžejní literatury o osobě F. Squarcioneho 
O osobu Franceska Squarcione dlouhou dobu nejevili badatelé velký zájem. 

Významnosti se mu dostalo až ve 20. století. Do té doby byl, více méně všemi, považován 

jen jako málo významný učitel velkého Andrea Mantegny. Proto je často publikován jen 

jako součást Mantegnova životopisu. Až Pietro Selvatico vydal v roce 1839 první 

monografii o Francesku Squarcione. 

 

V následujících knihách se nacházejí zmínky o Autobiografii Franceska 

Squarcione, která se ale bohužel do dnešních dob nedochovala.  

Malou zmínku o Francesku Squarcione publikuje velký životopisec Giorgio Vasari. 

Squarcionem se zabývá v životopise Andrea Mantegny v „Životech nejvýznačnějších 

malířů, sochaří a architektů“ (vydaní první z roku 1550). Plete si však jeho křestní jméno, 

když cituje, že se Mantegna učil u padovského malíře Jacopa Squarciona.1 Ve druhém 

vydání publikace (1568) jsou již doplněni Mantegnovi spolužáci a konkurenti -  Dario da 

Treviso, bologneský Marco Zoppo a padovský Nicolò Pizzolo. 

Zřejmě první z dochovaných textů vypovídajících více o životě Franceska 

Squarcione pochází od Bernardina Scardeone. Ten zahrnuje Franceska do kapitoly mezi 

„Nejvýznamnější malíře, sochaře a architekty Padovy 15. století“ ve své knize „De 

Antiquitate urbis Patavii et claris civibus patavinis“ vydané v roce 1560. Od něj pochází 

zpráva, že Francesco byl učitelem malířství a, že měl ve své dílně 137 žáků a ty 

nejvýznamnější také jmenuje.2 

Když Carlo Ridolfi píše “Le Maraviglie dell´Arte, ovvero Le vite degli Illustri 

Pittori Veneti and dello Stato” v roce 1648,  věnuje Francescu Squarcione dvě stránky na 

začátku životopisu Andrea Mantegny (Vita di Andrea Mantegna Cavaliere).3 V podstatě se 

opírá o Squarcionův životopis vytvořený Scardeonem 1560. Podle něj se Squarcione 

narodil roku 1394 a zemřel v 80-ti letech roku 1474. Cestoval po Řecku, dalších ostrovech, 

kreslil nejkurioznější veduty.4 Měl mnoho přátel a byl oblíbený u šlechty. Z druhého 

manželství měl dva syny - Giovanniho a Bernardina5. Ovšem nově nalezené prameny dnes 

hovoří jen o Bernardinovi!6 Ridolfi od Scardeoneho přejímá i počet žáků 137 v jeho velké 

                                                 
1 VASARI 1849. 
2 SCARDEONE 1560, 370−371. 
3 RIDOLFI 1648, I, 67−70. 
4 RIDOLFI 1648, I, 67. 
5RIDOLFI 1648, I, 67. 
6 Druhý syn Giovanni byl nejspíše adoptivním synem, který o dva roky později již v dokumentech nefiguruje. 
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škole, a také tvrzení, že jeho žákem byl Nicolò Pizzolo.7 Toto mínění ovšem nedokazuje 

žádný dosud nalezený dokument! Ridolfi také přidává další žáky Franceska Squarcione- 

Matteo del Pozzo a Girolamo (správně Giorgia) Schiavone.8 

Zmiňuje taktéž, že Squarcione pracoval na několik pracech pro kostel Del Santo 

a pomáhal svým žákům při výzdobě Cappella Ovetari. Ano, práce pro Del Santo jsou 

zdokumentovány, ale na těchto freskách v kostele Eremitani zřejmě neprovedl vůbec nic, 

protože tyto práce byly rozděleny mezi úplně jiné malíře9. Carlo Ridolfi bez dalších 

příkladů popisuje, že Squarcione měl velkou sbírku kreseb, obrazů a reliéfů, které sloužily 

jako norma pro jeho žáky. Sbírku chtěl vidět i císař Federico, když o ní slyšel od kardinálů, 

prelátů a rodiny Patriarchy v Aquiley, což Ridolfi také přejímá od Scardeoneho.10 Podle 

Ridolfiho životopisu tedy Francesco umírá v roce 1474 a je pohřben v Chiostro kostel San 

Francesco. 

Luigi Lanzi (1793) se ve své cestě po Benátsku (Viaggio nel Veneto) se zmiňuje 

o Squarcionovi jen okrajově, je však důležitým znalcem historických souvislostí11. 

Pietro Brandolese publikuje v roce 1805 „Testimonianze intorno alla patavinità di 

Andrea Mantegna“.12 Důležitý je jeho objev téměř zničeného Polyptychu De Lazara, který 

nalezl v konventu kláštera San Francesco v Padově. 

Dalším zajímavým životopiscem je Giannantonio Moschini, který ve svých 

vzpomínkách “Delle origine e delle vicende della pittura in Padova“ věnuje v roce 1826 

Francescovu životu několik stránek.13  

Moschini, po úvodu o Squarcionově životě a cestě po Řecku, o které nepochybuje 

a snaží se jí doložit, zmiňuje několik Squarcionových děl. Jako jeho první dílo považuje 

obraz se „Svatým Dominikem sedícím na menze“ s nápisem „Francesco Squarcione 1430“, 

který se tehdy nacházel v domě rodiny Malvezzi  v Bologni.14 Dále Moschini zmiňuje, že 

podle jím nalezeného starého dokumentu, malíř vytvořil Krucifix pro villu v Terrassa v 

roce 1439.15 V roce 1441 nalézá Franceska v Soupisu cechu padovských umělců. Popisuje 

                                                                                                                                                    
Zřejmě zemřel nebo se se svým “otcem” rozkmotřil. 
7 RIDOLFI 1648, I, 68. 
8 Giorgio Ćulinović, také Chulinovich, také Schiavone. Pro zpřesnění o kterého umělce jde používám jen 
jednu verzi jeho jména - Giorgio Schiavone. 
9 Andrea Mantegna a Nicolò Pizzolo; Antonio Vivarini a Giovanni d´Álemagna. 1448. Později přizváni Bono 
da Ferrara a Ansuino da Forlì. 
10 RIDOLFI 1648, I, 68. 
11 LANZI 1990, 104. 
12 BRANDOLESE 1805. 
13 MOSCHINI 1826, 26−30. 
14 MOSCHINI 1826, 30. 
15 MOSCHINI 1826, 27. 
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ho jako malíře, který při vlastní práci často zapojoval i žáky své školy. Referuje též 

o zajímavém díle Panny Marie s dítětem, které viděl u markýze Osvalda Buzzaccarini, 

které je po vlastníkově smrti zcela opomíjeno. Podle Moschiniho byla na desce zobrazena 

Panna Marie držící dítě obklopená hlavičkami andělíčků.16 Kde se však dílo dnes nachází 

a zda se zachovalo, nevíme. 

Dle Moschiniho, vytvořil Francesco pro rodinu Lazara dvě díla - Pětidílný 

polyptych a Madonu. Zmiňuje se dále také o freskové výzdobě kláštera u kostela San 

Francesco. 

Kniha s názvem „Bibliografia degli artisti padovani“ sepsaná Napoleonem Pietrucci 

je velkým počinem v roce 1858. Pietrucci věnuje Franceskovi několik stránek, v kterých 

shrnuje dosavadní bádání.17 Především cituje Scardeoneho, Lanziho, Brandoleseho 

a Moschiniho. 

 

Prvních z novodobých historiků umění, kdo se osobou Francesca Squarcione 

zabýval v samostatné monografii, je Pietro Selvatico, který v roce 1839 vydal „Il pittore 

Francesco Squarcione“18. Na šestapadesáti stránkách probírá Squarcionův původ, zmiňuje 

některá jeho, dnes nedochovaná, díla a také dvě dosud dochovaná publikuje v grafice. 

Připomíná dobovou uměleckou situaci, přičemž klade důraz na Squarcionovo ovlivnění 

muránskými mistry, kteří působili také ve Franceskově rodné Padově, a také na německé 

vlivy v jejich dílech. Selvatico je velmi významným prvním Squarcionovým 

monografistou a otvírá větší zájem o tohoto téměř zapomenutého mistra. 

 

Paul Kristeller otevírá nová bádání o Francesku Squarcione ve 20. století, 

především v souvislosti s jeho největším žákem, v jehož monografii „Andrea Mantegna“ se 

Squarcionem zabývá v roce 1901.19 

Poprvé shromáždil a publikoval dosud nalezené dokumenty Vittorio Lazzariniho, 

který také nalezl v archivech nové zprávy o osobě Franceska Squarcione a o dalších 

umělcích činných v Padově ve Franceskově době.20 Lazzariniho “Documenti relativi alla 

pittura padovana del secolo XV” s obrazovou přílohou a poznámkami Andrea Moschettiho 

                                                 
16 MOSCHINI 1826, 29. 
17 PIETRUCI 1858, 257−263.  
18 SELVATICO 1839. 
19 KRISTELLER 1901. 
20 LAZZARINI 1908.  
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jsou publikovány v benátském časopise “Nuovo Archivio Veneto” v roce 1908. Tito 

publikované dokumenty jsou často citovány dalšími badateli. 

V roce 1937 přidává do „Slovníku umělců“ Andrea Moschetti21 svůj článek 

o Francescovi Squarcione. Ve třech sloupcích v něm popisuje stručně Squarcionův život 

v datech. Časové údaje jsou ukončeny 21. květnem 1468, kdy podepisuje Squarcione svou 

závěť. Moschetti se dále zmiňuje o Squarcionově pobytu v Řecku, Římě a Toskánsku. 

Z těchto cest si měl Francesco přivézt mimo jiné i kresby toskánských mistrů jako 

například kresby Pollaiuolovy. Od Scardeoneho (1560) Moschetti přebírá přemrštěný počet 

137 žáků, a píše o několika dílech, které měl Francesco vykonat. Například také 

o freskovém cyklu se sv. Františkem. Zmiňuje však, že se dodnes dochovala jen dvě jeho 

díla - Oltář v padovském museu a Madona v Berlíně. Cituje pak bibliografii od Vasariho 

(ed.1878/85) po rok 1929. 

Otázce významnosti Squarcioneho pro Padovské prostředí věnuje, v roce 1964, 

Maurizio Bonicatti jednu krátkou kapitolu ve svých „Aspetti del umanesimo nella pittura 

veneta dal 1455 al 1515“.22 Opírá se o biografii Scardeoneho. Píše o nesrovnatelnosti 

polyptychu De Lazara a Mantegnových fresek v Cappella Ovetari ze stejné doby. 

Zdůrazňuje Francescovo umělecké zpoždění. Dementuje Scardeoneho zprávu o jeho cestě 

do Řecka mezi lety 1423 až 1428 za sběrem starožitností s důrazem na rok 1429, kdy 

teprve začíná svou kariéru jako malíř23. Upozorňuje na fakt, že teprve dvacet let po 

zpochybňověné cestě po Řecku Francesco získává velkou zakázku na Polyptych De 

Lazara. Do té doby jsou dochovány mnohé zmínky o menších pracích, dodává Bonicatti 

s odkazem na Lazzariniho publikované dokumenty v roce 1908. 

Na konci 60. let 20. století nacházíme důležitého autora, který se opět více zabývá 

Franceskem Squarcionem. Je jím Michelangelo Muraro, který v několika článcích 

publikuje své názory. „The Burlington Magazine“ mu v roce 1959 otiskl „A Cycle of 

Frescoes by Squarcione in Padua“,24 tedy prvotní badatelské poznatky o freskovém cyklu, 

vytvořeném na zdech San Francesco v Padově, doplněné také skicami dochovaných 

kompozic, jež vytvořila Murarova budoucí žena. 

Murarovým největším přínosem v bádání o Francesku Squarcione je o několik let 

později, 1961, vydaný rozšířený článek v italštině, „Un ciclo di Pitture murali di Francesco 

                                                 
21 MOSCHETTI 1937, 420−421. 
22 BONICATTI 1964, 52−60. 
23 BONICATTI 1964, 53. 
24 MURARO 1959, 89–96. 
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Squarcione a Padova“.25 Skicy a fotografie maleb doplnil poměrně kvalitním rozpisem 

jednotlivých scén. Připomíná také další dochovaná i nedochovaná Franceskova díla. 

Významná je také Murarova publikace v katalogu „Da Giotto al Mantegna“ v roce 

1974. Ve své kapitole s názvem „Francesco Squarcione pittore “umanista””26 rozvýjí své 

poznatky o Squarcionově škole a historickém pozadí jejího možného vzniku. 

V roce 1974 vyšla v New Yorku monografie malíře “Francesco Squarcione” .27 

Tuto disertační práci publikovala Deborah Lipton.28 

Po Lazzarinim, dalším důležitým autorem je Antonio Sartori, který v roce 1976 

publikuje “Documenti per la storia dell´arte a Padova”.29 Nalezl nové dokumenty, které 

objasňují například také rok Franceskovy smrti (1468). Zahrnuje i nově objevené 

dokumenty s informacemi o rozdělení Squarcionova dědictví. Jeho publikace je stroze 

dokumentativní. O nalezených dokumentech nijak nespekuluje, ani se je nesnaží vysvětlit. 

Zajímavým badatelem o Francesku Squarcione je Miklós Boskovits, který v roce 

1977 publikuje ve florentském “Paragone” třicetistránkový článek “Una ricerca su 

Francesco Squarcione”30. Význam jeho článku je nepopiratelný, přináší do bádání 

o Squarcionovi nová malířská díla a velký počet mu jich také připisuje. Text je doplněn 

fotografickou dokumentací obrazů i jejich detailů. 

 

Také jeden z největších historiků umění, a vlastník mnoha zajímavých děl, Roberto 

Longhi, přinesl do bádání o Squarcionovi informace o několika nově objevených dílech. 

Jeho přínosem je hlavně publikovaná fotografická dokumentace, např. v “Ricerche sulla 

pittura veneta 1946−1969”, vydaná ve Florencii v roce 1978.31 

Dalším důležitým autorem, který dokumentoval Squarcionův život v roce 1979 je 

Pietro Sambin. Název jeho publikace je “Per la biografia di Francesco Squarcione. Briciole 

documentarie”32, a píše v ní hlavně o Franceskově životě. Přitom vše dokládá dostupnými 

dokumenty uváděnými v Lazzariniho a Sartoriho publikacích. 

 

                                                 
25 MURARO 1961, 3−48.  
26 MURARO 1974, 68–74. 
27 LIPTON 1974. 
28 Jelikož tato publikace není v českém ani benátském prostředí dostupná, neměla jsem možnost z ní přímo 
citovat a proto je zde pouze zmíněna jako další monografická práce, která je součástí poznání o padovském 
malíři. 
29 SARTORI 1976, 219−227 
30

 BOSKOVITS 1977, 40−70. 
31 LONGHI 1978. 
32 SAMBIN 1979. 
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Výzmné jsou pro bádání o Squarcionem také názory publikované v různých 

katalozích výstav. 

Například Italo Furlan v roce 1976 publikuje v katalogu výstavy “Dopo Mantegna” 

krátký článek o malířství ve Squarcionově době, “Aspetti della pittura a Padova nella 

seconda metà del ´400”.33 Dozvídáme se zde informace o Squarcionových žácích, kdy 

navštěvovali jeho dílnu a o jejich nejdůležitějších dílech. 

Také Davide Banzato v roce 1989 věnuje jednu kapitolu “La pittura a Padova 

dall´inizio del Trecento alla metà del Quattrocento. Evoluzione storica e documentazione 

museale” v katalogu výstavy “Da Giotto al Tardogotico”.34 Článek je zajímavý hlavně pro 

shrnutí umění v prostředí umělecké dílny Franceska Squarcioneho. V témže katalogu také 

publikuje katalogové hesla dvou děl připisovaných Squarcionovi. 

 

Velkým přínosem konce 20. století je uskutečnění konference “Francesco 

Squarcione. Pictorum gymnasiarcha singularis“ ve dnech 10. − 11. února 1998 v Padově. 

Z tohoto setkání vznikl katalog editovaný Albertou De Nicolò Salmazo.35 Srhnuje důležité 

názory několika předních badatelů a současný pohled na osobnost Franceska Squarcione. 

Například třeba Davide Banzato se v něm zabývá Polyptychem De Lazara,36 Chiara 

Rigoni přináší nové pohledy na Polyptych Arzignano,37 Giuliani Ericani zde uvažuje o 

fresce v Cittadelle jako o možném Squarcionově díle,38 nebo třeba Alberta De Nicolò 

Salmazo si klade otázky autorství desky z Baltimorské galerie.39 

Z jednadvacátého století můžeme čerpat ve stránkách katalogu významné výstavy 

“Mantegna e Padova”, která se konala 16. 9. 2006 – 14. 1. 2007. Při její příležitosti byla 

vystavena poprvé některá díla připisovaná Francesku Squarcione. Katalogová hesla 

zpracovali Davide Banzato, Alberta De Nicolò Salmazo a Anna Milano40. 

Davide Banzato přednesl v roce 2006 svůj názor na Konferenci o Andrea 

Mantegnovi. Jeho názor je vydán v podobě článku “Padova 1445−1460. Opere 

                                                 
33 FURLAN 1976a, 13−17. 
34 BANZATO 1989. 
35 Francesco Squarcione. Pictorum gymnasiarcha singularis. 
36 BANZATO 1999, 79−87. 
37 RIGONI 1999, 89−99.  
38 ERICANI 1999, 131−138.  
39 DE NICOLÒ SALMAZO  1999, 159−176. 
40 Mantegna e Padova. 1445–1460. 
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a confronto“ v roce 2010,41 jako součást dvousvazkového katalogu editovaného Rodolfem 

Signorini.42 

 

Informace o Francesku Squarcione nacházíme často v monografiích jeho žáků. 

Například v katalogu “Marco Zoppo” v roce 1993 v kapitole s názvem “Marco Zoppo “di 

Sqvarcione”” popisuje Alberta De Nicolò Salmazo Zoppův pobyt ve Squarcionově dílně.43 

De Nicolò Salmazo v témže roce publikuje vlastní knihu “Il soggiorno padovano di 

Andrea Mantegna“, kde již název sám vypovídá o tom, že v knize nalezneme vztahy 

Franceska Squarcione se svým adoptivním synem Andreou Mantegna.44 

 

Jelikož neexistuje žádná česká literatura podrobněji se zabývající osobou Franceska 

Squarcione, je cílem této práce také vytvořit základní monografický přehled o tomto 

umělci pro příští badatele v českém prostředí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 BANZATO 2010, 73−97. 
42 Andrea Mantegna. Impronta del genio. 
43 DE NICOLÒ SALMAZO  1993a, 49−60. 
44 DE NICOLÒ SALMAZO  1993b. 
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III.  Významné historické a umělecké mezníky Padovy 

do 15. století 
Francesco Squarcione se narodil v Padově a zde strávil téměř celý svůj život. 

Ve městě založil uměleckou školu, kterou navštívilo vělké množství umělců, kteří pak šířili 

věhlas jeho jména do okolních měst. Padova se také díky Squarcionemu stává důležitou 

uměleckou oblastí v polovině patnáctého století. 

 

V severovýchodní oblasti Itálie leží jedno z nejstarších měst Evropy, podle legendy 

založené Aeneovými Trójany, město Padova. Bylo založeno v roce 172 před Kristem na 

základech antického města Patavium, které bývalo ve své době jedním z nejbohatších měst. 

Město bylo několikrát zničeno barbarskými invazemi. Roku 452 přišli Hunští 

bojovníci vedení Attilou a společně s Padovou zdevastovali také Aquileiu a Feltre. 

Následně na počátku 7. století (602) zpustošili město nájezdy Langobardů,45 kteří byli 

v ničení následováni Maďary v 9. století.46 Památky z římské doby se díky mnohému 

drancování ve městě dochovali jen ve fragmentech. 

Z těchto pustošení se město dlouho vzpamatovávalo až do 12. století, kdy se v roce 

1164 vymanilo z římské nadvlády. Společně s městy Verona, Vicenza a Treviso utvořily 

proti císaři Friedrichu I. Barbarossovi47 tzv. Veronskou ligu. Barbarossa byl následně 

nucen 1167 z Itálie uprchnout, když byl poražen tzv. Lombardskou Ligou, jež se 

transformovala z té Veronské. 

Proslulost města podtrhuje také založení vlastní univerzity (oficiálně italsky 

Università degli Studi di Padova), která se stává jednou z nejstarších univerzit světa.48 Byla 

založena v roce 122249 skupinou učenců přišlých z Bologne, kde byli nespokojeni 

s akademickou nesvobodou. Mezi prvními předměty se začala vyučovat právní věda 

a teologie. 

Padova se stává poutním místem po roce 1232, kdy byl kanonizován Sv. Antonín 

Paduánský,50 chudý kazatel odmítající přepych a hlásající křesťanství. Od roku 1232 až 

                                                 
45 GHEDINI 1998, 59. 
46 GHEDINI 1998, 60. 
47 Fridrich I. Barbarossa, * 1122, † 10. 6. 1190. Římský král (1152−1190) a císař (1155−1190) z rodu 
Hohenštaufů. Celý život vedl války s italskými městy ve snaze podmanit si Itálii zcela, což se mu nikdy 
nepodařilo. 
48 3. nejstarší Universita v Itálii po Bologni 1088 a Modeně 1175, 7. na světě. 
49 FIOCCO 1959. 
50 Sv. Antonín z Padovy, * 1195, Lisabon; †13. 6. 1231 Padova. Původně augustinián vstoupil do řádu 
františkánů, aby mohlpracovat s bratry v Africe, kde však záhy onemocněl a musel se vráti do Evropy. Jeho 
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1250 byl občany, pro tělo světce vystavěn chrám v podobě mohutné pilířové basiliky se 

dvěma štíhlými věžemi, špičatou kuželovitou střechou a osmi kupolemi. Tato okázalá 

křesťanská hrobka nese prvky románského, gotického a byzantského stylu. Východní 

kultura se, skrze Benátkami zprostředkovaný obchod s Byzancí a Orientem, dostává i do 

Padovy. 

Vnitřní výzdoba tohoto kostela nazvaného Del Santo51 poté zaměstnávala mnohé 

umělce po několik dalších staletí. 

V Padově se na začátku 14. století prezentuje nová umělecká osobnost v podobě 

malíře a architekta Giotta di  Bondone. Když kolem roku 130552 vyzdobuje pro Enrica 

Scrovegni kaplový prostor známý také jako Cappella Arena, netuší, že se stává inspiračním 

vzorem pro další generaci. Pro Padovu v následujících letech Giotto pracuje na malbách 

s astrologickým tématem pro Palazzo della Ragione,53 dokončených 1312,54 o kterých 

referuje již padovský notář Giovanni da Nono (1337)55. Fresky byly zničeny 2. února 

1420,56 dnes jsou stěny nově odekorovány Giovannim da Miretto před rokem 1435.57 

Poté Giotto také provádí fresky v Basilice S. Antonio, z nichž se mnoho do dnešní 

doby nedochovalo.58 

V roce 1318, pod pohrůžkou vojenského útoku a za pomoci obratné diplomacie, 

získává Padovu veronský vladař Francesco della Scala, zvaný Cangrande I. della Scala.59 

Tento vůdce lombardských ghibellinů ovládá společně s Padovou další města severní Itálie 

- Belluno, Bassano, Feltre, Vicenza a Treviso.  

Rod Scaligeri panuje Padově do roku 1337, kdy vládu nad městem uchvátila60 

vážená padovská rodina Carraresi.61 Za jejich působení zažívala Padova období největšího 

rozkvětu a prosperity. Díky těmto štědrým mecenášům umění vlastní Padova také jeden 

                                                                                                                                                    
kazatelské schopnosti odhalil představený v klášteře ve Forlì. Antonín procestoval severní Itálii, v jižní 
Francii se účastnil křižáckého tažení proti sektě albigenských. Kázal v Toulouse. Nakonec se usadil poblíž 
Padovy, kde zemřel v pouhých 36 letech. 
51 Kostel S. Antonin je známý častěji jako kostel Del Santo. Tak jej cituji v dalších zmínkách. 
52 RONCHI 1937, 205−211. 
53 VALENZANO/TONIOLO, 5. 
54 SPIAZZI 2008, 315. 
55 NONO 1337. 
56 SPIAZZI 2008, 315. 
57 SPIAZZI 2008, 316. 
58 Stigmatizace sv. Františka, Umučení sv. Františka v Ceutě, Ukřižování a Hlavy Proroků. 
59 Cangrande I. della Scalla, * 9. 3. 1291 Verona; 22. 6. 1329 Treviso. Vládce italské Verony, Padovy, 
Vicenzy z rodu Scaligerů, říšský vikář, schopný vojevůdce a patron věd a uměni. 
60 Marsilio da Carrara, * 1294, † březen 1338.  
61 GHEDINI 1998, 63. 
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z nejstarších orlojů62 světa. A i například také Francesco il Vecchio63 byl blízkým přítelem 

Petrarky.64 

Giotto tedy, jak jsem už zmínila, ovlivnil další generaci umělců v Padově, která se 

formovala za vlády Carrarských. 

Bologneský Jacopo Avanzi65 pracuje v Padově v letech 137666 až 1377 na freskách 

s Příběhy sv. Jakuba v lunetách Cappella di San Giacomo v Basilice S. Antonio, které byly 

později dokončeny Altichierem.67  

Veronský malíř Altichiero68 je dokumentován v Padově v letech 1369 až 1384. 

Kromě spolupráce s Avanzim tvoří samostatně Ukřižování do stejné kaple S. Giacomo. 

V roce 1384 přijímá Altichiero velkou zakázku na výzdobu stěn Oratoria di S. Giorgio 

v Padově. Architektonická struktura je velmi podobná Cappella degli Scrovegni.69 

Altichiero přizpůsobil místní umění s Giottovými prvky.  

Původem florentský malíř Giusto de´Menabuoi70 se, po vytvoření Posledního 

soudu v Miláně, stěhuje do Padovy za života Francesca da Carrara.71 Pro Tebalda de´ 

Coltellieri vyzdobí kolem roku 1370 freskami72 celou kapli v Kostele Eremitani.73 Poté 

pracuje v Basilice S. Antonio na výzdobě Cappella S. Luca74 a v roce 1376 je mnohokrát 

dokumentován při pracích na malbách Baptisteria Dómu.75 

Padova proslula významností nejen těchto třech malířů, ale v roce 1350 je zde 

dokumentován Guariento, který v Benátkách vyzdobil Velkou zasedací halu freskou 

s námětem Ráje.76 Dnes je ovšem překryta Tintorettovým dílem. Jeho jméno se opakuje 

v dalších dokumentech mezi lety 1338 až 1364. 

                                                 
62 Orloj roku 1344 sestrojil Jacopo de Dondi. Byl však zničen a podle původních výkresů znovu postaven 
mezi lety 1427 až 1437. 
63 ZARDO 1887.  
64 Francesco Petrarca, *20. 7. 1304 Arezzo, †19. 7. 1374 Arquà Petrarca. Otec humanismu. 
65 Jacopo Avanzi, * 2. pol. 14. stol. Bologna, † 21. 1. 1416. 
66 MICHIEL 2000, 27. 
67 CROWE/CAVALCASELLE  1908, 226. 
68 Altichiero da Zevio, * kolem 1330 Zevio, † kolem 1390 Verona. Italský malíř činný ve Veroně a Padově. 
69 Scény v Oratorio di San Giorgio: Ukřižování, Korunování Panny Marie, Příběhy z Kristova dětství, 
Příběhy sv. Jiřího, sv. Kateřiny Alexandrijské a sv. Lucie. 
70 Giusto de´Menabuoi, * kolem 1320 Florencie, † 1391 Padova. Italský malíř rané renesance. 
71 CROWE/CAVALCASELLE  1908, 239. 
72 Fresky s motivy: Svobodná umění, Ctnosti a Neřesti. 
73 CROWE/CAVALCASELLE  1908, 243. 
74 MICHIEL 2000, 28. 
75 MICHIEL 2000, 28, 34. 
76 CROWE/CAVALCASELLE  1908, 244. 
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Guariento v Padově pracuje na malbách v Eremitani, kde namaloval alegorie planet 

a v chóru monochromní náměty Korunování trnovou korunou, Kristus nesoucí kříž, Ecce 

Homo, Sv. Jan, Limbus, Zmrtvýchvstání, vše v architektonických nikách.77 

 

Itálie byla ještě ve 14. století rozdrobena na mnoho malých států, z nichž některé 

byly republikami. Do jedné z nich, jako součást Nejjasnější republiky benátské 

(Serenissima),78 se v roce 1405 dostává i Padova. Područí třicet kilometrů vzdálených 

Benátek přineslo Padově bližší kontakty s benátskou byzantskou tradicí získanou čilým 

obchodem s Orientem. Obchod všeobecně přinesl do oblasti Veneta79 velké bohatství. 

Zámožní měšťané vlastnili drahé luxusní zboží, hedvábí a východní koření, ale chtěli se 

obklopovat i krásnými uměleckými díly, což byla příležitost pro nové umělce. 

Padova zůstala součástí Benátské republiky až do roku 1797, kdy město připadlo 

Rakousku, aby se v roce 1867 mohlo stát součástí nově sjednocené Itálie. 

 

Významného postavení na poli kultury si město Padova zachovává v první polovině 

15. století také díky návštěvám florentských umělců, kteří byli pozváni do Padovy na 

vytvoření několika významných objednávek. Můžeme tak v Padově dokumentovat Paola 

Uccello,80 Fra Filippa Lippi81 nebo Donatella.82 

Dne 1. července 143483 je v Padově placen za své umělecké služby další 

Florenťan,84 Fra Filippo Lippi.85 Tento „frate dipintore“ vymaloval relikviářový tabernákl 

pro Del Santo86 a spolu s Francescem Squarcione hodnotí cenu vytvořeného díla dvou 

méně známých malířů před soudem87. Podle Campagnola, publikované MarcAntoniem 

Michielem,88 vyzdobil Lippi ještě společně se svými padovskými žáky, Niccolò Pizzolem 

a Ansuinem da Forlì, Cappella del Palazzo del Podestà. Z jeho padovského pobytu se 

dodnes nedochovalo žádné dílo, ani zprávy o možné spolupráci s tamními Karmelitány. 

                                                 
77 CROWE/CAVALCASELLE  1908, 245. 
78 GHEDINI 1998, 63. 
79 Podobně také Florencie, Miláno a Janov zbohatly mezinárodním obchodem. 
80 Paolo Uccello, * 1397 Florencie; † 10. 12. 1475 Florencie. 
81 Fra Filippo Lippi, * 1406 Florencie; † 8. 10. 1469 Spoleto. 
82 Donatello, * kolem 1386 Florencie; † 13. 12. 1466 Florencie. 
83 SUPINO 1902, 34. 
84 GONZATI 1852, XLI, Doc. XXXV, nota 1. 
85 AdA − reg. 330, c. 3. “per onze ij de azzuro oltramarino a fra Filippo da Fiorenza che adrona lo 
tabernacolo de le reliquie”. In: RUDE 1993, 26. 
86 1. července 1434 je zaznamenán, že mu byla proplacena ultramarínová modř, kterou použil na relikviářový 
tabernákl. In: RUDE 1993, 26. 
87 HOLMES 1999, 113. 
88 MICHIEL 20001, 34. 
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Roku 1437 je Lippi již zpátky ve Florencii.89 Jeho vliv na padovskou tvorbu se projevuje 

v dalších generacích. 

V roce 1443 opouští Florencii Donatello, aby se přestěhoval do Padovy, kde je od 

24. ledna 1444 dokumentován na realizaci bronzového Ukřižování pro hlavní oltář Basiliky 

S. Antonio.90 To dokončuje 19. června 1446. Následně pracuje na dalších sochách 

bronzového oltáře. A také, mezi 1446−1453, provádí Jezdecký pomník kondotiéra 

Gattamelaty na náměstí před Basilikou Del Santo.91 Jeho pobyt v Padově je dokumentován 

až do roku 1453.92 

V roce 1434 do Padovy, zřejmě z Florencie, přesidluje sochař Niccolò Baroncelli.93 

Pracuje zde téměř současně s Donatellem, od roku 1434 do 1443, kdy byl pozván 

Niccolem d´Este do Ferrary.94 Baroncelli je dalším z florentských umělců ovlivňující 

padovskou provincii. 

V Padově nějakou chvíli pobýval rovněž Paolo Uccello,95 který byl v letech 1425 

až 1430 zaměstnán prácemi na mozaikách pro San Marco v Benátkách,96 poté se vrací do 

Florencie. V Padově pracuje v roce 1444 a znovu sem cestuje v roce 1445 na pozvání 

Donatella k freskové výzdobě v Palazzo Vitelliani.97 Dnes je bohužel výmalba 

s legendárními postavami Gigantů
98 zničena.99 

Před polovinou patnáctého století se v Benátkách objevují nové významné malířské 

rodiny - Vivarini a Bellini. Zástupci obou rodin jsou v Padově pracovně dokumentováni od 

40. let 15. století. Cestují sem za malými i velkými zajímavými objednávkami padovských 

měšťanů.  

Tak například Antonio Vivarini vytváří v roce 1447 spolu se švagrem Giovannim 

d´Alemagna polyptych Narození pro kostel S. Francesco v Padově, nyní vystavený 

v Národní Galerii v Praze. Téhož roku tito muránští mistři podepisují smlouvu na polovinu 

freskové výmalby Cappella Ovetari v Kostele degli Eremitani. Druhou půli získávají 

Padovští - mladičký Andrea Mantegna a Niccolò Pizzolo. 

                                                 
89

 HOLMES 1999, 113. 
90 FIOCCO 1965, 5. 
91 MAMBELLA 2004, 122. 
92 AN − Liber unicus in 8° instrumentorum Fr. de Concheelis, c. 361. In: LAZZARINI  1908, 218. 
93 Niccolò Baroncelli, * Florencie?; † 1453 Ferrara. 
94 MAMBELLA 2004, 122. 
95 Paolo di Dono zv. Paolo Uccello, * 1397 Florencie, † 10. 12. 1475 Florencie. 
96 PALLUCCHINI  1959, 10. 
97 MICHIEL 2000, 32. 
98 O vlivu Gigantů na Andrea Mantegnu referuje Vasari s odkazem na korespondenci Girolama Campagnoli 
a Leonica Tomeo. Ale nejsou dochovány žádné dokumenty o těchto malbách, takže můžeme jen spekulovat.. 
99 PALLUCCHINI  1959, 10. 
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Jacopo Bellini si s Padovou udržoval úzké vztahy četnými zakázkami. Např. v roce 

1469 spolu se svými syny vyzdobuje Cappella Gattamelata v Del Santo (s Matteem de 

Pozzo a Pietrem Calzettou).100 

Generačně na úrovni Antonia Vivarini a Jacopa Bellini se v Padově začíná 

prosazovat do té doby téměř neznámá osobnost - Francesco Squarcione. Tento původem 

krejčí si v roce 1431 otvírá první uměleckou školu Itálie, kterou navštívili mnozí umělci. 

Význam této dílny, se svou sbírkou antických odlitků, kreseb a obrazů, přispěl k formování 

uměleckého prostředí severní Itálie. A to hlavně skrze jejího nejvýznamnějšího žáka 

jménem Andrea Mantegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
100 FURLAN 1976a, 16. 
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IV.  Francesco Squarcione101 
Francesco Squarcione je jednou z nejsložitějších osob v dějinách severní Itálie 

v polovině Quattrocenta. Historie mu připisuje nespočet maleb; dokumenty ho ukazují jako 

muže ambiciózního a hádavého; některá jeho díla ho určují jako nepříliš kvalitního umělce, 

a literatura by z toho všeho mohla vytěžit obsáhlý literární soubor. 

Abychom mohli poznat a pochopit mýty a skutečnosti o sobě Francesca 

Squarcione, musíme se nejdříve soustředit na poznání Francesca a jeho životní situace. 

 

1. Původ Franceska Squarcione 

Asi nejranější zprávu o jeho životě máme v dokumentu z 8. prosince 1414,102 kde 

Francesco Squarcione prohlašuje sama sebe za 20letého. Z toho můžeme soudit, že se 

narodil v roce 1394.  

Ovšem Vittorio Lazzarini (1908)103  cituje jiný nalezený dokument z 23. srpna 

1419,104 v němž Squarcione hlásí, že mu je 22 let, ale přitom, spekuluje Lazzarini, 

v jednání o prodeji rodného domu vystupuje Francesco způsobem jako by mu bylo 25 let. 

Lazzarini, na základě této zprávy, přesunuje jeho datum narození do roku 1397.105 Také 

Napoleone Pietrucci106 (1858) se otázkou narození zabýval a nabízí opět rok narození 

1394,107 když své domněnky zakládá na dataci Bernardina Scardeone (1560).108 

Pietro Sambin (1979) se s datací vyrovnává návrhem: „verso la fine del XIV 

secolo“. Tudíž nic neříkajícím k objasnění přesného data. Všeobecně přijímaný rok 

narození se řadí do let 1394−1397. Osobně se přikláním více k datu 1397, s přihlédnutím 

k dalším datům v jeho životě. 

Francesco Squarcione se narodil otci Giovannimu, carrarskému úředníku, a dceři 

Franceska Della Galta.109 Giovanni pojmenoval syna po svém otci.110 Proto můžeme jméno 

Francesco Squarcione (také Squarzon) nalézl již v dokumentech před narozením našeho 

                                                 
101 Francesco je v dobových dokumentech nazýván různými niancemi jména: Squarçon, Squarzon, 
Squarzum. V latinských dokumentech pak jako Squarçonus a Squarzonus. 
102 AN − t. 110, c. 511. In: SARTORI 1976, 219. 
103 LAZZARINI 1908, 251. 
104 AN − Liber IV abbreviaturarum Bartholomei a Statutis, c. 134. In: LAZZARINI  1908, dok. V. 
105 LAZZARINI 1908, 251. 
106 PIETRUCI 1858, 257. 
107 PIETRUCI 1858, 257. 
108 SCARDEONE 1560, 370. 
109 O křestním jménu Franceskovy matky se ani  následující dokumenty nezmiňují. Nevíme, ani kdy zemřela. 
110 Giovanni měl bratra Jacopa. O něm nemáme téměř žádné zprávy, až na jednu zmínku o Jacopově prodeji 
polí u vily v Polverara neznámé Sibillii. Tohoto majetku se později Francesco domáhal jako svého dědictví. 
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malíře. Francesco měl dvě sestry, Luciu a Taddeu, o jejichž sňatcích se několikrát zmiňují 

další notářské zprávy. 

Otec jim celkem brzy zemřel, což nám sděluje dokument z 5. září 1414,111 v kterém 

se píše, že Francesco byl již v tomto roce sirotkem po carrarském notáři Giovannim. 

Squarcione se svými dvěma sestrami poté žije společně se svým strýcem - matčiným 

bratrem - Francescem Della Galta. O povolání strýce se dochovala zpráva 22. srpna 

1418,112 že jeho strýc je krejčí. Zřejmě u něj se mladý Francesco seznamuje s krejčovským 

řemeslem. 

 Tři roky poté 9. června 1417113 ve vile v Terrarsa, jedná už jako hlava rodiny 

bydlíce stále v Padově u Pontecorvo, a vyplácí věno sestře Lucii, která si bere padovského 

Paola, jež bydlí na Campo san Pietro. Lucia brzy ovdoví a už se nikdy nevdá. Víme, že 

v roce 1436114 žije v domácnosti společně s bratrem. 

Někdy v roce 1418 se Francesco poprvé oženil, vzal si za manželku Francesku, 

dceru Bartolomea synu Guglielma da Piovene (Vicenza) a bydlí společně s tchánem a 

tchýní v Pontecorvo v Padově. To se dozvídáme z dokument z 23. srpen 1419,115 který 

nám hlavně líčí, jak Squarcione prodal rodný dům v Pontecorvo za cenu 750 liber Nicolòvi 

de Lazara. Prodání rodného domu pravděpodobně znamená, že se chtěl po svatbě 

osamostatnit a zřejmě zajistit strýce Jacopa, který žil v „terra Bassani“. Podle smlouvy měl 

být poslední podíl vyplacen v den svaté Justýny, 7. října, roku 1422.116 Jednu platbu 

dokumentuje zpráva z 23. ledna 1422.117 Poté ještě dostává za dům platby 1. ledna 1423118 

a také 29. prosince 1423.119 

Následně je doloženo, že se 17. června 1423120 domáhá dědictví po otci, které 

ovšem jeho strýc Jacopo již prodal. Nakonec se jej ale vzdává. 

V této době také nacházíme administraci pro přesun věna druhé Francescovi sestry 

Taddey, která se vdává poprvé 11. července 1423121 a bere si obuvníka  Prosdocima di 

                                                 
111 AN − Liber unicus instrumentorum Fr. de Cataneis, c. 255. In: FIOCCO 1959, 60. 
112 AN − t. 524, c. 43 v. In: SARTORI 1976, 220. 
113 AN − Liber I extensionum Andreae de Buvolenta, c. 35, c. 60, c. 61. In: LAZZARINI  1908, dok. II, III, IV. 
114 AN − Liber III instrumentorum Comitis a Vallibus, c. 100. In: LAZZARINI  1908, dok. XX. 
115 AN − Liber IV abbreviaturarum Bartholomei a Statutis, c. 134. In: LAZZARINI  1908, dok. V. 
116 AN − Liber IV abbreviaturarum Bartholomei a Statutis, c. 134. In: LAZZARINI  1908, dok. V. 
117 ASP − Tabularium, t. 6 c. 619. In: SARTORI 1976, 220.                                                                    . 
AN − Liber V abbreviaturarum Manfredi Spaza, c. 363. In: LAZZARINI  1908, dok.. VI. 
118 AN − Liber unicus instumentorum Jacobi Spaza, c. 150. In: LAZZARINI  1908, dok.. VIII. 
119 AN − Liber V abbreviaturarum Bartholomei a Statutis, c. 8. In: LAZZARINI  1908, dok. VII. 
120 AN − Liber VI instrumentorum Petri Burgesij, c. 462. In: LAZZARINI  1908, dok. X. 
121 AN − Liber I [in 4°] instrumentorum Jacobi Spaza, c. 356. In: LAZZARINI  1908, dok.  IX. 
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Giovanni.122 Jednání, o 297 liber a 16 soldi, za něj vede jeho strýc „magistro Francisco 

a Galta sartore“, který Prosdocimovi vyplácí věno 11. července 1423.123 Věno bylo 

vyplaceno částečně také z prodeje domu (250 liber od Nicolò De Lazara).124 

Sestra Taddea se vdává celkem třikrát. Dne 5. října 1430125 se sestra Taddea vdává 

podruhé. Bere si Lodovica syna Jacopa. Tentokrát vyplácí věno sám Francesco, 200 liber 

a 90 soldi. Potřetí se Taddea vdává, již v pokročilém věku, 6. března 1461, za krejčího 

Giovanniho syna Enrico di Alemagna zv. di Mantova.126 

Squarcione se svou první ženou Franceskou neměli děti. Když byl v roce 1428 

velmi nemocný, zanechal v závěti z 12. srpna127 jako univerzálního dědice svoji manželku 

a menší částky odkazuje svatému Jakubovi a Antonínovi za svoji duši. 

 

2. Francesco Squarcione jako malíř  

Francesco nebyl od počátku malířem, z počátku byl ovlivněn povoláním svého 

strýce krejčího, než se skrz svou lásku ke starožitnostem a umění dostal k malířství. 

 

2.1. „sartor“, „sartor e recamator“, „pictor“  

Jak víme z dokumentu z 23. srpna 1419,128 kde je nazýván „sartor“ (krejčí) šel 

v zaměstnání ve šlépějích svého strýce. Zřejmě neměl v mládí takové nadání pro malířství, 

že bylo snazší jej vzít do učení u svého strýce, u kterého po smrti otce bydlel. Jeho 

zaměstnáním bylo tedy původně krejčířské řemeslo. 

Další zprávu o jeho zaměstnání nalézáme v dokumentu z 29. prosince 1423.129 Po 

čtyřech letech se tak dozvídáme, že se přiučil novému řemeslu, je zván jako „Magister 

Franciscus Squarzonus sartor et recamator“, tedy krejčí a vyšívač. 

Po té nastává odmlka v dokumentech o Francesku Squarcione. Po pěti letech, 

12. srpnem 1428,130 přichází pak zpráva o nemoci a jeho první závěti. Významný je však 

pro nás záznam z 18. srpna 1429131 z kláštera Santa Giustina v Padově, kde byl Francesco 

                                                 
122 AN − t. 552, c. 150. In: SARTORI 1976, 220. 
123 AN − t. 524, c. 356 nebo t. 522, c. 183. In: SARTORI 1976, 220. 
124  8. leden 1423. AN − t. 552, c. 150. In: SARTORI 1976, 220. 
125 AN − Liber III extension Azonis de Pernumia, c. 263 v. CF. le abbreviature dello stesso notaio. Lazzarini, 
doc. XIII. 
126 AN −  Liber unicus abbreviaturarum Johannis de Senis, c. 170. In: LAZZARINI  1908, dok. XLVI. 
127 AN − Liber IV instrumentorum Marci de Abano, c. 364 v. In: LAZZARINI  1908, dok. XI. 
128 AN − Liber IV abbreviaturarum Bartholomei a Statutis, c. 134. In: LAZZARINI  1908, dok. V. 
129 AN − Liber V abbreviaturarum Bartholomeo a Statutis, c. 8. In: LAZZARINI  1908, dok. VII. 
130 AN − Liber IV instrumentorum Marci de Abano, c. 364 v. In: LAZZARINI  1908, dok. XI. 
131 Arch. di S. Giustina − Registro di livelli 1429−1436, c. 6 r. In: LAZZARINI  1908, dok. XII. 
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zapsán v soupisu žijících věřících. Poprvé, z nalezených dokladů, je zde oficiálně zmíněn 

jako „pictore“, malíř. 

Otázkou je, jak se stalo, že Francesco opustil dráhu krejčího a vyšívače a vydal se 

cestou malíře?  

 

2.2. Studijní a sběratelská cesta Franceska Squarcione 

Jak už jsem zmínila, mezi 29. prosince 1923 a12. srpnem 1428 nemáme téměř 

žádné zprávy o tom, kde se Francesco nachází a co přesně dělá.  

Jednu možnost nám nabízí Bernardino Scardeone (1560),132 historik ze 16. století, 

který referuje, že Squarcione hodně cestoval. Navštěvoval města jižní a střední Itálie, a prý 

i Řecko. Domnívám se, že mohl tyto cesty uskutečnit v těchto pěti letech, v kterých 

nemáme dochovány nalezené doklady o jeho osobě. 

John Asher Crowe a Giambattista Cavalcaselle (1912)133 pochybují, o Scardeoneho 

názoru, že byl  Squarcione v Řecku a i Giuseppe Fiocco (1959)134 naprosto vyvrací 

možnost, že by Squarcione mohl volně cestovat do Řecka a po Itálii s tím, že to byla 

složitá věc a ještě nepraktikovaná v té době.  Avšak humanistické prostředí Padovy mělo 

již jednoho cestovatele, který se dostal až do Řecka. Byl jím Ciriaco de´ Pizzicolli zv. 

d´Ancona.135 Popis jeho cest a života by ovšem vydal na další diplomovou práci. 

Na základě nově nalezeného dokumentu136Antonia Sartoriho (1976) se domnívám, 

že by mohl Francesco podniknout svou studijní cestu mezi 6. dubnem 1426 a12. srpnem 

1428. Možná z podnětu svého nového mecenáše, který ovšem dnes není znám. 

Podle Sartoriho dokumentu Francesco Squarcione 6. dubna 1426137 slíbil knězi od 

San Giovanni Battista di Venda provést „unam anchonam in muro“ kaple devíti svatých 

téhož kostela, za odměnu 11 zlatých dukátů. Byl v té době Francesco již malířem? Nebo se 

ankonou myslí výšivka, či jiné látkové provedení? 

Domnívám se, že jako vyšívač musel svým objednavatelům zvládat kreslit návrhy 

na výšivky, tudíž měl jakousi průpravu v kreslířství. Myslím, že by tato pala mohla být 

jeho první objednávka jako malíře. A že před provedením díla, které se do dnes bohužel 

                                                 
132 SCARDEONE 1560, 371. 
133 CROWE/CAVALCASELLE  1912, 60. 
134 FIOCCO 1959a, 66. 
135 Ciriaco d´Ancona, * 31. červen 1391, † 1453/1455. Italský humanista, archeolog, cestovatel a sběratel. 
Někdy zván jako Otec archeologie. 
136 AN − t. 523, c. 185. In: SARTORI 1976, 220. 
137 AN − t. 523, c. 185. In: SARTORI 1976, 220. 
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nezachovalo, byl vyslán na studijní cestu. Myslím, že na jeho vyslání měl také podíl jeho 

velký zájem o starožitnosti, jejž přišel od jeho otce notáře. 

Zájem o antické starožitnosti a napodobování antiky nebyl nijak ojedinělý, kromě 

Padovy byl charakteristický také pro Cosima il Vecchio138 ve Florencii, Alfonsem 

d´Aragona139 v Neapoli, bohatými patriciji v Benátkách, Estenskými ve Ferraře. 

Z cest si Francesco do rodného města přivezl mnoho uměleckých artefaktů jako 

fragmenty reliéfů, odlitky antických soch, oblíbené vázy, malby, vlastní skicy mnohých 

míst, ale také kresby např. i soudobých umělců. Tak se v jeho sbírce ocitá také soubor 

kreseb Antonia Pollaiuola,140 o kterých se zmiňuje, že si je Giorgio Schiavone odnesl 

z dílny, když Squarciona opouštěl. Lze se tedy domnívat, že Francesco navštívil při svých 

cestách také Florencii, spíše než, že kresby získal jinou cestou. 

Ačkoli existuje několik badatelů, které odmítají možnost, že by Francesco cestoval 

po světě,141 je jisté, že se v jeho sbírce nacházelo mnoho antických fragmentů a kreseb 

různého původu. Kde by mohl získat takovou sbírku, když obchod s uměním (s kresbami) 

nebyl v 1. polovině Quattrocenta v severní Itálii běžnou záležitostí? 

Musíme zde podotknout, že o těchto cestách nejsou, kromě artefaktů v jeho sbírce, 

objeveny žádné dochované dokumenty, které by cesty potvrzovaly, ale ani vyvracely. 

 

Po prodeji rodného domu (1419) zůstává Francesco bydlet v oblasti Pontecorvo, 

u tchána Bartolommea, který je nemocný a umírá brzy po 27. únoru 1440.142 Giannantonio 

Moschini (1926) nás informuje o tom, že v roce 1439 Squarcione koupil v Pontecorvo dům 

s pěti nádvořími.143 V tomto domě pak měl vystavovat veřejnosti svou sbírku starožitností. 

Byla tak známá, že ji zatoužil poznat také císař Frederick při své návštěvě Padovy 

v roce 1452,144 na základě zpráv od rodiny Patriarchy v Aquiley.145 

 

                                                 
138 Cosimo di Giovanni de´ Medici, zv. il Vecchio, * 27. září 1389, † 1. srpen 1464. Italský politik a bankéř. 
první vládce Florencie z rodu Medici. 
139 Alfonso Fernández V. di Aragona, * 1394, † 27. červen 1458. Princ Kastilský, pozdější král Aragonie, 
Valencie, Sardinie, Malorky a Sicílie, Korsiky, Jeruzaléma a Maďarska...  
140 “unum cartonum cumquibusdam nudis Polaeyoli”. In: CABURLOTTO 2001, 135. 
141 Giuseppe Fiocco (1595a, 66) soudí, že zcela určitě nemohl své cesty Francesco podniknout mezi 17. 
červnem 1423 a 12. srpnem 1428, protože v dokumentech předcházejících srpnu 1428 není ještě zván 
malířem. Ale není také zván jiným povoláním. 
Giuseppe Fiocco (1595a, 66) a Paul Kristeller (1901, 53, pozn. 2) nabízejí možnost, že mezi těmito lety byl 
Francesco zaměstnán u Michele Savonaroly, s nímž měl úzký vztah kolem roku 1436. 
142 AN − Liber I instrumentorum Aloysii Turesani, c. 145. In: LAZZARINI  1908, dok. XXII. 
143 MOSCHINI 1826, 27. 
144 KRISTELLER 1901, 22. 
145 RIDOLFI 1648, I, 68. 
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2.3. Počátky Umělecké školy Franceska Squarcione v Padově 

Zřejmě někdy po svých sběratelských cestách, je Squarcione určitě od 18. srpna 

1429146 znám jako padovský malíř.  

Obecně rozšířený názor na jeho první uměleckou činnost je převzatý ze vzpomínek 

Giannantonia Moschiniho (1826),147 kde nás informuje o možném Francescově prvním 

malířském dílu z roku 1430: Sv. Dominik komunikuje s anděly. Signované: FRANCESCO 

SQUARCIONE 1430. Obraz se prý nacházel v domě Malvezzi v Bologni, ale dodnes se 

nedochoval.  

Ve svém domě tedy vlastnil mnohé antické fragmenty a kresby. Svou sběratelskou 

vášeň se rozhodl zúročit otevřením sbírky veřejnosti v podobě umělecké školy v roce 1431. 

Pro severoitalské prostředí prezentuje nové myšlenky a nové názory na výuku žáků. Oproti 

běžnému učňovskému poměru se jeho umělecká škola liší v mnohém. Ve škole chtěl mít 

všechno řecké a latinské. Antické mramory, odlitky, kresby a další předměty z jeho sbírky 

sloužily jako ilustrační materiál pro jeho nespočet studentů. Jeho snahou bylo 

představením děl svým žákům, výuce kopírováním těchto antických artefaktů a jejich 

přenesením do „moderního“ uměleckého díla.  

Podle Bernardina Scardeone (1560) prošlo jeho dílnou 137 malířů, ilustrátorů 

a mladých pomocníků.148 Scardeone opírá tento počet o vlastní umělcovy paměti, které se 

ovšem do dnes nedochovali. 

Jedním z výrazných rysů jeho školy byl Franceskův sklon přijímat více zručné 

studenty a zajistit si je smlouvou nebo dokonce adopcí, pro své zakázky, které za něj žáci 

dokončovali, nebo které někteří dokonce malovali zcela sami. Francesco pak jen za 

provedené objednávky získal platby. 

 

2.4. Významní studenti 

Ze dne 28. května 1431149 pochází smlouva Franceska Squarcione s jeho prvním 

žákem. Michele, syn holiče Bartolomeo Michele da Vicenza, se má vyučit malířskému 

řemeslu v příštích dvou letech a bydlet v domě svého učitele. Smlouva popisuje také 

způsob platby učiteli za jeho služby, což bylo možná hlavním Squarcionovým důvodem, 

proč mít v dílně studenty, jak se projevuje později. 

                                                 
146 Arch. di S. Giustina − Registro di livelli 1429−1436, c. 6 r. In: LAZZARINI  1908, dok. XII. 
147 MOSCHINI 1826, 30. 
148 SCARDEONE 1560, 371. 
149 AN − Liber I abbreviaturarum Artusij Spazae, t. 473, c. 256. In: LAZZARINI  1908, dok. XVII. 
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Zprávy o dalších žácích nacházíme u Scardeoneho (1560), který zmiňuje jejich 

neuvěřitelný počet 137.150 Opírá se o vlastní Franceskovu Autobiografii, která se dodnes 

nedochovala. Ovšem je téměř bez pochyby jisté, že je toto číslo přehnané, úměrně stavu 

sebevědomí autobiografa Squarcioneho, jak také zmiňuje např. Giuseppe Fiocco 

(1959b).151 Poslední žák je pak do Squarcionovi školy přijat roku 1467. 

 

O několika významných i méně významných žácích, kteří byly zaměstnáni ve 

Squarcionově škole, máme dodnes dochovány smlouvy s mistrem. 

Tak například z 25. srpna 1440152 pochází smlouva s „Darius de Utino, filius 

Johannis, pictor vagabundus“, o jeho vstupu do Squarcionovy školy na dva budoucí roky. 

Úmluva o jeho přijetí je znovu zaznamenána v dalším spisu z 20. září téhož roku,153 kde je 

Dario154 citován jako: „Darius, filius Johannis cerdonis, pictor de Porto nauni“. Francesco 

za jeho výuku získává každý měsíc tři liry 155. Dario opouští Francescovu školu na konci 

roku 1447, když vstupuje do dílny dalšího padovského mistra Pietra Maggi da Milano.156 

O rok později, 1441, vstupuje do dílny Francescův nejslavnější žák, v té době 

mladičký Andrea Mantegna. Zajímavé je, že již v témže roce je zaznamenán spolu 

s Francescem v Padovském malířském cechu157 jako malíř „Andrea fiuilo de Maestro 

Franzesco squarzon depentore“,158 když bylo Andreovi pouhých deset let! Francesco 

zřejmě již sám rozpoznal veliké nadání tohoto chlapce, kterého velmi miloval a také 

adoptoval za svého vlastního syna. 

Francesco věnoval výchově chlapce mnoho úsilí, učil jej latinskému a řeckému 

jazyku159, poučoval o důležitosti studia antického sochařství a instruoval jej ke studiu 

fragmentů sochařství římského, které sám dovezl do Padovy. Vše v intencích prohloubení 

jeho lásky k antice.  

Po několika letech společného soužití se Mantegna už více nemohl smířit s malými 

výdělky u Francesca, který si nechával většinu procenta zisku.160 Ve zlém se kvůli 

                                                 
150 SCARDEONE 1560, 371. 
151 FIOCCO 1959a, 66. 
152 AN − Liber primus instrumentorum A. Turesani, c. 175. In: LAZZARINI  1908, dok. XXIII. 
153 AN − Notari ignoti, IV: 1437−1442. In: LAZZARINI  1908, dok.  XXIIII. 
154 Dario je v dalších zprávách zván podle svého současného pobytu: da Treviso, da Udine, da Pordenone, da 
Asolo, da Conegliano... 
155 “...omni mense libras tres parvorum”. 
156 Pietro Maggi da Milano, ......... 
157 Fraglia dei pittori padovani. 
158 ODORICI 1874, 121. 
159 Důraz na znalost řečtiny byl rozšířen v univerzitním prostředí Padovy. 
160 BOCK 1978, 417−418. 
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„otcově“ hamižnosti rozešli a Mantegna se od roku 1448161 stává svobodným samostatným 

malířem, s jeho minulostí už předem oblíbeným a často vyhledávaným. 

Pramen z 14. března 1447162 nám prezentuje smlouvu Squarciona s jedním 

benátským prodejcem ryb jménem Bartolomeo dal Pozzo, syn Antonia dal Pozzo. Smlouva 

se týká přijetí Bartolomeova vlastní syna Mattea do Francescovy školy po dobu čtyř let na 

vyučení se malířství. Součástí smlouvy je Bartolomeův slib platby 25 dukátů ročně za 

synovu výchovu. Tak se do dílny dostává sedmnáctiletý chlapec, později známý jako 

Matteo dal Pozzo, který po mistrově smrti získává značný obnos dědictví.163 

Další významnou smlouvou, vypovídající o vztahu učitele a jeho žáků, je dohoda 

z 24. května 1455164 mezi Squarcionem a Markem Zoppo. Marka, který je již součástí 

rodiny dva roky a pracuje ve Squarcionově dílně, si Francesco natolik oblíbil, že ho touto 

smlouvou adoptuje. Třiadvacetiletému mladíkovi se u Squarciona dostává všeho 

potřebného k životu i tvorbě umění. Za tuto péči platí Zoppův otec 150 liber jako vratnou 

zálohu Squarcionově sestře Lucii, bydlící společně s Francescem. 

Po neshodách a nedorozuměních však brzy po této dohodě, 9. října 1455,165 Marko 

„otcovu“ dílnu opouští a stěhuje se do Benátek, kde bydlí u S. Canciano v plné neshodě se 

Squarcionem. 

Posledním velmi významným žákem v jeho dílně je Giorgio Čulinovič zv. 

Schiavone.166 Dne 28. března 1456167 uzavírá Squarcione v Benátkách smlouvu 

s Giorgiovým otcem na jeho vyučení po dobu tří let ve Francescově dílně v Padově. Po 

dobu tří let má Giorgio má povinnost pro Squarcioneho pracovat bez mzdy jen za bydlení, 

stravu a šaty. Úmluva je potvrzena Giorgiovým příjezdem do Padovy 14. srpna 1456168 

a znovu ještě 7. prosince 1458, kdy umírá Giorgiův otec Tomaso.169 Kolem roku 1460 si 

Giorgio přivlastnil některé kresby ze Squarcionovy sbírky a vrací se do rodného města 

Sebenico.170 Zde se žení s dcerou dřívějšího stavitele Dómu  Giorgio Dalmata. 

 

                                                 
161 ODORICI 1874, 121. 
162 AN − Liber I instrumentorum Aloysii Turesani, c. 175. In: LAZZARINI  1908, dok. XXIII. 
163 Arch. Arca del Santo − Libri di cassa, 1472, c. 50r. In: LAZZARINI  1908, dok. LX. 
164 AN − Liber IV extensionum Francisci de Plebe Saci, c. 270, a Liber V instrumentorum, cc. 52−56. In: 
LAZZARINI  1908, dok. XXXVIII. 
165 AN − Liber IV abbreviaturarum Valerij de Candalunga, c. 383. In: LAZZARINI  1908, dok.  XXXIX. 
166 V dalších textech používám pro zpřesnění jeho jméno jako: Giorgio Schiavone. 
167 AN − Liber I abbreviaturarum Io. Fr. a S. Daniele, c. 161. In: LAZZARINI  1908, dok. XLV. 
168 AN − Liber I abbreviaturarum Io. Fr. a S. Daniele, c. 161. In: LAZZARINI  1908, dok. XLV. 
169 SARTORI 1976, 63. 
170 FURLAN 1976b, 29. 
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Dne 1. března 1465 vstoupil do Squarcionovy dílny Angelo di Silvestro pro učení 

se perspektivě a dalším předpisům malířského umění a zůstává v dílně několik měsíců.171 

Vytváří díla, která jsou všechna ve prospěch mistra, což se mu nelíbí a tak se s mistrem 

soudí o 100 dukátů (dokument 27. července 1465172). Zápis z 21. srpna 1465173 tato 

jednání shrnuje. 

Poslední smlouva o studentu, z 30. října 1467174 instruuje Francesca Squarcione ve 

vzdělání mladého Giovanniho Francesca, syna padovského mistra Uguccione. Chlapec se 

má po 4 měsíce vzdělávat v umění perspektivy. Za každý měsíc pak učiteli připadne půl 

zlatého dukátu. Tímto žákem končí, dnes dostupné, informace o Squarcionových 

studentech. 

 

2.5. Dokumenty o zakázkách a životních souvislostech Franceska Squarcione 

Ačkoli se dodnes dochovalo jen malé množství Squarcionových děl, dochované 

zprávy o jeho celkem rozsáhlé tvorbě můžeme nalézt v notářských dokumentech 

uchovávaných převážně v Padovském archivu, Biblioteca Civica a další. Dokumenty také 

informují o další Squarcionově umělecké činnosti, např. o odhadech děl. Téměř všechny 

tyto dokumenty jsou publikovány Vittoriem Lazzarini v roce 1908175 nebo posléze 

Antoniem Sartori 1976.176 

 

2.5.1. Zakázky a dokumenty o Squarcionově životě v Padově a okolí 1433−1463 

Pietro da Milano přijímá, 13. ledna 1433,177 80 liber za sochařské provedení 

tabernáklu S. Sofia. Následně se dne 1. prosince 1433178 dozvídáme, že Francesco dostává 

zaplaceno 55 liber, od Giovanniho da Vigonza,179 komisaře závěti Pasqua Malzagaia, za 

provedení malby a několika zlacení zámků a pantů, a jiných věcí, které provedl pro, jiný 

zmíněný Tabernákl SS. Sacramento do kostela S. Sofia v Padově. 

V roce 1434 je v Padově zaměstnán několika pracemi florentský umělec Filippo 

Lippi, který měl zřejmě s Franceskem úzké vztahy. Jelikož se zo dokumentu 15. října 

                                                 
171 RIGONI 1969, 57−73. 
172 ASP − Ufficio giudiz. Vettovaglie e danni dati, t. 155, 1465-1466, fasc. 10. f. 36. In: RIGONI 1969, 3. 
173 ASP − Ufficio giudiz. Vettovaglie, filza 35, not. Nicolò Brutto, 1465−1466. In: RIGONI 1969, dok. V. 
174 AN − Liber III instrumentorum Ji. Francisci a Clodariis, c. 215. In: LAZZARINI  1908, dok. LVIII. 
175 LAZZARINI 1908. 
176 SARTORI 1976. 
177 AN − t. 451, c. 161. In: SARTORI 1976, 221. 
178 AN − Liber I Instrumentorum Bartholomei a Statutis, c. 226. In: LAZZARINI  1908, dok. XVIII. 
179 AN − Liber I Instrumentorum Bartholomei a Statutis, c. 436 v. In: LAZZARINI  1908, dok. XIX. 
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1434180 dozvídáme, že měl mistr „franciscum squarzonum pictores“ spolu s  Filippem 

Lippi181 ocenit na 8 zlatých dukátů jeden oltář, vytvořený Giacomem e Niccolòu dei 

Miretti, pro jistého kněze Villano do Katedrály v Padově.182 

Vittorio Lazzarini (1908, 23) se domnívá, že v letech 1434 až 1435 pobývá 

Squarcione u Nicola Savonaroly. Ze dne 7. května 1436183 pochází dokument, ve kterém 

Nicolò Savonarola, doktor umění a práva v Padově, syn Michela I. Savonaroly, ukazuje 

svoji benevolenci a přátelství Francescu Squarcione „vzhledem k věrné službě jeho učitele 

v domě Nicolòvě, po dlouho dobu zde pobýval a sloužil svému pánu Nicolòvi“, jej 

zaměstnává ve svém domě na několika malbách. 

Francesco už v té době opět bydlí v domě svého tchána Bartolomea a tchýně 

Cateriny, se svou ženou Franceskou a sestrou Lucií, která již ovdověla. Franceskovo 

zaměstnání v Savonarolě domě končí 24. dubnem 1438.184 

O dalším díle se dozvídáme v souvislosti s Benátčanem Fantinem Bragadin, který 

je, dokumentem z 19. května 1939,185 nucen zaplatit Squarcionovi 25 liber a 13 soldi „za 

malbu a vyzdobení jednoho závěsného kříže a další malby k výzdobě jeho kostela 

v Terrarsa“, dnešní Terrazza Padovana. Ze stejného dne je dochován ještě jeden 

dokument,186 citovaný Sartorim (1974) a vypovídající o stejné platbě.  

Napoleone Pietrucci (1858) cituje dokument jistého Pietra Fabo, který v roce 1439 

protestuje pro vyplacení 55 liber a 15 soldi za „kříž a další věci“, které měl Squarcione 

namalovat pro villu Terrassa.187 Zřejmě se jedná o stejné věci, jak se zmiňuje předchozí 

zpráva. V současné době, nás upozorňuje Claudio Bellinati (1998), že je opravdu zachován 

v sanktuáriu Terrassa Padovana jeden malovaný Krucifix z období Quattrocenta.188 Původ 

tohoto kříže by jistě stál za bližší prozkoumání.  

V letech 1441 až 1449 získal Francesco Squarcione několik různých zakázek pro 

poutní kostel Del Santo v Padově.189 V těchto letech máme dochovány dokumenty 

o různých splátkách, které byly vyplaceny za provedené práce v kostele. 

                                                 
180 ACVPd − Actorum generalium, libro secundo, Mill.o CCCCXXXIIII. In: RUDE 1993, 515. 
181 “per dominum fratrem philippum de florentia”. 
182ZANOCCO 1936, 107−109. 
183 AN − Liber III instrumentorum Comitis a Vallibus, c 100. In: LAZZARINI  1908, dok. XX. 
184 AN − Liber III instrumentorum Comitis a Vallibus, c 100. In: LAZZARINI  1908, dok. XX. 
185 AN − Liber extensionum Bartholomei a Statutis, c. 438. In: LAZZARINI  1908, dok. XXI. 
186 BCPd − B. P. 4894, c. 118. In: SARTORI 1976, 221. 
187 PIETRUCI 1858, 258. 
188 BELLINATI  1999, 148−149. 
189 Kostel S. Antonio, taktéž zvaný Del Santo v Padově. Pro zpřesnění používám název: kostel Del Santo. 
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Dne 19. června 1441 je to například 57 liber a 19 soldi za část výmalby skříně 

varhan a následně pak 1. července190 dostává Francesco zaplaceno za 36 malovaných holí 

pro procesí. Od 22. listopadu 1441 nacházíme v dokumentech také jméno Squarcionova 

žáka. Například 16. června 1442191 jsou označeni, že společně „Andrea depentor e mistro 

Francesco“ provedli „malby pro dormitář a pro cely“. 

Další platby dne 6. února 1445,192 kdy Francesco přijímá zálohy na práce. V červnu 

1445,193 kdy dostává zaplaceny 2 libry za nanesení běloby na klenbu.  

Další různé platby nacházíme 31. ledna 1447 (51 liber za blíže nepopsané práce),194 

4. února 1447 85 liber za oltářní desku,195 9. března 1447 je to 43 liber a 10 soldi za 

předešle citovanou malbu na desce, která bude patřit do chóru kostela.196 O dva roky 

později, z roku 1449 se dochovali záznamy ze 4. dubna,197 kdy měl Francesco malovat, za 

5 liber a 13 soldi, podlahu hlavního oltáře a 11. dubna dostal zaplaceno jedno 

antependium. 

Zvlášť od zakázek chrámu Del Santo, které jsou společně (po jednotlivých letech) 

citovány v pramenech, je uvedeno provedení „una figura picta ad Corpus Christi“ pro 

sakristii Del Santo198. Za toto dílo dostal v roce 1445 Francesco 5 zlatých dukátů, 31 liber 

a 7 soldi. Tato zpráva je poprvé publikována Giannantoniem Moschini (1826).199 

Zprávou od Pietra Selvatica (1839) se dozvídáme, že v Galeria Manfrin visela jedna 

Madona s donátorem, která měla vespod obrazu signaturu: „F. Squarcione 1447“. Malba je 

prý ale velmi přemalována. Také dodává, že k malbě není žádná dokumentace.200 

 

Jak vidíme, jako umělci se mu dostávalo přízně a mnoha zakázek. Nejspíše většinu 

z nich odváděli jeho žáci a Francesco především sháněl objednávky a přebíral finanční 

odměny, o které se často nechtěl dělit. Z čehož pak vyplývají následné rozepře s jeho žáky 

a adoptovanými syny. Zdá se, že za svou lásku, poskytnutí bydlení a stravy, prostředky 

k malování apod. požadoval od svých nových synů bezmezné odevzdání se, co se týče 

                                                 
190 AdA − Libro dell´entrata e della spesa, IV: 1440−1441, c. 16.t; c. 37.a; c. 37.b; c. 17.t. In: LAZZARINI  1908, 
dok. XXVII. 
191 AdA − Reg. 333, c. 16. 
192 AdA − Libri di cassa, n.° 7, 1444−1445, c. 55. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIV. 
193 AdA − Libri di cassa, n.° 7, 1444−1445, c. 59. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIV. 
194 AdA − Libri di cassa, n.° 8, 1446−1447, c. 3. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIV. 
195 AdA − Libri di cassa, n.° 8, 1446−1447, c. 12 v. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIV. 
196 AdA − Libri di cassa, n.° 8, 1446−1447, c. 13. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIV. 
197 AdA − Libro della fabbrica, 1448−1449, c. 28 a, b. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXV. 
198 Arch. Capitol. − Liber introitus et expensarum sacrestie maioris, 1445, c. 10 nepag. Lazzarini XXXII. 
199 MOSCHINI 1826, 27, n. 1. 
200 SELVATICO 1839, 26. 
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malířských produktů. Ovšem většina z nich nechtěla jen pracovat zdarma pro svého „otce“ 

a sáhla po drastičtějších možnostech, než jen v klidu odejít k jinému mistrovi nebo se 

osamostatnit. Z několika následných dokumentů se dozvídáme o tom, jak Francesco 

„vykořisťoval“ mladého Mantegnu, jak „vůbec nevyučoval“ Giorgia Schiavone, jen ho 

nechal se svou sbírkou. Tyto rozpory způsobily mnoho smutných okamžiků v životě 

Franceska Squarcione. 

 

Dne 23. července 1447 je Francesco účasten u podpisu smlouvy kostela Del Santo 

s Donatellem jako jeden ze svědků. 

Půl roku na to, 26. ledna 1448, se vyhrotí dávná rozepře s Mantegnou, kdy dva 

arbitři Ulisse Aleotti a Vittore Negri, zpětně ke 2. lednu 1445, anulují dohodu z 26. ledna 

1441 mezi „Magistrum Franciscum Scorzono pictorem de padua et Andream Blasij 

mantegna de Vincentia pictorem“. Podle arbitrů byl v roce 1448 Mantegna „sub potestate 

patris et in minori etateet etiam unus ex judicibus dixit fuisse deceptum“, příliš mladý a byl 

svým adoptivním otcem napálen.201 Sedmnáctiletý Mantegna tedy konečně může pracovat 

jen na sebe.  

V roce rozhodnutí arbitráže (1448) přijímá Mantegna, společně s malířem Nicolò 

Pizzolem, významnou zakázku na výmalbu poloviny Cappella Ovetari v Chiesa dei 

Eremitani v Padově.202 Smlouvu o výmalbu druhé poloviny kaple podepsali muránští 

mistři Antonio Vivarini a jeho švagr Giovanni d´Alemagna. 

Giorgio Vasari203 vypráví, že „byla přiděla Squarcionovi Cappella di S. Cristoforo, 

která je v kostele dei Eremitani v Padově, kterou dává udělat svým žákům Nicolò 

Pizzolovi a Andreovi“. Pravděpodobnost, že by byl Francesco zaměstnán pracemi na 

výmalbě Cappella Ovetari naprosto vyvrací dochované dokumenty204, které zmiňují 

rozdělení výmalby mezi Antonia Vivarini a Giovanniho d´Alemagna a druhou část pro 

Nicolò Pizzola a Andrea Mantegnu. 

Vasariho zřejmě zmátl následující dokument, který ovšem jasně praví, že 

Squarcione byl pouze ocenitel a ne tvůrce Cappella Ovetari. 

Krátce před 9. červencem 1450205 umírá malíř Giovanni d´Alemagna a pokročilost 

malířské výzdoby Cappella Ovetari je potřeba ocenit, aby mohl být vyplacen druhý 

                                                 
201 STEFANI 1885, 191−192. 
202 WARD 1921, 234. 
203 VASARI 1849, III, 387. 
204 FIOCCO 1959b, 66. 
205 AMC − Uffici giudiziari, Volpe, t. 37, fasc. 4, c. 19. In: LAZZARINI  1908, dok. CIII. 
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muránský mistr, Antonio Vivarini, který se po smrti svého švagra zakázky vzdává. 

V dokumentu se praví, že komisař pozůstalosti Antonia Ovetari povolává k ohodnocení 

Nicolò Pizzola, a Antonio Vivarini ustanovil k ocenění Francesca Squarcione. 

 

V této době přichází také pro Squarciona významná objednávka od jeho 

obdivovatele (a zřejmě i přítele) Leona De Lazara. Polyptych De Lazara, vytvořený mezi 

5. lednem 1449 a 28. květnem 1452, je umístěn do rodinné kaple De Lazara v Kostele 

Carmini v Padově.206 Po několika přesunech po kostele se dnes nakonec ocitá v Museo 

Civico v Padově, kde jej můžeme vidět ve stálé expozici. O platbách během tvorby 

polyptychu jsou zachovány několikeré doklady. Tak například už v roce 1449 přijímá 

Squarcione od Leona zálohu 8 zlatých dukátů z celkové částky 30 zlatých, za kterou má 

být oltář proveden. Podrobné rozpisy jednotlivých částek cituje Lazzarini (1908) jako 

dokument XXXVII.207 

 

Pro dílnu je pak následně doložitelná významná spolupráce s Markem Zoppo, který 

vstupuje do dílny roku 1453 a současně bydlí u mistra v domě. Smlouva, která se stává 

adopční listinou, je podepsána o dva roky později, 24. května 1455.208 Marco pod 

Squarcionem provedl několik zakázek, než se osamostatnil po neshodách 

a nedorozuměních s mistrem 9. října 1455.209 Marco se stěhuje do Benátek, kde bydlí 

u S. Canciano v plné neshodě se Squarcionem. 

Pro Squarcioneho to není zrovna příjemné období plné klidu k práci. Po Andrea 

Mantegnovi se s ním rozkmotřil další adoptivní syn Marco. K tomu je zřejmé, že v roce 

1454 ovdověl a bydlí jen se sestrou Lucií. 

V roce 1453 umírá, na smrtelné zranění při rvačce, Nicolò Pizzolo a výsledné 

malby v Cappella Ovetari je nutné znovu ocenit. Dne 21. června 1454 tak svědčí Francesco 

Squarcione a Giovanni Storlato v případě rozsouzení mezi Imperatricií Ovetarie a komisaři 

Antonia Ovetari a Gerardinem, bratrem a dědicem po Pizzolovi. Soudní řízení pokračují 

i v dalších letech, nebyly vyřízeny jedním stáním.210 

                                                 
206 PIETRUCI 1858, 260.  
207 BCPd − Miscellanea padovana, BP. 1035 III. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXVII. 
208 AN − Liber IV extensionum Francisci de Plebe Saci, c. 270, a Liber V instrumentorum, cc. 52−56. In: 
LAZZARINI  1908, dok. XXXVIII. 
209 AN − Liber IV abbreviaturarum Valerij de Candalunga, c. 383. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXIX. 
210 RIGONI 1969, 7. 
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Vypořádání se mezi Squarcionem a Zoppem je řešeno v padovském dokumentu 

stejného data, 9. října 1455.211 Arbitr „magister Petrus de Mediolano“ zde rozhoduje 

o kompenzaci Zoppovi. Squarcione musí vrátit všechny obdržené peníze od Markova otce 

i ty, které ještě má a je povinen dát Markovi 20 zlatých dukátů za jeho pomoc v dílně, za 

malby, kresby, medaile a další práce, které po něm Francesco v dílně chtěl. 

 

Vliv na jeho životní dráhu měla jistě jeho rodina a majetek získaný dalším sňatkem. 

V dokumentu z 24. prosince 1455212 se dozvídáme, že se Francesco, znovu oženil. Ve 

svém pokročilém věku to byl již zřejmě sňatek z rozumu. Bere si Domenicu, dceru 

milánského kováře “mag. Georgii Fabri de Mediolano” a věnem získává 200 zlatých 

dukátů, částečně splacené majetkem, což je dochováno v dokumentu o prodeji domu213 

z 9. ledna 1456.214 

Domenica nebyla manželkou nejmladší, byla již vdovou po Michele Mazzucato, 

s nímž měla syna Bartolomea. Její syn však zemřel ještě před tím než Domenica ovdověla. 

Její švagr, bratr prvního manžela, jí 12. března 1457215 vyplácí bolestné za ztrátu 

legitimního syna 25 zlatých benátských dukátů. 

Druhá manželka mu porodila jediného syna, Bernardina. Ten byl vychován pro 

církevní život a v 10 letech poslán do kláštera San Antonio.216 Zmínky o jakémsi druhém 

synovi, jak píše např. Napoleone Pietrucci (1858),217 nejsou dokumentovány. Zřejmě 

druhým synem myslel jednoho z adoptivních Francescových dětí. 

 

V lednu 1456 (2. ledna)218 přichází pro Francesca další rána, Mantegna ho žene 

před soud a žádá anulaci kompromisu mezi ním a Squarcionem z 26. ledna 1448. 

Pravděpodobně pro společně provedená díla.219 

O něco málo později se Francesco rozhodne pro další adopci. Dne 28. března 

1456220 uzavírá v Benátkách smlouvu s otcem Giorgia Schiavone na jeho vyučení po dobu 

                                                 
211 AN − Liber IV abbreviaturarum Valerij de Candalunga, 384. In: LAZZARINI  1908, dok. XL. 
212 AN − Liber I instrumentorum G.. de Bruturis, c. 520 v,a Tabularium, XXXVIII, c. 269. In: LAZZARINI  
1908, dok. XLI. 
213 Squarcione prodává farmáři Antoniu de Fassinis zv. Bagatin jeden dřevěný a zděný dům s dvorem a se 
zahradou za branami Pontecorvo. 
214 AN − Liber unicus instrumentorum Jacobi quondam Doanti, c. 237. In: LAZZARINI  1908, dok. XLII. 
215 AN − Liber I abbreviaturarum Melchioris Lupati, c. 28 v. In: LAZZARINI  1908, dok. XLIIII. 
216 LAZZARINI  1908, 29. 
217 Chybná zpráva Napoleona Pietrucci (1858) říká, že Squarcione měl dva syny. Ovšem v pozdějších  In: 
Napoleone PIETRUCCI: Biografia degli artisti padovani, Padova 1858, 258, n. 2. 
218 STEFANI 1885, 191. 
219 KRISTELLER 1901, 27. 
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tří let ve Francescově dílně v Padově. Úmluva je potvrzena Giorgiovým příjezdem do 

Padovy 14. srpna 1456221 a znovu ještě 7. prosince 1458, kdy umírá Giorgiův otec 

Tomaso.222 Schiavone se ve Franceskově dílně zdržuje do roku 1460, kdy se vrací zpět do 

Dalmácie. 

 

O jedné významné zakázce pro Franceska Squarcione se dozvídáme od Bernardina 

Scardeone (1560), ten se ve svých „Pamětech“ zmiňuje o freskovém cyklu se Životem 

sv. Františka na klášterních stěnách kostela S. Francesco v Padově
223, vytvořené 

Squarcionem v letech 1452 až 1466. Cyklus je dodnes zachován, ovšem ve stavu velmi 

poškozeném. Do stejného kostela v roce 1447 provedli Oltář s Narozením Antonio 

Vivarini a Giovanni d´Alemagna. Následně pak ještě 1451 Antonio spolupracuje se svým 

bratrem Bartolomeem Vivarini na Polyptychu na hlavní oltář tohoto kostela. 

Fresky provedené v zelenohnědých až monochromních barvách224 vytvořil 

Francesco se svými pomocníky. 

 

V 60. letech získává Squarcione další zakázku pro kostel Del Santo. Dne 1. března 

1462225 je Squarcione placen pro návrhy výzdoby skříně, která se bude dělat v sakristii 

kostela pro uchování relikvií a paramentů. K tomuto dni dostává 15 liber a 12 soldi. O této 

skříni se zmiňují pak další dokumenty, např. 13. června 1462226 dostává „Squarzon 

depentore“ 12 liber za další nové návrhy; dalších 12 liber dostává 3. července227 

a 28. září228 dostává ještě 5 liber za prezentaci pěti návrhů pro tuto skříň do sakristie.229 

Squarcionovy návrhy byly realizovány Cristoforem a Lorenzem da Lendinara o dvanáct až 

patnáct let později, ale skříně byly bohužel strženy krátce před rokem 1871.230 

 

                                                                                                                                                    
220 AN − Liber I abbreviaturarum Io. Fr. a S. Daniele, c. 161. In: LAZZARINI  1908, dok. XLV. 
221 AN − Liber I abbreviaturarum Io. Fr. a S. Daniele, c. 161. In: LAZZARINI  1908, dok. XLV. 
222 SARTORI 1976, 63 
223 SCARDEONE 1560, 371. 
224 RIDOLFI 1648, I, 110. 
225 AdA − Libro de la masaria de misser sancto Antonio: 1461−1462, c. 17 v. In: LAZZARINI  1908, dok. 
XLVII.  
AdA − Reg. 342, c. 17 v. In: SARTORI 1976, 223. 
226 AdA − Libro della entrata e della spesa: 1462− 1463, c. 13. In: LAZZARINI  1908, dok. XLVIII. 
AdA − Reg. 344, c. 13. In: SARTORI 1976, 223. 
227 AdA − Libro della entrata e della spesa: 1462−1463, c. 13. In: LAZZARINI  1908, dok. XLVIII. 
228 AdA − Libro della entrata e della spesa: 1462−1463, c. 15. In: LAZZARINI  1908, dok. XLVIII. 
229 SARTORI 1976, 223. 
230 CROWE/CAVALCASELLE  1912, II, 7. 
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Ode dne 16. října 1462231 se rozhoří další spor s Giorgiem Schiavone. Francesco 

jmenuje prokurátora, Gianfrancesca Grisin, kancléře města Zara, pro navrácení několika 

denárů od Giorgio Schiavoneho, bydlící nyní v Zara. O dva roky později, 18. června 

1464232 Squarcione jmenuje dalšího prokurátora, jistého Marinelliho, syna malířského 

mistra, který vymaloval Dóm ve Spoletu.  

A ještě 6. ledna 1474233  se jedná o pohledávce Squarionově, která má být 

navrácena. Bernardino, syn Francesca, jmenuje Schiavoneho, „discipulo predicti quodam 

magistri Squarzoni“, svým prokurátorem, protože nedůvěřuje Marinellimu. Konečně je 

zaplacen 10 dukáty 44 soldi a jsou mu navráceny Pollaiolovy kresby. 

 

2.5.2. Přesun Squarcionovy dílny do Benátek 1463−1464 

Francesco svou dílnu provozoval v Padově, ve svém domě na Pontecorvo, kde 

vystavoval na odiv také svou neskutečně zajímavou sbírku antik. Přijímal však zakázky od 

padovských zákazníků stejně jako od mimoměstkých, například i od Benátčanů. 

V roce 1463 se mu naskytla přitažlivá objednávka dvou pláten pro Scuolu Grande 

di San Marco v Benátkách. Tuto zakázku nemohl odmítnout a tak se dozvídáme, že se 

v roce 1463 stěhuje s rodinou a celou dílnou a všemi svými obchodními aktivitami do 

Benátek.234 Kde přesně si pronajal dům, ale nevíme (nebyly nalezeny či dochovány 

příslušné dokumenty). 

V Benátkách pobývá necelé dva roky a už 1465 se Francesco Squarcione vrací 

s celou skupinou do Padovy.235 

Nevíme ani, jestli Squarcione zanechal v Benátkách nějaká svá díla. Avizovaná díla 

byla, podle záznamu z 13. dubna 1466,236 provedena až o tři roky později. Zpráva udává, 

že Francesco „spolupracuje s Jacopem Bellini na malířské výzdobě Scuola Grande di San 

Marco“.237 Dvě plátna, která měl Squarcione provést, se dodnes nedochovala,238 zřejmě 

shořela při požáru v roce 1485.239 

                                                 
231 AN − Liber unicus instrumentorum Donati de Noventa, c. 17. In: LAZZARINI  1908, dok. XLIX. 
232 AN − Liber II Instrumentorum Gulielmi de Bruturis, c. 373t. In: LAZZARINI , dok. L. 
233 AN − Liber III instrumentorum Francisci de Clodariis, c. 394. In: LAZZARINI , dok. LXI. 
234 LAZZARINI 1898, 113. 
235 LAZZARINI  1898, 113. 
236 Inventario Scuola Grande di S. Marco −  iniziato nel 1421, Museo Civico di Venezia. Racc. Correr. Ms. 
IV, n. 19. In: Paoletti 1894, 9−10. 
237 “Al altar de misier san marcho suxo la sala ne son do teleri per maistro Iacomo belin pentor... Ja anchoneta 
de nostra donaa a chao dela salla dal chao della schalla, se suxo I° teller I° pento con la passion... da basso de 
la dita schalla I° telaro in volto de man fati tutti doi de man de maistro squarzon...” 
238 PALLUCCHINI  1959, 278. 
239 VANZAN MARCHINI 2001, 14. 
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2.5.3. Návrat do Padovy 1465−1467 

Po krátkém pobytu v Benátkách se tedy vrátil do rodné Padovy a pokračuje 

v rozpracovaných zakázkách a získávání nových. 

Velké pocty se mu dostává dokumentem ze dne 4. ledna 1465,240 kdy ho Městská 

rada v Padově osvobozuje od poplatků na pořádání Řeckého koncilu toho roku.241 Za tento 

odpustek musel slíbit, že nakreslí a vymaluje plán města Padovy, který si přála La 

Serrenissima mít již v roce 1460.242 Pergamen s Plánem města a okolí se dodnes zachoval 

ve sbírce Biblioteca Civica v Padově [U] . 

Zajímavé jsou další doklady o vztahu Pietra Calzetty a Franceska Squarcione. 

Pietro zřejmě nikdy nebyl oficiálním Franceskovým žákem, ale býval zaměstnáván 

realizací Squarcionových návrhů. Tudíž se domnívám, že určitým způsobem Squarcionovu 

dílnu zevnitř poznal. 

Notář Jacopo Bono zaznamenal ve svých spisech jakési rozpory, ve kterých působil 

Francesko jako arbitr. Např. mezi malířem Pietrem synem Antonia da Milano a Jacobem, 

synem Andrea z „villa Taideum“ z 13. března 1465.243 Pietro je nejspíš Pietro Calzetta, 

povolává jako odborníka Squarcioneho a Jacobo povolává malíře Andreu Natalis. 

Následně ve stejné věci je záznam z 16. května 1465,244 kdy Pietro konečně dostává 

zaplaceno za všechny své práce pro Andreu „de villa Taiedum“ 70 liber a 10 soldi. 

 

V listopadu 1465 se měl Francesco podělit s Pietrem Calzetta za malbu jedné série 

kapucí, jejichž tvorbou byli pověřeni v roce 1461 Arcoanem Buzzaccarini při příležitosti 

svatby jeho dcery. Informace o tomto případu osvětlují dokumenty publikované Antonio 

Sartorim (1976).245 

Squarcione v roce 1466 svědčí Francesco u smlouvy s Pietrem Calzetta pro 

výmalbu stropu Cappella Corpus Domini v Del Santo a jeden deskový obraz. 

Objednavatelem byl Bernardo IV de Lazara,246 další příslušník rodu Lazara, který si oblíbil 

styl „squarcionesque“. Tato úmlouva z 17. října 1466247 říká, že kresba desky „je portrét 

z jedné kresby mistra Francesca Squarcione“, „kterou vytvořil Nicolò Pizzolo“. Tím se 

                                                 
240 Padova, Biblioteca Civica, B. P. 4894, c. 117. Sartori 223. 
241 CROWE/CAVALCASELLE  1912, II, 7. 
242 LAZZARINI  1898, 113. 
243 AN − Liber I abreviaturarum Iacobi Bono, c. 200. In: LAZZARINI  1908, dok. LI. 
244 AN − Liber I abreviaturarum Iacobi Bono, c. 246 v. In: LAZZARINI  1908, dok. LII. 
245 SARTORI 1976, 223−226. 
246 CABURLOTTO 2001, 124. 
247 MOSCHINI 1826, 66, n. 1. 
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tedy také dozvídáme, že Pietro Calzetta poznal chod Francescovy dílny. Calzetta 

vymaloval strop kaple čtyřmi evangelisty na modrém pozadí s hvězdami.248 

 

Ze dne 27. ledna 1466249 pochází záznam o slibu muže jménem Brigo, bydlící ve 

vile San Angelo, že zaplatí 19 lir a 4 soldi za jakési plátno vytvořené Franceskem.  

Téhož roku se v dokumentu ze 17. března 1466250 se dozvídáme, že je Francesco 

zaměstnán malováním jednoho plátna a jedné „bitevní mapy se hřbitovem“ pro jistého 

Jacopa Zaccarotto. 

Dne 15. září 1466251 svěřuje Francesco Squarcione svého jediného syna Bernardina 

bratřím u sv. Antonína. Při této příležitosti naposledy podepisuje adopční listinu. Jeho 

posledním synem je jakýsi Giovanni, syn „Vedramini bideli, derectus totaliter ab eodem 

patre suo“. Slibuje, že se o něj bude starat jako o vlastního, bude ho živit, hostit a milovat. 

 

Smlouva z 30. října 1467252 instruuje Francesca Squarcione ve vzdělání mladého 

Giovanniho Francesca, syna padovského mistra Uguccione. Chlapec se má po čtyři měsíce 

vzdělávat v umění perspektivy. Za každý měsíc pak učiteli připadne půl zlatého dukátu. 

Tímto žákem končí, dnes dostupné, informace o Squarcionových studentech. 

 

3. Smrt Franceska Squarcione 

Franceskův život byl dlouhý a plný mnoha práce, radosti, ale také zklamání ze 

strany svých adoptivních synů. První manželka mu přinášela štěstí jen krátce, s druhou 

a jejich synem prožíval prací naplněná léta. Byl oblíbeným společníkem bohatých měšťanů 

a dočkal se velkých poct od šlechty i měst. Přinesl uměleckému světu nový náhled na 

antické umění a hlavně velkého Andrea Mantegnu. 

V roce 1468 těžce onemocní a proto 21. května 1468253 sepisuje svou druhou závěť. 

V tomto „Testamentum magistri Francisci Squarzoni picstoris“ odkazuje vše svému 

jedinému synovi Bernardinovi, kterého stanovuje jako univerzálního dědice. Přeje si, aby 

jeho tělo bylo pohřbeno v Compagnia de Santissimo ve svém domovském kostele Santa 

Giustina. Zajišťuje manželku věnem a určuje jí jako ochranitelku syna Bernardina. 

                                                 
248 CABURLOTTO 2001, 124. 
249 AN − Liber III instrumentorum Io. Francisci a Clodariis, c. 15 r. In: LAZZARINI  1908, dok. LIII. 
250 AN − Liber I extensionum Jo. Jacobi de Cona, c. 447. In: LAZZARINI  1908, dok. LV. 
251 AN − Liber III instrumentorum Io. Francisci a Clodariis, c. 101. In: LAZZARINI  1908, dok. LVII. 
252 AN − Liber III instrumentorum Ji. Francisci a Clodariis, c. 215. In: LAZZARINI  1908, dok. LVIII. 
253 AN − Liber VII abreviaturarum A. Turesani, c. 482t a Liber IV instrumentorum, c. 493. In: LAZZARINI  
1908, dok. LIX. 
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Francesco zřejmě krátce po podpisu závěti umírá, jak zvažuje Vittorio Lazzarini 

(1909, 31). Lazzariniho návrhu se drží i například Giovanni Paccagnini (1961).254 

Rok smrti zmiňuje také Bernardino Scardeone (1560),255 ovšem on cituje rok 1474 

a to s tím, že se prý ohlíží na Squarcionovu vlastní autobiografii. Tohoto data se drží i např. 

Pietro Selvatico (1839)256 a zdůrazňuje, že Francesco zemřel jako osmdesátiletý a byl 

pohřben v atriu kostel S. Francesco, pod stejnými zdmi, které pár let předtím maloval. 

Cavalcaselle a Crowe (1912, 7) citují Scardeoneho názor o Francescově smrti v roce 1474. 

Ovšem dokumenty, publikované Lazzarinim (1908) z roku 1472257 (26. červen, 

10. říjen, 23. prosinec) jasně říkají, že v roce 1472 byl již Squarcione mrtev. Ve zprávách 

se řeší jeho pozůstalost a sliby dědictví Matteovi del Pozzo a dalších.  

Nově objevené dokumenty Antonia Sartori, publikované v roce 1976 citují 

dokument z 13. července 1468,258 kde se již řeší Squarcionova pozůstalost.259 

Přesné datum jeho smrti se bez objasňujících dokumentů těžko dozvíme. Můžeme 

si však být v podstatě jisti, že Francesco Squarcione zemřel mezi 21. květnem 

a 13. červencem 1468. 

 

4. Některé zprávy o dědickém řízení po Francesku Squarcione 

Jméno Franceska Squarcione se objevuje i po jeho smrti, v dokumentech 

vyřizujících jeho pozůstalost. Většina nalezených dokladů tohoto typu pochází opět 

od Vittoria Lazzarini260 a Antonia Sartori,261 citovaných již výše. Neodpustila jsem si 

neuvést, alespoň některé zajímavé dědická řízení. 

V roce 1476 nachází Antonio Sartori množství dalších dokladů o vyřizování 

Franceskova dědictví.262 Často je v nich zmiňovaný Pietro Calzetta. 

Ve zprávách z 26. června, 10. října, 23. prosince roku 1472263 se řeší například 

Squarcionova pozůstalost a sliby dědictví Matteovi del Pozzo a dalších. 

                                                 
254 PACCAGNINI 1961, 79. 
255 SCARDEONE 1560, 371. 
256 SELVATICO 1839, 45. 
257 AdA − Libri di casa, 1472, c. 50r. L. 13. s.; L. 12, s. 8; L. 6, s. 4; L. 7, s. 10. In: LAZZARINI  1908, dok. LX. 
258 ASP − Sigillo, t. 496, c. 6; c. 8 - notaio Benvenuto Fabricio. In: SARTORI 1976, 223. 
259 SARTORI 1976, 223−226. 
260 LAZZARINI  1908. 
261 SARTORI 1976. 
262 SARTORI 1976, 223. 
263 AdA − Libri di casa, 1472, c. 50r. L. 13. s.; L. 12, s. 8; L. 6, s. 4; L. 7, s. 10. In: LAZZARINI  1908, dok. 
LX.. 
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Z 15. září 1480264 je dochován Testament Francescovy manželky Domenicy, 

kterým odkazuje svůj majetek jedinému legitimnímu synovi Bernardinovi. 

O osm let později, 15. července 1488,265 Fra Bernardino Squarcione, malířův syn 

a dědic, anuluje mandát Giorgia da Sebenico (lo Schiavone) a jmenuje dalšího prokurátora, 

Daniele Campolongo, syna kancléře města Padovy Antonia, pro získání dědictví zesnulého 

malířského mistra Marinella da Spalato.266 

 

Squarcionovův význam pro severní Itálii je nepochybný. Otevření umělecké 

akademie ve 30. letech 15. století je v té době velmi moderním počinem. Jeho umělecké 

inovace však během času byly více připisovány spíše jeho žákům, než Franceskovi 

samotnému. Zmínila jsem jen hrstku významných umělců, kteří se mihli ve Squarcionově 

škole, ačkoliv jich existuje mnoho dalších, nezdokumentovaných. 

Bez pochyby ale ovlivnil množství žáků svým manýrismem, který je s oblibou 

nazýván „squarcionesque“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 AN −  t. 2771, c. 47. In: SARTORI 1976, 1976, 226. 
265 AN − 1375, f. 288 (impbreviatura), f. 455 (estensione). In: SAMBIN  1979, 464. 
266 Marinello da Spalato, činný v 2. pol. 15. století. Dalmátský umělec, vyučený u Squarcioneho. Více viz 
BILLANOVICH  1981. 
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V. Otázka sporných přípisů děl Francesca Squarcione 
Dílna Francesca Squarcione byla ve své téměř 40-tileté působnosti  v umělecké 

prostředí Padovy jistě velmi pilná, nejen pro mistrovu obchodní dovednost v získávání 

zakázek, ale i pro kvalitní umělce, kteří z jeho školy vyšli. Do dnešních dob nemáme však 

mnoho uměleckých dokladů o samotné Francescově tvorbě.  

Jak už bylo několikrát zmíněno výše, do dnešních dob jsou známá a Francescu 

Squarcione všemi badateli připisována pouze dvě díla. Polyptych De Lazara [A] , původem 

pro rodinnou kapli Lazarů do padovského kostela Carmini, dnes vystavený v Museo 

Civico v Padově; a Madona [B] z domu rodiny Lazara získaná do Berlínské sbírky 

a cyklus velmi poničených fresek [C] kostela San Francesco, který podle pramenů vytvořil 

mistr se svými žáky již v pokročilém věku. 

V průběhu dalších staletí jsou mu poté badateli připisována mnohá další díla, která 

by mohl provést, ale která nemají (nalezenu) příslušnou dokumentaci ani signaturu s jistým 

autorstvím Franceska Squarcione. 

 

1. Oltář De Lazara a Madona De Lazara 

Velmi významným dílem v poznání mistrovi práce v polovině patnáctého století je 

tedy Oltář De Lazara [A] , který byl vytvořen na objednávku Leone de Lazara pro 

padovský kostel dei Carmini v letech 1449 až 1452. Tento pětikřídlí oltář se sedícím 

sv. Jeronýmem na střední desce a čtyřmi stojícími figurami světců a světic po stranách 

demonstruje některé společné elementy také dalších uměleckých děl jiných autorů činných 

v Padově v 2. polovině 40. let patnáctého století. 

 

Jedním ze vzorů pro vytvoření Oltáře De Lazara by mohl být Polyptych Narození 

[9] v Národní galerii v Praze,267 vytvořený v roce 1447 Antoniem Vivarini a jeho švagrem 

Giovannim d´Alemagna pro vedlejší oltář padovského kostela San Francesco.268  

Tito dva malíři z Murana pobývali v Padově mezi lety 1447 až 1451. Giovanni 

vnáší do benátského pozdněgotického umění svůj německý původ, který se projevuje 

například ve středové desce jejich společného díla Polyptychu Narození. Po Giovanniho 

smrti (1450) spolupracuje Antonio se svým mladším bratrem Bartolomeem na dalších 

                                                 
267 Antonio Vivarini a Giovanni d´Alemagna: Polyptych Narození, 1447, střední deska 131 x 60 cm, každá 
boční 114 x 31 cm. Národní galerie, Praha. 
268 PALLUCCHINI  1962, 105, kat. č. 69. 
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zakázkách padovských objednavatelů (Cappella Ovetari, hlavní oltář kostel San 

Francesco).  

Jisté analogie ke Squarcionově postavě sv. Jeronýma nacházíme právě na tomto 

pražském Oltáři s Narozením [9] v postavě dřímajícího sv. Josefa na desce s Narozením. 

Objevuje se zde i použití dřevěného zapleteného plůtku jako na malbě Vivariniů. Ovšem 

celkově působí Franceskova malba již zralejším stylem s použitím antické architektury 

a moderním zpracováním krajiny a nebeské oblohy. Polyptych De Lazara je dílo 

s křesťanským námětem inspirované pohanskými antickými motivy na rozdíl od 

Polyptychu Vivariniů, které zobrazuje čistě křesťanský motiv podle Bible. 

Také Squarcioneho postavy na piedestalu jsou zřejmě inspirovány figurami z 

tvorby Vivariniů. Každý světec stojí na svém mramorovém piedestalu, zdobeném festony, 

v nice s nabíraným malovaným okrajem a zlaceným tepaným pozadím. 

 

Ve stejném roce jako Polyptych Narození byl umístěn do kostela San Pietro 

dvouřadý polyptych [10] z ruky Franceska dei Franceschi,269 dnes se nachází v Museo 

Civico v Padově.  Oltář byl dlouho připisovaný Antoniu a Bartolomeu Vivarini nebo 

Michelu Giambono patrně proto, že opravdu nese znaky jejich malířského stylu. 

Squarcione měl tedy přímo před očima další z děl ve stylu Vivariniů, kteří přijeli do 

Padovy především za zakázkou výzdoby jedné poloviny Kaple Ovetari. 

Druhá půle výmalby kaple byla svěřena Andreovi Mantegna, Nicolu Pizzolovi, 

později Bonu da Ferrara a Ansuinu da Forlì, kteří ve stejných letech, kdy Squarcione 

maloval Polyptych pro rodinu Lazarini, již pracují na freskách v kostela Eremitani 

v Padově. Není pochyb, že Squarcionův styl je zaostalý v konfrontaci s novátorskými 

figurativními ideemi, které jeho žák Andrea Mantegna vyjádřil ve stejných letech na 

stěnách Cappella Ovetari.270 

Gesta štíhlých rukou, objevující se na obou světicích Oltáře De Lazara, mohla 

inspirovat Carla Crivelli v jeho Madonách [35] se zvláštními neskutečnými pohyby 

dlouhých štíhlých prstů. 

V letech 1453 až 1454 pak tvoří Andrea Mantegna Polyptych sv. Lukáše [33], dnes 

v Pinacoteca Brera v Milaně. Na střední desce použije motiv sedící světce zamyšleného do 

psaní evangelia do knihy položené před ním na stolku. Zobrazení sv. Justýny ve spodní 

                                                 
269 Francesco dei Franceschi, * kolem 1425, činný 1443−1468. Italský malíř. 
270 PACCAGNINI 1961, 81. 
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řadě napravo přepisuje svůj vzor Justýny ze Squarcionova oltáře s natočenou figurou a 

pohledem upírajícím mimo oltář, ovšem styl malby je již nový-sošnější. 

Mantegnovým dílem je také o něco později (1457−1460) Polyptych San Zeno,271 

který připomíná spíš novější projev stylu, jak jej prezentuje Madona De Lazara. 

 

Je zřetelné, že ve Squarcionově Oltáři přetrvávají gotické formy, které se přenášejí 

také do výzdoby původně dochovaného vyřezávaného rámu. Použito je zde však nově 

využití antického materiálu již v renesančním smyslu. 

 

Oproti Squarcionovu Polyptychu De Lazara je Panna Marie s dítětem z Berlína [B]  

bezpochyby propracovanější prací než předcházející oltář. Evidentně je deska Madony 

inspirována některou florentskou předlohou, zřejmě podobnou, kterou se inspiroval 

například Niccolò Pizzolo ve své terakotě Panny Marie s dítětem [23] z Vaduz.272 

Zobrazení Marie z profilu bylo běžně zobrazováno na antických mincích a medailích a na 

severu Itálie byla známa také skrze tvorbu z veronského pobytu Pisanella [3, 4]. Především 

pak produkce Filippa Lippi ovlivnila nejvíce toto Squarcionovo dílo. Je znatelná blízká 

podobnost v kompozici dítěte například Madoně Vitelleschi [17] z římské sbírky z doby 

kolem roku 1437. Taktéž nakročení figury dítěte je zpodobněno ve florentské Madoně se 

sv. Františkem, Kosmou, Damiánem a Antonínem Paduánským [18] z doby kolem roku 

1445.273 Lippi používá tento typ „mater amabilis“ také ještě v 70. letech,274 což můžene 

například spatřovat v Madoně z Palazzo Medici-Riccardi [21].275 

 

Dílo Madony De Lazara je zajímavý dokument nejen k bohaté sbírce odlitků, 

maleb a kreseb velkých současných umělců, které měl Squarcione ve své dílně, ale také 

proto že se objevují formální vztahy jeho malby s Filippem Lippi, z něhož čerpá svůj 

expresionismus, svůj neklidný a bizardní jazyk.276  

Jeho způsob zobrazování Panny Marie s dítětem je přenesen do tvorby jeho 

studentů a následovníků, které tento styl rozšiřovaly také do okolí. Madonna del Latte [24] 

                                                 
271 Andrea Mantegna: Polyptych San Zeno, 1457−1460, 212 x 460 cm. Původně Basilica di San Zeno, 
Verona. 
272 Niccolò Pizzolo: Madona, kolem 1450, 70 x 52 cm, terakota. Sbírka Fürsten von Liechtenstein, Vaduz. 
273 Filippo Lippi: Madona se sv. Františkem, Kosmou, Damiánem a Antonínem Paduánským, kolem 1445, 
196 x 106 cm. Galleria degli Uffizi, Florencie.  
274 MANNINI /FAGGIOLO 1993, 132. 
275 Filippo Lippi: Panna Marie s dítětem, konec 70. let 15. století, tempera na desce, 115 x 71 cm. Palazzo 
Medici-Riccarci, Florencie. 
276 PACCAGNINI 1961, 81. 
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z Paříže,277 dílo Marka Zoppo, je přesně tím vzorem Madony za parapetem, kterou umělec 

namaloval uzavřenou v nice místo zavěšeného závěsu. Také rané dílo Carla Crivelli - 

Panna Marie s dítětem [35] ze sbírky Fondazione Giorgio Cini - je ovlivněno uměním 

padovského mistra. Ovšem styl „squarcionesque“ se nejvíce projevil v rané tvorbě  Giorgia 

Schiavone v Madoně Sabauda [34], v které se spojují všechny prvky - stojící polopostava 

Panny Marie za mramorovým parapetem, zahalená pláštěm přidržuje nahé dítě často 

v neklidném pohybu nebo po vzoru Lippiho sedící na polštáři. Za figurami splývá látkový 

závěs nebo je umístěna do niky (Zoppo [24]). Obraz je zdobený festony s ovocem, často 

putti a po stranách s průhledy do otevřené krajiny. 

 

V Polyptychu De Lazara a Madoně De Lazara jsou použity stejné motivy, pestré 

mramory a festony, zdobený okraj oblečení (zřejmá znalost krejčího a vyšívače), podobné 

nanesení inkarnátu, stejné kulaté oči, čisté s těžkými víčky, podobné krajiny s uschlými 

stromy v pozadí a stejné vysoké mraky, ale mnohem lépe realizované v Madoně, která byla 

vytvořena o nějakou dobu později. 

 

Obě nepochybná díla jsou také velmi rozdílná v inspiračních vzorech - Polyptych 

vykazuje znalost německého umění v padovském prostředí zprostředkovaného rodinou 

Vivarini [9], ale také jistou zaostalost v porovnání se soudobými pracemi jeho žáka Andrey 

Mantegna v kostele Eremitani v Padově [22]. Madona je na druhou stranu zajímavým 

dokladem vlivu florentských umělců na Padovské umění, jistou inspirací Donatellovými 

díly, Pisanellovými medailemi [4], ale především Lippiho Madonami [17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
277 Marco Zoppo: Madonna del Latte, kolem 1455, plátno 86,4 x 67,6 cm. Musée 
National du Louvre, Paříž. 
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2. Díla připisovaná Francescu Squarcione 

V současné době máme s jistotou zachovaná pouze dvě signovaná díla Francesca 

Squarcione. Polyptych De Lazara [A] vystavený v Padově a Madonu De Lazara [B] 

uloženou v Berlíně. Ovšem v průběhu času mu připisovali odborníci i další umělecká díla, 

která jsou však často dílenskými pracemi nebo pracemi jeho studentů či širšího okruhu. 

Mnohdy rozsáhlá diskuze o autorství jednotlivých děl je zahrnuta do jejich 

příslušných katalogových hesel za touto kapitolou.  

Badatelé tedy hovoří o několika dalších dílech, která by mohla být připsána 

Franceskovi. Domnívám se, že jich je jen pár, které vynikají v časovém seznamu jeho děl. 

 

Myslím, že jeho ranou práci ze 30. let bychom dnes mohli jen s velkou obtíží 

rozluštit. Jeho tvorba, před rokem 1440 není ani nikterak písemně dokumentována.  

Úvaha, že by jedním z prvních děl Franceska Squarcione mohla být freska Madony 

s ptáčkem [H] , jak se pokouší navrhnout Giulliana Ericani,278 je myslím zavádějící. 

Podobně stojící dítě na levém kolenu Panny Marie nacházíme třeba například u Madony 

s křepelkou [11] z Veronského Museo di Castelvecchio.279 Madona byla dříve připisována 

Pisanellovi,280 a datací do pozdních 20. let 15. století.281 Je zde zřejmá kompoziční 

inspirace v postavě dítěte. 

Humanista Guarino da Verona píše, v červnu 1416 z Padovy jednomu svému žáky, 

aby mu navrátil kopii Cicerona, kterou si chce jistý „magister Antonius Pisanus“ vzít 

s sebou ze své cesty z Padovy, možná do Benátek282. Pisanello tedy zřejmě byl v Padově 

a mohl zde zanechat nějaké kresby, z nichž se inspirovali další umělci. 

Gotického veronského umění, které malba Madony s ptáčkem prezentuje, lze vidět 

například v díle Gentile da Fabriano a jeho Madoně s Mikulášem, Kateřinou 

Alexandrijskou a donátorem[8],283 kde obličej sv. Kateřiny je téměř totožný s Mariiným na 

fresce. Pak také například u veronského Stefana da Zevio a jeho Madoně v trávě [13]284 

nacházíme přesně tu subtilnost obličeje a ladnost dlouhých prstů jako na fresce. 

                                                 
278 ERICANI 1999a, 136.  
279 Pisanello: Madonna dela Quaglia, 20. léta 15. století, 67 x 43,5 cm, tempera na desce. Museo di 
Castelvecchio, Verona. 
280 SINDONA 1961, tav. 6. 
281 V katalogu z roku 2001 je Madona s křepelkou připsána Michelinovi da Besozzo. In: SYSON/GORDON 

2001, 13, tav. 1.15. 
282 SYSON/GORDON 2001, 254. 
283 Gentile da Fabriano: Madona s Mikulášem, Kateřinou Alexandrijskou a donátorem, 1395−1400, 
113 x 131 cm. Staatliche Museen, Berlin.  
284 Stefano Zevio: Madona v trávě, kolem 1410, 129x95cm, tempera na dřevě. Museo di Castelvecchio, 
Verona. 
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Můžeme tedy říct, že autor malby Madony s ptáčkem znal veronské mistry, nebo 

dokonce sám z Verony pocházel, ale myslím, že sám Squarcione tvůrcem nebyl. 

Jako ranou Squarcionovu práci, z poloviny 30. let, usuzuje Miklós Boskovits 

Madonu [O] uloženou v depozitáři Museo Correr v Benátkách.285 Domnívám se ovšem, že 

malba nese znaky z goticky ovlivněných Benátek. Podobnost zpracování námětu vidím 

například v tvorbě Michele Giambona [14].286 I zpracování zlatého pozadí na Madoně 

nebylo nikdy použito ve Squarcionově další tvorbě. Naposledy Andrea De Marchi zvažuje 

dílo spíše jako tvorbu Franceskova prvního žáka - Michele di Bartolomeo287. Ovšem bez 

podkladu je i dílo jeho málo známého žáka opravdu obtížně určitelná. 

 

Od 40. let nacházíme dokumentace s jeho tvorbou pro kostel Del Santo, ovšem jeho 

dílo je dnes zničeno nebo přemalováno a nenacházíme tedy příklad malby pro tento kostel 

z této doby. Ve 40. letech se tedy stává slavnějším a vyhledávanějším, se zakázkami od 

nejdůležitějšího chrámu Padovy, po výchovu a první adopce svých žáků jako Dario da 

Treviso a Andrea Mantegna. Díky prvotním dílům jeho žáků můžeme vysledovat v jejich 

tvorbě „manieru učitele“. 

Rokem 1444 je dokumentována grafika z 18. století se zobrazením Madony [J] , prý 

podle obrazu Franceska Squarcione. Michelangelo Muraro288 jí ztotožňuje s jakousi 

Madonou pro konvent Candiana. Grafické provedení obrazu ovšem působí velmi vlámsky 

s provedením draperie Mariina šatu i, pro svou dobu, nezvyklém průhledu oknem do 

krajiny s hradem. Madona s knihou stojící za parapetem, s dítětem sedícím na polštáři 

a donátorem mohla být dílem Franceskovým, ovšem stylově pochybuji o podobnosti 

s grafikou. 

Domnívám se, že Squarcionovým dílem je Madona s knihou [R] , kterou vytvořil 

někdy v letech 1445 až 1450. Vzhledem k jejímu stylu provedení musela vzniknout před 

Polyptychem De Lazara [A]  a také před Madonou Vitetti [E] , z římské sbírky, která je 

dalším Squarcionovým dílem. Madona s knihou je zřejmě inspirace Lippiho Madonou se 

sv. Františkem, Kosmou, Damiánem a Antonínem Paduánským [18] z doby kolem roku 

1445,289 jistě v postavě dítěte, nebo také nějakou z dalších madon, které se do dnes 

nedochovaly. Také Ježíškovo gesto zaháknutí se o matčin oděv by mohlo být převzato od 

                                                 
285 BOSKOVITS 1977, tav. 43. 
286 Michele Giambono: Madona s ptáčkem, kolem 1450, 56 x 47cm. Museo Correr, Benátky. 
287 DE MARCHI 2003 − Andrea DE MARCHI, in: Da Ambrogio Lorenzetti, Firenze 2003, 116, pozn. 17. 
288 MURARO 1974, 70. 
289 Filippo Lippi: Madonou se sv. Františkem, Kosmou, Damiánem a Antonínem Paduánským, kolem 1445, 
196 x 106 cm.  Galleria degli Uffizi, Florecie. 
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Lippiho [19].290 Podobně kompozice Madony s knihou posloužila Squarcionovy znovu 

v Madoně De Lazara [B] , kde už byl poučen Mantegnovým novým sochařským stylem. 

Madona Vitetti [E]  je, dle mého názoru, dalším Squarcionovým dílem. Vytvořena 

byla nejspíš krátce před Polyptychem De Lazara, kolem 1445 až 1450, jelikož například 

zobrazení krajiny s holými stromy je použito v Polyptychu ve střední desce se sv. 

Jeronýmem.  

Později obdobně kompozicí malby převzal Squarcionův žák Giorgio Schiavone 

v Madoně se světci [27], datované do jeho pobytu u učitele - kolem 1456−1457. Schiavone 

však pracuje již odlišným stylem............. 

Taktéž se můžeme domnívat, že se touto malou deskou inspiroval Dario da Treviso, 

jemuž je do doby kolem roku 1459 připisována poměrně velká deska Madony Misericordia 

[25],291 prezentována v Museo Civico v Bassanu. Dario však pracuje již se štětcem jiným 

způsobem v provedení draperií, i horského pozadí malby. 

 

Bez pochyby Franceskovo dílo Polyptych De Lazara [A] byl, podle dokladů 

o platbách, zhotoven v letech 1449 až 1452. Styl tohoto díla se přenáší do Squarcionovy 

tvorby začátku 50. let. Ovšem kolem poloviny 50. let se styl mění, zřejmě vlivem 

Mantegnovy výzdoby Cappella Ovetari, Donatellových reliéfů, nabývá hmoty 

a sochařského vnímání malby. V novém stylu je také silnější vliv Filippa Lippiho. 

Často zpochybňovaným dílem Franceska Squarcione je Madona Goustikker. Styl 

malby vypovídá, že byla namalována po roce 1452, nějakou dobu po dokončení 

Polyptychu De Lazara. Dítě sedící na polštáři je oblíbený motiv Filippa Lippiho, který 

v Padově zanechal svou uměleckou stopu už v roce 1434. Například Luneta s Pannou 

Marií a dítětem ze Salt Lake City [16]292 zobrazuje Marii držící v náručí dítě, které si strká 

prstík do úst. Andrea De Marchi293 také například soudí, že provedení pokrývky hlavy 

Panny Marie by mohlo být inspirováno třeba Lippiho Madonou [15] z Prata z roku 

1436.294  

Mimo florentské umění lze pohlédnout také jiným směrem ve vlivech znázornění 

dítěte s prsty v ústech. Už kolem roku 1410 Veronský umělec Stefano da Zevio vytvořil 

                                                 
290 Filippo Lippi: Madona, kolem 1450, 80 x 53 cm. Fondazione Magnani-Rocca, Corte di Mamiano, Parma. 
291 Dario da Treviso: Madona Misericordia, kolem 1459, 168 x 184cm. Museo Civico, Bassano.. 
292 Filippo Lippi: Madona s dítětem, polovina 30. let 15. století, 81 x 100 cm. Utah Museum of Fine Arts, 
Salt Lake City.  
293 DE MARCHI 2008, kat. č. 1, 61. 
294 Filippo Lippi: Panna Marie s dítětem, kolem 1436, 27,5 x 21 cm. Galleria di palazzo Alberti, Prato. 
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Madonu sedící v trávě [13],295 v jejímž klíně v polosedu leží Ježíš strkající si do úst 

ukazováček. 

Francesko se určitě inspiroval dílem Filippa Lippi, které transformoval jej do svého 

umu padovského umělce. 

Kresba Madony Goudstikker je použita v následující desce s Pannou Marií 

a dítětem z Baltimore [G] . Tato malba je ovšem dílem jiné ruky, ačkoli přebírá kompozici 

z dílny Franceska Squarcioneho. Vidíme v ní silný vliv Lippiho, zjemnění linií, a je na 

zvážení návrhu Alberty De Nicolò Salmazo,296 jestli by desku nemohl provést například 

Nicolò Pizzolo? 

Podobnost s Polyptychem De Lazara nezapře deska se Sv. Bernardinem Sienským 

[Q] , namalovaná zřejmě brzy po kanonizaci světce v roce 1450. Prototyp zobrazování 

tohoto světce byl ve Squarcionově dílně často kopírován, což dokazují i dodnes dochované 

malby jeho žáků a následníků (např. Dario da Treviso [26], Alvise Vivarini). 

 

Franceskovu spolupráci s žáky můžeme vidět na Tondu Madony s ptáčkem [K] , 

provedeném společně s Giorgiem Schiavone někdy v letech 1456 až 1458, v době, kdy byl 

Schiavone v jeho dílně. Vykazuje mnohé z  Schiavoneho tvorby, ale ještě s vlivem mimo 

jiné i Donatellových reliéfů. 

Z této doby jistě pochází i Madona s ptáčkem [T] z Museo Correr, která je 

bezpochyby Schiavonovým dílem. Postava dítěte má jistě mnohé společné s dítětem 

Squarcionovy Madony Goudstikker. Mariina hlava se svým nakloněním je naopak spíše 

blízká například další Schiavoneho malbě - Madoně Sabauda [34] z Torina.297 

Nepochybně blízká je také souvislost Madony s ptáčkem s raným dílem Carla Crivelli. Tak 

například malá deska Madony Speyer [35]298 vykazuje podobné prvky jako Schiavoneho 

Madona s ptáčkem. V detailu obličeje, oči, nos i malá ústa, bychom mohli objevit inspiraci 

stejným uměleckým stylem “squarcionesque” působící v polovině Quattrocenta v Padově 

a okolí. 

 

Dvouřadý polyptych nacházející se v Arzignano [D]  byl Squarcionovi připisován 

mnohými autory. Domnívám se, že vzorem pro jednotlivé postavy byla díla Squarcioneho 

                                                 
295 Stefano Zevio: Madona v trávě, kolem 1410, 129x95cm, tempera na dřevě. Museo di castelvecchio, 
Verona. 
296 DE NICOLÒ SALMAZO , 159. 
297 Giorgio Schiavone: Madona, 1456, 69 x 61 cm. Galleria Sabauda, Torino. 
298 Carlo Crivelli: Madona Speyer, 28 x 18 cm. Collezione Giorgio Cini, Venezia. 
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a některých jeho žáků (například Giorgia Schiavone, Nicolo Pizzola). Byl namalován 

přibližně v letech 1455 až 1460. Jako autor se dnes připisuje nejistý veronský anonym 

nazývaný Mistr arzignanského polyptychu. Vzhledem k několika inspiračním zdrojům, 

patrných v díle, nemůžeme úplně vyloučit možnost spolupráce Mistra arzignanského 

polyptychu s dalšími autory. Tomuto Mistru polyptychu Arzignano, lze připsat i některé 

další desky, původem připisované Francescovi Squarcione a dalším. 

Jak už se zmínil Miklós Boskovits (1977),299 vidím také podobnost tohoto 

Polyptychu s dalšími díly, které bývaly připisovány Squarcionovi. Například Madona 

Ackermann [M]  musí být dílem stejného mistra, který vytvořil Polyptych Arzignano. 

Zpracování draperie sedící Marie, vysoká linka obočí, váčky pod očima, dvojitá brada, 

anatomie hlavy, to vše připomíná taktéž sv. Kateřinu z Polyptychu. Styl obličeje připomíná 

jen lehce Squarcionovu Justýnu s jejími malými ústy. Autor Ackermannovy Madony 

i Polyptychu Arzignano tedy jistě navštívil Padovu a poznal dílenskou produkce Franceska 

Squarcione. 

Autor polyptychu Arzignano zřejmě namaloval také Madonu lactans [29],300 jejíž 

provedení úzce souvisí s figurami sv. Agáty a Uršuly v horní řadě Polyptychu Arzignano 

[D] . 

Za jedno ze sporných děl uvažujeme také o Madoně z Bukurešti [L] , kterou 

původně připsal Squarcionovi Miklós Boskovits (1977).301 Opravdu tato deska nese jakési 

znaky stylu „squarcionesque“, ovšem anatomie mladého Ježíše je od Franceskova díla 

příliš odlišná. Připomíná spíše dítě na středové desce polyptychu Arzignano. Také postava 

Marie je velmi podobná sv. Kateřině arzignanského oltáře. Domnívám se, že by autorem 

mohl být zřejmě veronský Mistr Arzignanského polyptychu a deska vytvořena někdy 

v letech 1450 až 1460. 

Další spekulovaná deska Madony s cherubíny [30], nemůže být dávána do přímé 

souvislosti s Franceskem Squarcione, ale mohla by být prací některého umělce, jenž 

navštívil Padovu v době slávy Andrey Mantegna po polovině patnáctého století. Později 

v roce 2003 byla malba například připsána Giorgiu Schiavone,302 což je myslím mylné 

označení. Spíše desku vytvořil někdo z okruhu Mistra Arzignanského polyptychu, což 

                                                 
299 BOSKOVITS 1977, 51. 
300 Mistr Arzignanského polyptychu: Madona lactans, kolem 1455, 54,5 x 32,5 cm. Institut de France, Musée 
Jacquemart-André, Paříž 
301 BOSKOVITS 1977, 51, tav. 45. 
302 Připisováno Schiavonemu. In: Katalog Christie's, Kat. č. 106. 
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soudím s přihlédnutím k Madoně z Bukurešti [L] , jež byla mohla být jednou z inspirací pro 

provedení této malby. 

 

V minulosti byly Squarcionovi připisovány desky z Accademia Carrara v Bergamu 

[N 3, 4, 5, 6], ke kterým později přibyly další [N1, 2, 7, 8]. Ovšem po objevení 

dokumentace je jisté, že byly součástí Polyptychu Redentore, který byl vytvořen v roce 

1458 pro bergamský kostel San Agostino. Z desek samotných je patrné, že jsou spíše 

vytvořeny někým z okruhu muránských Vivariniů nebo brescianského mistra Bonifacia 

Bembo [32]. Podobně jsou na tom i další desky dnes neznámého polyptychu [31], které 

jsou zřejmě z podobného uměleckého okruhu jako Polyptych Redentore. 

 

O Squarcionově tvorbě v 60. letech máme jen několik málo informací. Dílenská 

výroba pravděpodobně plnila množství malířských objednávek i v této době. 

Podle dochovaných dokumentů víme, že Francesko získal zakázku na provedení 

plánu Padovy, a z dokumentů víme, že jej provedl v roce 1465. Domnívám se, že 

pergamen s plánem města Padovy [U] z padovské Biblioteca Civica, je oním zmiňovaným 

dílem Franceska Squarcione. Kolorovanou kresbu vytvořil s předlohou známého plánu od 

Annibale Maggiho, dnes v Biblioteca Ambrosiana v Miláně. 

Už od roku 1560303 je zmiňován Squarcione jako tvůrce nástěnných fresek 

v portiku kostela San Francesco v Padově, které měl provádět od roku 1466 až do své smrti 

v roce 1468. Lunety na portiku kostela San Francesco v Padově prezentují příběhy ze 

života sv. Františka [C] . Vzhledem k tomu, že Squarcionovi bylo v té době kolem 70 let, 

nelze se domnívat, že by sám fresky maloval. Ovšem nepochybuji, že návrhy vytvořil on, 

také vzhledem k dochovaným kresbám Cristofora da Lendinara (Il Santo, intarsie pro Del 

Santo304) []  podle návrhů Squarcioneho z doby kolem 1461−5. Nástěnné malby pak 

vytvořili pod dohledem mistra jeho žáci. 

 

Jedním ze sporných přípisů bývala také freska Panny Marie s dítětem [S] 

v Padovském muzeu. Myslím, že mohu s jistotou říci, že malbu nevytvořil sám 

Squarcione. Je však zcela jistě ovlivněná padovským prostředím 2. poloviny Quattrocenta, 

hlavně tady florentským vlivem zde. Podobnost zpracování malby s něžným objetím matky 

                                                 
303 SCARDEONE 1560, 372. 
304 MURARO 1974, 70. 
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a dítěte je zřejmá v Madoně del Tresto [28],305 připisované Jacopovi da Montagnana. 

Téměř identická tvář Panny Marie se objevuje také v dalším Montagnanově dalším díle, 

Zvěstování z roku 1495.306 

Podle dostupných informací z roku 2002307 se domnívám, že by malbu mohl 

vytvořit Jacopo da Montagnana, který se v mládí v Padově učil v dílně málo známého 

bologneského umělce jménem Francesco Brazalieri. Určitě navštívil Benátky a poznal 

tvorbu rodiny Bellini, když pak v roce 1469 je Montagnana zapsán členem padovského 

malířského cechu a tvoří nějaké práce v Padově. 

 

Franceskova dílna byla od 30. let do 60. let patnáctého století jistě velmi 

produktivní, což dosvědčují některé písemné dokumenty a zmínky o zakázkách. Přesto je 

jen velmi těžké v dílech odhalit samostatnou ruku Franceska Squarcioneho, také pro jeho 

dobrou organizaci jako podnikatele, kde se na vlastní produkci osobně mnohdy vůbec 

nepodílel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305 Jacopo da Montagnana: Madonna del Tresto, 114 x 82 cm. Ospedaletto Euganeo, Santuario del Tresto. 
306 Jacopo da Montagnana: Triptych Zvěstování, 1495. Museo Diocesano, Padova. 
307 DE NICOLÒ SALMAZO /ERICANI 2002. 
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A. Polyptych de Lazzara 

Polyptych byl vytvořen v letech 1449 až 1452, 175 x 220 cm, signatura: OPVS 

SQUARCIONI PICTORIS. Dnes se nachází v Museo Civico v Padově (inv. č. 399). 

 

Provenience: Objednal právník Leone IV De Lazara, pro svou rodinnou kapli,308 kostel 

Carmini, Padova; přesunuta do dormitoria konventu Dei Carmini; 1789 získal jako rodinné 

dědictví Giovanni De Lazara;309 1859 polyptych získal do vlastnictví Nicolò De Lazara; 

Museo Civico, Padova. 

 

Popis díla: 

Ve středu polyptychu v původním dřevěném zlaceném rámu trůní sv. Jeroným, 

kterého doprovází po stranách čtyři stojící figury světců: Lucie a Jan Křtitel nalevo, 

Antonín Poustevník a Justýna napravo. 

V zamyšlení ztvárněný sv. Jeroným sedí na lavici a podpírá si hlavou rukou 

opřenou o otevřenou knihu na stole. Malíř jej umístil do polorozpadlé architektury se 

dvěma sloupy se zlatými hlavicemi. Zlato je naneseno také v horní části obrazu, zatímco 

průhledem v rozbořené architektuře spatřujeme mírně zalesněnou krajinu s holým stromem 

v popředí a barevně odstupňována obloha od světlé do temné bouřlivě vzhlížející. Sám 

Jeroným je vymalován v hnědém hábitu s šedým škapulířem a červeným kardinálským 

kloboukem-jedním z jeho atributů. 

Vzhled střední desky Polyptychu De Lazara připomíná vlámské a německé obrazy 

s rozpraskanou půdou s uschlými stromy, proplétaným plůtkem, ležérně odloženou 

pantoflí, i pro své detaily předmětu na Jeronýmově stole. 

Ostatní desky, staticky stojící postavy na mramorovém piedestalu ve zlaté nice 

s červenou zídkou, působí odlišným dojmem.  

Úplně nalevo je umístěna sv. Lucie, která si podle legendy sama vyloupla oči, aby 

její nápadník přestal ve velebení jejich krásy.310 Lucie je štíhlá téměř éterická figura 

zahalená tmavě zeleným pláštěm přes červený mučednický šat. V levé ruce drží na talířku 

své oči a pravou zvláštním gestem drží modrý vak s knihou. Její malba je velmi poškozena 

v partiích obličeje, pravé ruky a pravé nohy. 

                                                 
308 Dnes je kaple věnována Sant´Andrea Corsini. 
309 BRANDOLESE 1795, 187. 
310 HALL  1991, 254. 
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Vedle Lucie blíže k Jeronýmovi stojí sv. Jan Křtitel. Je zobrazen jako pohublý muž 

ve středním věku s rozcuchanými vlasy, v uvolněném postoji s patami u sebe a tváří 

vzhlížející k nebesům. Jan Křtitel je oblečen do zvířecí srsti přepásané bílou látkou, do 

jejíž záhybů vkládá levou rukou, když pravou drží dlouhý rákosový kříž a rozvinutý svitek 

s nápisem ze 4. evangelia (1.36) citujícím: „Ecce Agnus Dei“. 

Napravo od středové desky s Jeronýmem stojí na svém piedestalu Sv. Antonín 

Poustevník311 otočený k divákovi téměř zády. Nahrbený starý muž je oblečen v tmavém 

rouchu s bílou kápí, čtoucí knihu, zřejmě Písmo Svaté,312 opřený o hůl a držící zvoneček - 

svůj symbol, který byl podle některých výkladů používán k zahánění zlých duchů, 

a nepřímo poukazuje na Antonínovo pokušení.313 

Sv. Justýna Paduánská je elegantní mučednice zpodobněná na pravé desce oltáře. 

Červený splývající šat má přepásaný tmavou stuhou a přes ramena nese sepnutý tmavě 

modrý plášť s červeným lemováním, kterým si zakrývá také spodní část těla. Justýna 

v pravé ruce ladným pohyben přidržuje dýku,314 jíž byla probodnuta při pronásledování 

křesťanů za císaře Maximiliána. A levou paží si k tělu tiskne knihu, když rukou přidržuje 

svůj plášť a palmovou ratolest, atribut mučednice. 

 

Literatura o díle:  

Kromě základních informací o díle, publikovaných v 16. a 17. století, se více 

zabývá stavem oltáře Luigi Lanzi (1793) ve své „Cestě po Benátsku“.315 Vyzdvihuje ve 

Squarcionově polyptychu „výraz, barevnost a především perspektivu“ o které říká, že je 

Squarcione „jeden z nejdokonalejších v této skupině“.316 

Dílo bylo na dlouhou dobu zapomenuto v rohu dormitoria konventu, dokud oltář 

neobjevil v roce 1789 Pietro Brandolese, který píše (1795), že nalezl “jednu zanedbanou 

malbu v dormitoriu konventu”, dokazuje také, že nalezl příslušné dokumenty o platbě 

30 zlatých Francescu Squarcione za toto dílo.317 Platby byly ve splátkách prováděny 

od 8. ledna 1449 do 28. března 1452, publikuje je později Lazzarini (1908).318 

                                                 
311 Sv. Antonín Poustevník (také zv. Veliký) se narodil kolem roku 251. Byl mistrem sv. Atanáše, svého 
biografa311. Je považován za otce asketického života, měl založit opatství v Egyptě, s řeholí sv. Augustina. 
312 KAFTAL 1978, 52. 
313 HALL  1991, 52. 
314 HALL  1991 208−209. 
315 LANZI 1990, 104. 
316 LANZI 1990, II, 19. 
317 BRANDOLESE 1795, 187. 
318 BCPd − Miscellanea padovana, BP. 1035 III. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXVII. 
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Brandolese chválí v postavách oltáře “kvalitní řasení, efektivní barevnost, 

schopnost perspektivy“. Upozorňuje také na unikátnost další Squarcionovy desky, Madony 

Berlino (De Lazara), ve své době uchovávané v domě Lazarů.319 

Giannantonio Moschini poprvé dílo zmiňuje v “Průvodci městem Padova” 

v roce 1817.320 Následně pak také ve svých vzpomínkách (1826) věnuje Francescovi 

několik stránek.321 Nedozvídáme se ale nic nového o díle, jen shrnuje informace od 

Brandoleseho a Lanziho o nalezení dokumentace k vytvoření díla.322 

Už Luigi Lanzi (1793) označil několika způsoby Squarciona jako otce novátorské 

malířské školy v severní Itálii; avšak v moderním slova smyslu byla kritická otázka 

o tomto malíři formulována Pietrem Selvatico (1839).323 Analýzou obou Squarcionových 

děl Selvatico korektně identifikoval kulturní předpoklady Polyptychu ve stylu Vivariniů, 

odvolávající se na severské umění (především německé), pro nadměrnou drobnost 

v provedení detailů, podkresluje nedostatky kresebného a perspektivního řádu. 

Napoleone Pietrucci (1858) posuzuje dílo pozitivně: “nádherná ozdoba ušlechtilé 

rodiny De Lazara”.324 Publikuje také opisy dokumentů z let 1449 a 1450 o platbách za 

dílo.325 

V “Katalogu městkého muzea v Padově” referuje Andrea Gloria (1880), že v roce 

1859 se dostalo dílo do muzea darem conte Nicolò De Lazara.326 

 

Paul Kristeller (1901), v monografii Andrea Mantegny, pokládá oltář za důležitý 

jen z hlediska historického zájmu, ale jinak jej považuje za “ubohý výkon, bez života nebo 

charakteru”. Popisuje zřejmou blízkou příbuznost se stylem školy Vivariniů. Také udává, 

že se oltář podobá dílům Giorgio Schiavoneho, který byl zaměstnaný ve Squarcionově 

dílně, a uvažuje, že by mohl být oltář Schiavoneho raným dílem, ačkoli je “daleko pod jeho 

lepší výkony”.327 Kristeller tedy Squarcionovo dílo moc vysoce nehodnotí. Možnost 

Schiavone jako tvůrce Polyptychu De Lazara je ovšem vyvrácena dokumenty 

                                                 
319 BRANDOLESE 1795, 187. 
320 MOSCHINI 1817, 182. 
321 MOSCHINI 1826, 26−30. 
322 MOSCHINI 1826, 29−30. 
323 SELVATICO 1839. 
324 PIETRUCCI 1858, 260. 
325 PIETRUCCI 1858, 260. 
326 GLORIA 1880, 9. 
327 KRISTELLER 1901, 23. 
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publikovanými Lazzarinim v roce 1908, kde se říká, že Schiavone vstoupil do dílny 

Squarcionovy až v roce 1456.328 Tedy čtyři roky po dokončení díla.  

Kristeller také vidí markantní rozdíl v provedení Polyptychu a Madony De Lazara. 

Polyptych shledává jako dílo “benátského stylu” se schematickými vzájemně 

srovnatelnými světci ve formě a metodě, zatímco Madona je podle něj “svěží 

naturalistický motiv matky držící v náručí své dítě, tolik převzatá z Donatella”.329 

Pro Pompea Molmentiho (1903), který píše katalog “Benátského umění” je 

polyptych jen “ubohá věc”. Nepřikládá mu velký význam.330 

Zatímco Bernard Berenson (1907) ho považuje za rozvíjející se pod “vlivem antiky 

a Donatella”.331 

Velmi důležitou pro toto dílo je publikace Vittoria Lazzarini z roku 1908, do které 

zařazuje pod č. XXXVII dochované dokumenty o objednávce a platbách za dílo,332 které 

nalezl již Brandolese. Dozvídáme se o první platbě 2. ledna 1449,333 kdy Squarcionovi 

vyplatil Leone De Lazara 8 zlatých dukátů z celkových 30. Následně přijímá toho roku 

ještě několik menších plateb. Další menší (1 libra, 9 soldi) dochovaná platba proběhla 

13. dubna 1450.334 Pak nastává odmlka v nalezených dokumentech, nebo je možné, že ani 

další dokumenty nejsou. V dokumentu z 28. března 1452335 nalézáme další platby a zprávu 

o dokončení Polyptychu. Podrobnější rozpis plateb není pro tuto práci prioritou, dočteme 

se mu u Lazzariniho.336 

V roce 1909 vydává Laudedeo Testi první svazek svého dvoudílného cyklu 

“O dějinách benátského malířství” .337 Polyptychu De Lazara věnuje katalogové heslo.338 

Uvádí publikované dokumenty o platbách za oltář a následně se věnuje jeho popisu.  

“Gotický rám benátského stylu rámuje pět postav, čtyři stojící po stranách mají 

klasické zlaté pozadí”, zatímco ve středově desce s Jeronýmem “se projevuje touha po 

dosažení hloubky obrazu pomocí perspektivních aplikací a krajiny”. Neuvažuje o díle jako 

                                                 
328 AN − Liber I abbreviaturarum Io. Fr. a S. Daniele, c. 161. In: LAZZARINI  1908, dok. XLV. 
329 KRISTELLER 1901, 23. 
330 MOLMENTI 1903, 23pp. 
331 BERENSON 1907, 295. 
332 LAZZARINI  1908, XV, parte I., 147. 
333 BCPd − Miscellanea padovana, BP. 1035 III. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXVII. 
334 BCPd − Miscellanea padovana, BP. 1035 III. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXVII. 
335 BCPd − Miscellanea padovana, BP. 1035 III. In: LAZZARINI  1908, dok. XXXVII. 
336 LAZZARINI  1908, XV, parte I., 147. 
337 TESTI 1909. 
338 TESTI 1909, 437−438. 
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o malbě záalpského charakteru, ale nachází v díle mnoho elementů a dekorativních motivů 

používaných následovníky Squarcionovy školy.339 

Jakob Burckhardt (1910), se po Testiho odlišném názoru, opět navrací k teorii vlivu 

částečně německé rodiny Vivarini na Squarcionovo dílo.340 

Názor o vlámských vlivech na Franceskovo dílo vzali v patrnost také John Arsher 

Crowe a Giovanni Battista Cavalcaselle (1912).341 

Pro Roberto Longhiho (1926) je tento polyptych těsně svázán s muránskou školou. 

Svatí po stranách sv. Jeronýma podle zvyku Antonia Vivarini, stojí na renesančních 

sloupcích, v perspektivě, za nimi se točí balustráda, ale figury nemají onu jednoduchost 

a ve stejné době onu plastickou důkladnost vlastní Antoniovi.342 

Jak soudí Giuseppe Fiocco (1927) Squarcioneho Polyptych prokazuje, že je velmi 

pozadu v prostředí, do kterého již pronikaly novinky z Florencie, a také pozadu ve vztahu 

svého nejlepšího žáka Mantegny, který již rok předtím dodělává věhlasné malby pro 

Cappella Ovetari343. Fiocco popisuje dílo nepříliš lichotivými slovy: „Čtyři štětinaté figury, 

téměř celé pozadí vyryto zlatem, každá stojí za trest na své malé základně... Přízraky to 

slabé a bezvýznamné, použity pronikavé barvy avšak bez důrazu, který by nedělal čest 

žádnému benátskému umělci té doby, natož aby to byl tzv. zakladatel 

Paduánského školy“.344 

Andrea Moschetti sice dílo obdivuje, více však Madonu De Lazara. Uvažuje 

o značném podílu dílny na vytvoření tohoto Polyptychu.345 

Dílem se pak znovu po několika letech zabývá Bernard Berenson (1932,346 1936347) 

ve svých seznamech označuje oltář jako dílenskou práci. 

Raimond Van Marle (1936) se polyptychem zabývá v kapitole o Carlo Crivellim. 

Vidí v díle prvotní Crivelliho styl a tak soudí, že musel Crivelli zažít Squarcionovu dílnu 

zevnitř.348 

Andrea Moschetti (1938), v “Katalogu městského muzea v Padově” obdivuje dílo 

pro svou jedinečnost a zobrazení antiky, nové v té době.349 

                                                 
339 TESTI 1909, 437. 
340 BURCKHARDT 1910, 745. 
341 CROWE / CAVALCASELLE  1912, II, 8-11. 
342 LONGHI 1926, 132. 
343 FIOCCO 1927, 120, 130. 
344 FIOCCO 1927, 120, 130. 
345 MOSCHETTI 1927a, 87. 
346 BERENSON 1932, 550. 
347 BERENSON 1936, 472. 
348 VAN MARLE 1936, 66. 
349 MOSCHETTI 1938, 209. 
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Rodolfo Pallucchini (1946), v linii s myšlenkami Roberto Longhiho a Burckhardta, 

dílo nachází svázané s muránským umění Antonia Vivarini.350 

Luigi Coletti (1953) píše, že v tomto oltáři nachází “nový smysl tělesnosti” 

respektující gotickou tradici, do které řadí “vlny pozoruhodného vkusu v mukách řasení” 

a která napodobuje hrubost, drsnost, ale efektivnost ve fantaskních neuspořádaných 

figurách”.351 

Lucio Grossato (1957) nepochybuje, že dílo vytvořil Squarcione, ještě v prostředí 

“dekadentně” gotickém, ale “bohatě rafinovaném, s ukázkou zajímavé barevnosti malby, 

také pro světlo, jež by mohlo mít původ v jednoduchosti malby Domenica Veneziana. Zde 

intenzivnější a preciznější, jež ovlivnil Turu a Ferrarské umělce”.352 

V bádání o Cosimu Tura353 píše v roce 1958 Eberhard Ruhmer, že styl desek 

Squarcioneho Polyptychu de Lazzara (především v malbách na křídlech) je “v kompletní 

harmonii s flamboyantním gotickým stylem vyřezaného rámu kolem nich”. Ale 

v individuálních detailech práce již obsahuje elementy, jež nám připomínají jeho žáky 

Marca Zoppo a Cosmè Turu: “roztěkanost, dekorativní postoje, vyumělkované pohyby, 

zveličený sentiment, spíš divadelní výrazy a také individuální povaha kreslířského 

umění”.354 

V katalogu výstavy ”Andrea Mantegna” z roku 1961 uvedl dílo pod číslem 57 

Giovannim Paccagnini,355 který považuje (také s ohledem na velmi poničený stav) dílo za 

překvapivě nepodobné novému stylu, který má Squarcione přinášet také skrz svou sbírku 

odlitků, maleb a kreseb současných mistrů a skrz svou dílnu. Zdá se evidentní, že 

z formálních vztahů s dílem Filippa Lippi, přebírá svůj expresionismus neklidného 

a podivného génia svého jazyka, který je pak šířen jeho žáky, především Markem Zoppo 

a Giogiem Schiavone.356 

 

Polyptych byl zachráněn od naprostého zničení restaurátorem Bertollim, který 

zastavil odlepování se malby od podkladu a sejmul přebívající části. Oltář se v roce 1974 

nachází ve stavu, jak jej zanechal Bertolli. 

                                                 
350 PALLUCCHINI  1946, 69. 
351 COLETTI 1953, XXXII−XXXIII.     
352 GROSSATO 1957, 157−158. 
353 RUHMER 1958, 10. 
354 RUHMER 1958, 10. 
355 PACCAGNINI 1961, kat. č. 57, 81, tav. 75. 
356 PACCAGNINI 1961, 81. 
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Oltář byl po restaurování Antoniem Lazzarin vystaven v roce 1974 na výstavě “Da 

Giotto al Mantegna”. Katalogové heslo č. 80 k oltáři zpracoval Lucio Grossato.357 

Jeho příspěvek se zabývá hlavně popisem díla a jeho vlivem na okolní umění. 

Například poukazuje na zničený chrám na střední desce s Jeronýmem, jako na 

Squarcionovo zaujetí klasickou antikou. Zdůrazňuje důležitost tohoto polyptychu, 

v “provedení elegantních figur a také použití světla, které je velmi podobné Domeniku 

Veneziano, pro Cosima Turu a Ferrarské malíře obecně”. 

Grossato poukazuje na fakt, že pojetí krajiny v tomto díle bude mít svého 

následovníka v osobě Giorgio Schiavoneho, který odvodí (ricavera) asciutte profondita 

spaziali e gelide preciosita di materie minerali e vegetali. A také Tura přenese tuto 

prostorovost a preciozitu bludů a metafizického výrazu. Typ oblohy je rozvíjen Mantegnou 

a dojde nakonec k Bellinimi, který jej přetvoří do této lyrické krajinné krásy. 

Miklós Boskovits polyptych zahrnuje ve svém “Výzkumu o Francesku 

Squarcione”, píše o něm, že je prodchnutý gotickým duchem, stále dosti daleko od 

harmických kompozic, které můžeme sledovat na freskové výzdobě kostela San Francesco 

v Padově.358 

Publikuje také názor, že ve střední desce se svatým Jeronýmem vidí prvky 

vlámského ilusionismu, hlavně prý v popisnosti předmětů.359 Toto tvrzení nemusí být 

daleko od pravdy, ačkoli spíše německého, jelikož Padovu v době tvorby oltáře navštívila 

rodina Vivarini, jejíž jeden z hlavních představitelů, Giovanni d´Alemagna, jak již jeho 

jméno samo říká, pocházel z Němec. 

Alberta De Nicolò Salmazo (1993b) podává zprávu o polyptychu v invencích 

Donatella. Zvažuje, že malba byla vytvořena již roku 1450.360 Jiný názor má však 

Raimondo Callegari (1996), který uvažuje o tom, že malba byla vytvořena až v roce 1452. 

Soudí tak podle toho, že většina plateb (kromě první) byla provedena v roce 1452.361 

Davide Banzato pronesl na” Konferenci o Francesku Squarcione” svůj příspěvek 

v roce 1998,362 publikovaný pod edicí Alberta De Nicolò Salmazo o rok později. 

Marco Collareta (1999) přidává do svého článku o Squarcionově životě podle 

Scardeoneho názory na původní vlivy před vytvořením Polyptychu De Lazara.363 

                                                 
357 GROSSATO 1974, kat. č. 80. 
358

 MURARO 1959, 96. 
359 BOSKOVITS 1977, 49. 
360 DE NICOLÒ SALMAZO  1993b, 11. 
361 CALLEGARI 1996, 9−11.  
362 BANZATO 1999, 79−88. 
363 COLLARETA 1999, 29−36. 
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Podle Collareta není malba sv. Justýny pochopitelná bez znalosti Maso Finiguerra, 

Madona na trůnu s anděly a světci, odlitek síry v British Museum v Londýně.364 Struktura 

jednotného prostoru závisí na polyptychu S. Luca vytvořeného Mantegnou. Pieta nahoře je 

kopií jedné malby Lippiho, rozpoznané Andreou De Marchi,365 která je rovněž spjata se 

Schiavonem.366 

Jan Křtitel přichází jako precizní trojrozměrný prototyp, který není těžké 

identifikovat s jedním sádrovým odlitkem San Giovannino Martelli v Museo del Bargello 

ve Florencii.367 Dříve než byl připsán Desideriovi da Settignano byla tato slavná socha 

připisována Donatellovi, kterého evidentně reflektuje. 

Luca Caburlotto (2001) ve své studii o osobě sběratele Giovanni de Lazara věnuje 

Squarcioneho polyptychu několik slov o jeho publikování Brandolesem a Lanzim. Zmiňuje 

také, že Rossetti toto dílo necituje ve svém průvodci.368 

Jako katalogové heslo č. 11 je představen Oltář v katalogu výstavy “Mantegna 

e Padova 1445−1460“ v roce 2006, kde Davide Banzato shrnuje dostupnou literaturu 

k dílu.369 Banzato hypotetizuje o možném vytvoření Polyptychu už v roce 1450 a o velkém 

vlivu Vivariniů, činných od 1447 v Padově, na Squarcionovo umění, hlavně v postavách 

stojících světců, ale také ve zpracování krajiny a doplňků v desce se sv. Jeronýmem.370 

Zřejmě zatím naposledy se oltářem zabýval Davide Banzato ve svém příspěvku 

„Padova 1445−1460. Opere a confronto“371 na konferenci o Andrea Mantegnovi v roce 

2006. Jeho písemná forma vyšla v roce 2010. Zabývá se zde situací patnácti významnými 

roky v padovském umění, kdy se v tomto městě prolýná umění muránských mistrů, 

Squarcioneho stylu a florentských umělců. Srovnává Polyptych De Lazara s Polyptychem 

sv. Petra Franceska dei Franceschi [10] vytvořeným v roce 1447 a také s Polyptychem 

Narození [9] provedeném ve stejném roce Antoniem Vivarini a Giovanim d´Alemagna. 

Banzato vidí ve všech třech vzájemné ovlivnění. Následně pak v dílech Giorgia Schiavone, 

Marka Zoppo [24] a raných malbách Andrey Mantegna [33], se projevuje styl těchto 

polyptychů.372 

 

                                                 
364 HIND 1936, 9−12. 
365 DE MARCHI 1996, 7−8. 
366 COLLARETA 1999, 34. 
367 ROSENAUER 1993, 320−321. 
368 CABURLOTTO 2001, 139. 
369 BANZATO 2006, 162−165. 
370 BANZATO 2006, 164. 
371 BANZATO 2010, 73−97. 
372 BANZATO 2010, 73−77. 
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Jak je zřejmé, malba byla mnohokrát reprodukována a zájmem o ní se zabývalo 

mnoho předních znalců. Bez pochyby je to dílo mistra Franceska Squarcione, jistě 

ovlivněné tvorbou muránských mistrů rodu Vivarini, kteří tvořili v Padově v době 

provedení tohoto polyptychu. Se svým použitím zlacení a statických „suchých“ postav je 

to bezpochyby dílo zaostalé vzhledem k Mantegnovým novátorským malbách v Cappella 

Ovetari. Ale je také významným uměleckým doplňkem ke Squarcionově antické sbírce. 
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A. Francesco Squarcione: Polyptych De Lazara, 1449−1452, 175 x 220 cm. Museo Civico, 

Padova. Reprodukce z: Pisanello. I luogho del Gotico Internazionale nel Veneti, 205. 
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B. Madona De Lazara 

Madona De Lazara [B]  byla vytvořena kolem 1455, 82 x 70 cm, tempera na 

topolové desce. Signatura na parapetu: OPUS SQVARCIONI . PICT . ORIS. Dnes je 

malba součástí sbírky Staatliche Museen v Berlíně (inv. č. 27 A). 

 

Provenience: Původem byla malba umístěna na jednom oltáři v domě rodiny De Lazara 

v Padově; od 1862 ve sbírce markýze De Lazzara v Palazzo Lazara, Padova;373 roku 1882 

byla deska získána do Staatliche Museen, Berlín.374 

 

Popis díla: 

Madona De Lazara zobrazuje polopostavu Panny Marie zachycenou s hlavou 

v profilu a tělem mírně natočeným k divákovi. Oblečena je v červených šatech se zlatým 

zdobením na koncích rukávu. Přes blonďaté vlasy má přehozen tmavý plášť s červeným 

lemem. Pláštěm zakrývá nahé dítě, které se k ní tiskne a objímá jí kolem krku se zvědavým 

nespokojeným výrazem obličeje, který má od matky odvrácen. V ruce Panny Marie je opět 

vidět průsvitná rouška, která se opakuje v dalších Sqaurcionových dílech a dílech jeho 

školy. 

Marie stojí za mramorovým parapetem, rozděleným uprostřed příčkou. Na levé 

straně je kámen poškozený spárou a souměrně k tomu je na pravé straně zobrazeno červené 

jablko. 

Za Madonou je v horní části zavěšena girlanda a za ní ve středu malby karmínově 

zbarvená látka. Po stranách jsou zobrazeny dva bronzové svícny (ten pravý z větší části 

zakrytý látkou). Svícny spolu s kamennou menzou zřejmě předpovídají umístění malby 

jako oltáře. Ve třetím plánu za svícny je průhled do šedých oblak v horní části téměř 

černých a dole je patrná krajina s obydlími. 

 

Literatura o díle:  

Dílo je Squarcionovými „životopisci“ často citováno ve spojitosti s Polyptychem 

De Lazara, který byl vytvořen, jako tato berlínská Madona, pro stejnou padovskou rodinu. 

Většinou se ale jen zmiňují, že byla vytvořena a pro koho.375 

                                                 
373 TESTI 1909, 439. 
374 POSSE 1909, 86. 
375 Např. SCARDEONE 1560, 371; SELVATICO 1839, 33;  a další... 
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Uváděna je také často v katalozích Berlínského musea, jehož součástí je od roku 

1882. Ne tak často je ovšem dáván důraz na dílo samotné (téměř žádné samostatné 

katalogové heslo), a často jsou také zmínky jen na pár řádek bez použití fotodokumentace 

malby. Je tomu tak proto, že berlínská galerie vlastní velmi mnoho šedevrů, než aby mohla 

prezentovat Squarcionovo „ojedinělé“ dílo více než ostatní? 

Richard Muther (1889) v průvodci muzeem v druhé kapitole Die Italiener píše, že 

ve 3. sálu expozice je vystavena Madona od Franceska Squarcioneho, který byl 

zakladatelem školy, který cestoval po Itálii a Řecku a sbíral antické sochy a ornamenty, na 

kterých pak žáci jeho školy studovali.376 

Hans Posse (1909) věnuje dílu asi největší rozsah zájmu na půlstránce v Katalogu 

berlínské sbírky. Popisuje, jak dílo vypadá a dodává, že bylo určeno pro rodinu De Lazara, 

pro kterou již Squarcione jednou pracoval. Také zdůrazňuje vliv Donatellových reliéfních 

Madon. 

V monografii o Andrey Mantegna se zabývá Paul Kristeller (1901) také 

Squarcionovými díly. Madonu De Lazara hodnotí velmi pozitivně s jejími prvky 

z Donatellova stylu377 - Marie objímající své dítě v náručí, girlanda a svícny po stranách, 

dítě Donatellova typu. 

Laudedeo Testi (1909) píše v prvním díle “Storia della Pittura Veneziana”, že toto 

dílo je velmi odlišné od Polyptychu De Lazara, odvolává se na jakéhosi vzácného 

spisovatele, poplatné kompozici v pohybu a tvaru puttiho na levé straně Panny Marie vidí 

silný vliv nějakého bassreliéfu Madony ze školy Donatellovy a napodobování forem přímo 

z padovských děl tohoto florentského mistra. 

Rozdíl je také v použití ornamentů a bohatých festonů, který lépe odráží mistrovu 

stále živou lásku pro klasické rytmy jednodušeji dosažených skrz napodobování materiálnu 

a zahraničních donatellovských soch a jejich výzdobou.378 Nezmiňuje již další možné 

zachované dílo Franceska Squarcione.379 

Adolfo Venturi (1914)380 věřil, že Madonu vytvořil Squarcione ve spolupráci 

s Giorgio Schiavonem mezi roky 1456 až 1459, protože malba má mnoho donatellovských 

ozvuků, které nejsou patrné v Polyptychu De Lazara.381 

                                                 
376 MUTHER 1889, 51. 
377 KRISTELLER 1901, 23. 
378 TESTI 1909, 440. 
379 TESTI 1909, 440. 
380 VENTURI 1914, 16−18. 
381 VENTURI 1914, 16. 
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Později Maurizio Bonicatti (1964) uvažuje, že názor Venturiho není 

neopodstatněný a také zařazuje dílo do spolupráce Squarcioneho a Schiavoneho kolem 

1456 až 1460.382 Zároveň ale vidí v díle odezvy Lippiho Madony z Tarquinia [17] z roku 

1437.383 

V roce 1966 pak například také publikuje Eberhard Ruhmer svůj nový názor 

v monografii “Marco Zoppa”, že by on (Zoppo) mohl být tím, který vytvořil Madonu De 

Lazara.384 

Ve svém významném příspěvku “Una ricerca su Francesco Squarcione” Miklós 

Boskovits (1977) nepochybuje o přípisu Squarcionemu a datuje Madonu z domu Lazara 

kolem “ poloviny 50. let” Quattrocenta.385 

Snad zatím naposledy se Madonou zabývá Davide Banzato (2006), když jí datuje 

rokem 1452,386 tedy krátce po dokončení Polyptychu De Lazara. 

 

Malba Madony De Lazzara je významným dílem v produkci Franceska Squarcione. 

Bezpochyby je zde patrný vliv Donatellových reliéfních Madon, a přenesení detailů 

z antických fragmentů - jako zobrazení girlandy s ovocem. Domnívám, že dílo vzniklo 

kolem let 1450 až 1455, v době, kdy už Andrea Mantegna pracoval na freskové výzdobě 

Cappella Ovetari. Myslím, že toto dílo je dokladem toho, že i mistr se může inspirovat 

svým žákem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
382 BONICATTI 1964, 58. 
383 BONICATTI 1964, 59. 
384 RUHMER 1966, 27, 99. 
385 BOSKOVITS 1977, 53. 
386 BANZATO 2006, IN: Mantegna e Padova. 1445–1460, 230, kat. č. 42. 
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B. Francesco Squarcione: Madonna De Lazara, kolem 1455, 82 x 70 cm. Staatliche 

Museen, Berlin. Reprodukce z: http://en.wikipedia.org/wiki/Francesco_Squarcione, 

nalezeno 17. 8. 2011 
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C. Freskový cyklus kostela San Francesco 

Cyklus nástěnných fresek byl proveden mezi lety 1466−1468, každá luneta 

230 x 335 cm. Dnes v San Francesco Grande v Padově. 

 

Provenience: Klášterní kostel San Francesco Grande, Padova. 

 

Popis díla: 

Výzdoba lunet reprezentuje scény ze života sv. Františka z Assisi. První tři lunety 

jsou úplně zničeny, z dalších jednadvaceti nám povětšinou zůstaly jen fragmenty. Náměty 

výzdoby rozluštil a popsal Michelangelo Muraro v roce 1959387 a následné 1961388. 

4. Zázračný rozhovor mezi sv. Františkem a Krucifixem v kostele S. Damiano. 

Freska je téměř zcela zničená. 

5. Uvěznění sv. Františka. K objasnění námětu pomohl Murarovi nápis “Vinculis”. 

6. Sv. František před biskupem z Assisi a v přítomnosti svého otce si svlékl oděv 

a je přikryt biskupovým paliem [C1]. Scéna se odehrává v lodžii podpírané čtyřmi sloupy 

se schody v přehnané perspektivě a s balustrádou. 

7. Sv. František a malomocní [C2]. Scéna se odehrává v budově připomínající 

pompézní konstrukce Brunelleschiho a Albertiho, beze stop gotiky nebo pečlivé 

archeologické rekonstrukce. Uvnitř jednoduše definované prostoru jsou postavy jeho 

přirozenou a monumelntální součástí. 

8. Oblékání prvního učedníka [C3]. Výjev přebírá prostor z interiéru chrámu. 

Kopec Assisi je vidět skrz oblouk. Kompozice je rozdělena na dvě části, které se nezdají 

být perfektně vyážené. Na pravé straně slouží kněz mši před oltářem s triptychem, kde je 

zobrazena Panny Marie mezi dvěma světci. Na levé straně sv. František, stojící před 

skupinou klečících mnichů, se přibližuje k jednomu z nich. 

9. Vidění papeže Innocence III [C4]. Pokoj, v kterém papež leží je oddělen od 

zbytku scény diagonální linkou, která také slouží k vymezení strpné perspektivy 

S. Giovanni in Laterano. Oblak kouře zvedající na vzdálenost od hořícího budovy. 

10. Uznání Františkánských pravidel [C5]. Další pozoruhodná kompozice. Výjev je 

umístěn do papežského trůnícího sálu. Oko je vedeno šikmo pokojem od maldého vojáka 

na pravo, ke třem postavám sedícím na trůně, ke sloupům a draperii v pozadí. Klečící 

František se svými žáky jsou obráceni k trůnu. 

                                                 
387 MURARO 1959, 89–96. 
388 MURARO 1961, 3−48.  
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11. Františkovy žáci hledí s úžasem na anděla, kterého poslala Boží Prozřetelností 

na jejich ochranu [C6]. Z výjevu je zachován jen malá část s užaslými žáky. 

12. Vidění bratra Pacifika [C7]. Malíř v této scéně ukazuje pochopení možností 

kompozic, téměř bezkonkurenčí v Benátsku té doby. Postava Pacifika stojícího na pravé 

straně je vsazena v opozici, k vyvážení scény, ke skvostné skupině na levé straně lunety. 

Skupina sedící na lavičce, voják a čtyři další muži, poslouchá světcova slova. Oblečení je 

navrženo bez detailního propracování. Nad davem se zvedá polokruhový pulpit, jež se 

rozléhá v podobě ablouku na stěna za světcovými rameny. 

13. Nedochována. 

14. Zjevení sv. Frangtiška svatému Antonínovi [C8].  

15. Sv. František modlící se ve své cele, a Modlící se v růžovém keři pokoušený 

ďáblem [C9]. Výjev je rozdělen do tří částí. Ve středu je zobrazeno průčelí kostela. Nalevo 

se František v kleče modlí ve své cele. Napravo je zobrazen ve stejné poloze v růžovém 

keři na poušti pokoušený ďáblem. Figura na pravé straně je perfektně zachovalá.  

16. Sv. František přijímající sv. Kláru v kostele Santa Maria degli Angeli [C10]. 

Slabé architektonické prvky ve středu malby odvracení pozornost od postav stojících pod 

portikem, kde je zobrazen sv. František s učedníky. Na levé straně klečí sv. Klára se svými 

jeptiškami, když v pozadí je zobrazen průhled od krajiny. 

17. Stvoření Třetího řádu. Z výzdoby lunety zůstalo jen velmi málo kromě gotické 

niky v pozadí. Námět rozluštil Michelangelo Muraro s pomocí otce Vittorina Meneghini. 

18. Zjevení Panny Marie sv. Františku. Luneta je tak poškozená, že o námětu se 

můžeme jen domnívat. Tento návrh nabídl opět Michelangelo Muraro. 

19. Nedochována. 

20. Neidentifikovatelné. Dochován jen část nápisu: “Spiritu profetico”. 

21. Sv. František přetrpěl svědectví o Křesťanské Pravdě před egyptským sultánem 

[C11]. Světec se klidně přiblížil k ohni, když nevěřící s děsem od toho prchaly pryč. 

22. Sv. František odmítl bohaté nabídky od egyptského sultána [C12]. Umělec 

představuje všechny figury vpohybu, tak předvídající narativní napětí, kterého využívali 

Benátčané. Některé figury jsou vysoce kvalitní. 

23. Mystické zasnoubení sv. Františka s Chudobou [C13]. Komentář této malby je 

provázen některými verši z jedenáctého zpěvu Ráje. Nad slovy “Dantes Aligerius” čteme 

“Questa, privata del primo marito...”. Mimo Florencii v polovině Quattrocenta nebyl 

Dantův věhlas tolik rozšířený, ale to je stěží překvapující, že  jich dosáhl Squarcione a jeho 

padovští kolegové.  
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24. Stigmatizace sv. Františka [C14]. Zde nepotřebujeme trvat na ušlechtilosti 

scény, umisťujíc jí mezi skály a stromy, s hrady připravenými na kopcích. Na hladkou 

stšěnu skály v popředí napsal Squarcione nápis z Danteho (Ráj, zpěv XI, řádek 100-108): 

“E poi che per la sete del martiro...” 

25. Požehnání mnichům [C15]. Bez pomoci z architektury figur samotných je 

vytvořen prostor. Sv. František ležící na smrtelné postely s rukama skříženýma požehnává 

klečícím mnichům, kteří společně tvoří kruh obklopující světcovu postel. 

26. Smrt sv. Františka [C16]. Umělec trvale hledal, jak se vyhnout přísné symetrii. 

V poslední scéně, se navrací k lekcím Giotta, ve stupňování mystického významu. Tichá 

a nehybná skupina mnichů kolem már, jako kněz čtoucí smuteční obřad, utvářejí 

monumentální půlkruh do hloubky. 

 

Squarcionův cyklus pokračuje uvnitř v malých pokojích s plochým stropem. 

Témata pěti maleb překrytých v roce 1746, a pravděpodobně zničených několik desítek let 

předtím, jsou neznámá kromě jediné scény Zázrak růže [C1]. 

 

Literatura o díle:  

Poprvé se o tomto cyklu freskových lunet, který měl vytvořit Squarcione, zmiňuje 

Bernardino Scardeone v roce 1560.389 Cituje dnes nedochovaný pramen, autobiografii 

samotného Francesca Squarcione. 

V 17. století se o freskách zmiňuje padovský notář Antonio Monterosso.390 

A o něco později také Carlo Ridolfi (1648)391 ve svých “Maraviglie dell´arte” píše o tom, 

že Squarcione vymaloval atrium San Francesco. 

O malbách pak nenacházíme zprávy až do 2. poloviny 18. století, kdy se v “Diario 

osia giornale per l´anno 1763” se píše, že “kolem roku 1420 byl dostavěn konvent, kostel 

a ospedale s dlouhým portikem se 32 oblouky, neseny na 12 sloupech a 17 pilastrech. Pod 

tímto portikem byly vytvořeny bravúrní malby různých světců řádu, ...”.392 

Luigi Lanzi (1793) referuje o tom, že Squarcione vymaloval jeden klášter San 

Francesco viděný a poté citovaný Algarottim. Zpráva koresponduje s jedním klášterem, 

                                                 
389 SCARDEONE 1560, 371. 
390 FABRIS 1935, 31. 
391 RIDOLFI 1914, 85. 
392 Diario osia giornale per l´anno 1763, 228.  
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kde se zachovali některé příběhy ze světcova života. Vidí v nich analogie na prvotní styl 

Mantegny.393 

Gianantonio Moschini (1817)394 i Luigi Lanzi (1818)395 podávají zprávu, že 

františkánský mnich pověřil malíře jménem Luca Brida vytvořením kreseb z těchto maleb. 

Francesco Novelli396 pak z těchto kreseb zpracoval rytiny. Nejznámější je rytina 

z devatenáctého století představující „Dar papeži Honoriu III.” - růže, která zázračně 

vykvetla, důkaz výsady od Krista.397 

Pietro Selvatico (1839), Squarcionův životopisec, informuje o freskách ve vnějším 

portiku a částečně také v klášteře San Francesco, že byly v době Franceska Algarottiho398 

nabíleny399 a poté, jak cituje už Pietro Brandolese (1795)400 nově odkryty a obdivovány. 

V knihovně Scuola Selvatico v Padově je dochován akvarel ze 13. července 1900, 

který vytvořil Augusto Capovilla. Zobrazuje část portiku kostela San Francesco - 

Stigmatizaci a Sňatek sv. Franceska s Chudobou [C13].401 

Dne 6. března 1950 bylo zažádáno Ústředním Institutem pro restaurování 

o vytvoření fotografií a nalezení potřebných pramenů. Po osmi letech začali konečně v létě 

roku 1958 práce, které stály 63 000 Lir. Referuje o tom v roce 1961 Michelangelo 

Muraro.402 

Michelangelo Muraro se těmito freskami zabýval hned několikrát. V březnu roku 

1959 publikuje v „The Burlington Magazine“ článek zabývající se těmito nástěnnými 

malbami.403 

Rozšířený článek pak Muraro uveřejňuje v roce 1961 v “Bollettino del Museo 

Civico di Padova”. Informuje nás o dochování 21 lunet namalovaných na vnější stěně 

kostel S. Francesco Grande v Padově. V lunetách jsou znázorněny příběhy ze života sv. 

Františka z Assisi. 

V roce 1460 zařazuje Muraro Squarcionovy malby do katalogu “Pitture murali nel 

Veneto e tecnica dell´affresco”.404 Nově informuje o sejmutí jedné z maleb - Zasnoubení 

                                                 
393 ROSSETTI 1780, 170. 
394 MOSCHINI 1817, 112. 
395 LANZI 1818, 27. 
396 Francesco Novelli, *1767, † 1836. Italský malíř s rytec, syn Antonia Novelli. 
397 Kopie Novelliho rytiny, Biblioteca del Seminario, Benátky. 
398 Hrabě Francesco Algarotti, *11. 12. 1712, † 3. 5. 1764. Italský filosof a umělecký kritik.  
399 SELVATICO 1839. 
400 BRANDOLESE 1795, 247. 
401 MURARO 1961, 12. 
402 MURARO 1961, 13. 
403 MURARO 1959, 89–96. 
404 MURARO 1960, 83−85. 
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sv. Františka s Chudobou v roce 1958.405 Muraro také datuje malby mezi roky 1466 až 

1468.406 

Michelangelo Muraro publikuje v roce 1974 článek v katalogu výstavy “Da Giotto 

al Mantegna”, v němž říká, že “figury a pozadí jsou, v každé z těchto lunet, 

v harmonii...”.407 Architektura a krajina jsou založeny na přirozenosti a jednoduchosti, 

a můžeme říct, že od teď se přibližuje doba, v které lineární bariéra a archeologie padají, 

mramory rozmrzají a začíná tedy nová doba pro benátské umění408. 

V roce 1977 v “Paragone”409 Miklós Boskovits o freskách píše, že není možné 

vytěžit z několika dochovaných detailů adekvátní dojem malířské kvality těchto maleb, ale 

kompozice poskytují důležitý dokument pro umění Quattrocenta v Benátsku, přestože jsou 

ve velmi poničeném stavu.410 

Lionello Puppi a Giuseppe Toffanin se o kostele zmiňují v “Průvodci Padovou” 

v roce 1983.411 Dozvídáme se, že kostel S. Francesco byl založen v roce 1416, práce byly 

svěřeny mistrovi Nicolò Gobo. Přestavěn byl na začátku 16. století, z původního plánu 

zůstala venkovní stěna a portikus, poté byl postaven následně také druhý konvent 

kláštera.412 Francesco Squarcione s žáky své dílny vyfreskoval v letech 1466−1468 

třicetjedna lunet pod portikem a pět na venkovní stěně kláštera, z nichž zůstaly prakticky 

pouze zbytky. V atriu kostela by měl být hrob samotného Squarcioneho.413 

 

Domnívám se, že fresky byly vytvořeny někdy mezi lety 1466 až 1468, jak se 

zmiňuje již Scardeone. Nejsou dosud nalezeny dochované žádné příslušné dokumenty 

objasňující přesné datum vytvoření. Samozřejmě je nevytvořil samotný Squarcione, 

vzhledem k jeho věku musel na provedení díla spolupracovat s pomocníky. 

 

 

 

 

 

                                                 
405 MURARO 1960, 84. 
406 MURARO 1960, 85. 
407 MURARO 1974, 69. 
408 MURARO 1974, 69. 
409 BOSKOVITS 1977, 40−70. 
410 BOSKOVITS 1977, 41. 
411 PUPPI/TOFFANIN 1983. 
412 PUPPI/TOFFANIN 1983, 210. 
413 PUPPI/TOFFANIN 1983, 210. 
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CA. Francesco Squarcione: Zázrak růže, kolem 1466. Grafika Franceska Novelliho podle 

Luca Brida. Reprodukce z: MURARO 1959, 91. 
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C. Francesco Squarcione: Fresková výzdoba se životem sv. Františka, 1466−1468, každá 

luneta 230 x 335 cm. San Francesco Grande, Padova. 

                 

C1. Luneta č. 6: Sv. František před biskupem z Assisi a v přítomnosti svého otce si svlékl 

oděv a je přikryt biskupovým paliem. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

C2. Luneta č. 7. Sv. František a malomocní. Reprodukce z: MURARO 1959, 93. 

              

C3. Luneta č. 8: Oblékání prvního učedníka. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

C4. Luneta č. 9: Vidění papeže Innocence III. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 
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C5. Luneta č. 10: Uznání Františkánských pravidel. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

C6. Luneta č. 11: Františkovy žáci hledí s úžasem na anděla, kterého poslala Boží 

Prozřetelností na jejich ochranu. Reprodukce z: MURARO 1959, 91. 

        

C7. Luneta č. 12: Vidění bratra Pacifika. Reprodukce z: MURARO 1959, 93. 

C8. Luneta č. 14: Zjevení sv. Frangtiška svatému Antonínovi. Reprodukce z: MURARO 

1959, 91. 
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C9. Luneta č. 15: Sv. František modlící se ve své cele, a Modlící se v růžovém keři 

pokoušený ďáblem. Reprodukce z: MURARO 1959, 91. 

C10. Luneta č. 16: Sv. František přijímající sv. Kláru v kostele Santa Maria degli Angeli. 

Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

                       

C11. Luneta č. 21: Sv. František přetrpěl svědectví o Křesťanské Pravdě před egyptským 

sultánem. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

C12. Luneta č. 22: Sv. František odmítl bohaté nabídky od egyptského sultána. Reprodukce 

z: MURARO 1959, 90. 
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C13. Luneta č. 23. Mystické zasnoubení sv. Františka s Chudobou. Reprodukce 

z: MURARO 1959, 91. 

C14. Luneta č. 24. Stigmatizace sv. Františka. Reprodukce z: MURARO 1959, 90. 

                

C15. Luneta č. 25. Požehnání mnichům. Reprodukce z: MURARO 1959, 91. 

C16. Luneta č. 26. Smrt sv. Františka. Reprodukce z: MURARO 1974, 35. 
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D. Polyptych Arzignano 

Polyptych z Arzignano [D]  je datovatelný 1455−1460, celkový rozměr 265 x 210 

cm, tempera na dřevě. Vytvořen byl pro kostel Santa Maria in Castello v Arzignano. 

 

Provenience: Oltář byl vytvořen pro kostel Santa Maria ed Elisabetta, Castello 

di Arzignano, visí na pravé stěně presbytáře. V tomto kostele zůstal do dnes. 

 

Popis díla: 

Oltář, s bohatě zdobeným vyřezávaným rámem, je navržen do dvou etáží, kde ve 

spodní části je zobrazena Madona mezi figurami stojící světců a v horní etáži polopostavy 

světců ve středu s menšími postavami figur Ukřižovaného mezi Pannou Marií a sv. Janem 

Evangelistou. Stojící figury spolu s postavami tvoří dvanáct světců, kteří byli uctívaní 

v Cappella delle Pieve. 

Ústřední deska oltáře zpodobňuje Pannu Marii s dítětem, jistě symbolizující 

patronát kostela a oblíbenost výjevu „Mater Misericordiae“ v oblasti Vicenzy 

v 15. a 16. století.414 Marie, sedící na jednoduchém trůnu je oblečena červeného 

přepásaného šatu s tmavě modrým pláštěm. Svázané vlasy má překryty průhlednou 

rouškou, a téměř nepřítomně hledí na svou levou nohu, podepřenou stupínkem, kde má na 

klíně posazeného nahého syna, jehož přikrývá průsvitnou rouškou. Ježíš je vyobrazen 

strnule sedící s překříženýma nohama, žehnající levou rukou a držíce v pravé průsvitnou 

látku s knihou.  

Na levé straně rozpoznáváme sv. Mikuláše z Bari, Matouše a sv. Jana Křtitele. 

Mikuláš z Bari je zpodobněn jako biskup s biskupskou holí a se svými atributem - 

třemi koulemi v ruce, připomínají jeho pomoc třem chudým dcerám - symbolizujícím 

ctnosti světce. Matouš jako evangelista drží v ruce brk s úmyslem psát do knihy. Sv. Jan 

Křtitel je zobrazen v tradičním koženém oděvu se zvířecí srstí jako eremita na poušti. 

Stejně tradičně pak gestem ruky ukazuje na nápisovou pásku v levé ruce, v které současně 

drží rákosový kříž.  

Na straně pravé jsou sv. Petr, Bartoloměj a Zeno. Petr jako papežský biskup má 

na hlavě tiáru a v rukách třímá dva velké klíče od Brány ráje. Bartoloměj, hledící přímo na 

diváka, drží u pasu svůj nástroj umučení - dýku, kterou byl za živa stažen z kůže. Postava 

biskupa Zena zde prezentuje světce uctívaného (nejen) v oblasti Pieve. 

                                                 
414 MANTESE 1964, 575−576. 
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Polopostavy v horní části jsou (zleva) mučednice sv. Lucie se svýma očima na 

podnosu a palmovou ratolestí; sv. Kateřina Alexandrijská s dřevěným kolem a palmovou 

ratolestí; Antonín poustevník s berlou a zvonečkem s upřeným pohledem na diváka. 

Od středových desek s Pannou Marií, Ukřižovaným a Janem Evangelistou jsou napravo 

sv. František, jako světec zdejšího řádu; mučednice sv. Agáta s uťatými prsy na tácku 

a palmovou ratolestí a úplně vpravo s palmou a praporcem sv. Uršula, vůdkyně desetitisíce 

panen, které byly zabyty pohany. 

Motterle (1963) nerozpoznává několik postav na oltáři. Sv. Zena popisuje jen jako 

svatého biskupa, sv. Mikuláše rozeznává jako sv. Ludvíka z Toulouse s otazníkem a o sv. 

Matoušovi taktéž pochybuje stejně jako o sv. Uršule.415 

Vysvětlení popisu postav dává Alfonso Cariolato (2008)416. Matouš spolu se Zenem 

reprezentují světce uctívané v geografické oblasti La Pieve. Umučení Uršuly se stává 

cestou k dobré smrti. Luciiny oči a Agátiny prsy aludují tělo mystické, fyzické a sociální, 

které není nikdy kompletně odděleno. Bartoloměj s nožem, kterým byl stažen z kůže, 

připomíná každodenní martýrium práce.  

 

Literatura o díle:  

První dokument z restaurování tohoto oltáře pochází z 24. června 1914 od Franca 

Steffanoni z Bergama,417 informuje, že jej našel ve stavu „úplného kolapsu“ a navrhuje, 

jako krajní řešení, přenesení na plátno. O půl roku později, 24. prosince, podává Steffanoni 

další restaurátorskou zprávu, kde si stěžuje na dřívější špatné restaurátory.418 

Dalším, kdo o existenci polyptychu v Arzignano informuje je Giuseppe De Mori 

(1932) ve svém průvodci Vicenzou a okolím.419 

Oltář pak zmiňují další historikové města a okolí Arzignano a vyjadřují se k jeho 

provedení. Tak například Federico Mistrorigo (1933) se vyjadřuje o polyptychu jako 

o „polittico bizantino“,420 zatímco Oreste Beltrame (1973) ho vidí jako „magnifica opera 

trecentesca“ s postavami „giottesche“.421 

Jedním z prvních odborníků, kteří posunuli dataci obrazu, je Salvatore Maugeri, 

který v roce 1954 umisťuje dílo do prvního desetiletí 15. století, což téhož roku prokazuje 

                                                 
415 MOTTERLE 1963, 16. 
416 Alfonso CARIOLATO. In: CARRADORE 2008. 
417 SBAS Veneto − Archivio Restauri, Arzignano (VI), chiesa di Santa Maria di Castello, 24 dicembre 1914. 
418 SBAS Veneto −  Archivio Restauri, Arzignano (VI), chiesa di Santa Maria di Castello, 24 giugno 1914. 
419 DE MORI 1932, 148. 
420 MISTRORIGO 1933, 10. 
421 BELTRAME 1973, 169. 
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na výstavě „Venezia Viva“ v Palazzo Grassi, kde vystavený oltář připisuje Maugeri 

(1954b) do uměleckého prostředí Veneta.422 Před výstavou byl oltář restaurovaný 

Giuseppem Pedrocco.423 

Také Renato Cevese (1955) podává ústní zprávu o tomto díle, které navrhuje jako 

“opera dei modi di Maestri muranesi della fine del Trecento” a rok po té v „Průvodci 

městem Arzignano“ přiřazuje oltář Benátské škole Quattrocenta.424 

V roce 1963 byl oltář vystaven v Arzignanu na „Mostra Antologica dei dipinti 

conservati nelle chiese arzignanesi“.425 V katalogu k výstavě, který připravil Ettore 

Motterle (1963), je oltář zařazen jako dílo Veronské školy v první polovině Quattrocenta. 

Salvatore Maugeri (1963) ovšem navrhuje spíše jako dataci desetiletí mezi 1430−1440 

a dílo sebevědomě připisuje znovu malíři z oblasti Veneto, avšak s upozorněním na 

kulturní fakt, že se v malbě mísí nejen tvorba Veneta, ale také z Emilie a Toskány.426 

Následujícího roku debatu o tomto kontroverzním díle roztíná Franco Barbieri 

(1964a) vztahujíc důraz na netradiční prezentování desky, mezi „archaismem 

a modernitou“, s malířem „neschopným čistého výběru“427. Takto nerozhodného malíře 

nachází v padovské škole Francesca Squarcioneho, kde se mísí staré umění s novým.428 

O něco málo později je však Franco Barbieri (1964b) ve svém úsudku opatrnější 

poukazujíc na oblast Vicenzy ovlivněnou „squarcionismem“, zařazuje dílo do 40.−50. let 

a připisuje ho žákům Giorgia da Treviso, právě činného ve Vicenze, Sigismondu di Nicolò 

d´Alemagna a Giampetrinu Franceschini da Valdagno.429 

V linii p řípisů díla do prostředí Padovy pokračuje Lionello Puppi (1964), který 

podstupuje autorství díla jménu Michele di Bartolomeo da Vicenza,430 prvnímu 

dokumentovanému Squarcionovu žákovi v roce 1431. Tak objevuje nový styl 

„squarcionesco“, který neopouští malířské prostředí a předchází prudkému padovskému 

obratu 60. let Quattrocenta. 

V roce 1974 Aristide Dani oznamuje, v krátkém článku, že přečetla jeden „dlouhý 

nápis, který běží podél predely trůnu Panny Marie“,431 s datací 1445. Čte dílo jako produkt 

                                                 
422 MAUGERI 1954b, 259−263. 
423 SBAS Veneto −  Archivio Restauri, Arzignano (VI), chiesa di Santa Maria di Castello, 7 settembre 1954. 
424 CEVESE 1956. 
425 MOTTERLE 1963, 16, n. 22. 
426 MAUGERI 1963, 50, 1963, 92.  
427 BARBIERI 1964a, 30−32. 
428 BARBIERI 1964a, 32. 
429 BARBIERI 1964b, 283. 
430 PUPPI 1964, 5. 
431 DANI 1974b, 54. 



- 77 - 
 

geniálního Nicolò Pizzolo, s částečnou pomocí Squarcioneho a Mantegny, s možnou vnější 

spoluprácí Paola Uccello.432 

Poté Lionello Puppi poukázal v roce 1975, ve svém článku v časopise „Antichità 

Viva“, na mladého Andreu Mantegna jako autora malby,433 avšak o rok později vidí 

v polyptychu jen ruku Pizzolovu.434 

Oltář je v roce 1976 vystaven na výstavě „Dopo Mantegna“,435 kde je v katalogu 

poukázán Italo Furlanem jako dílo samotného Squarcioneho s možným přínosem dílny 

Daria da Treviso436 v postavách sv. Jana Křtitele437 a sv. Matouše438. Furlan také poukazuje 

na další díla v padovském prostředí - Polyptych S. Pietro [10] od Francesca de´ Franceschi 

(1447) a Squarcionův Oltář De Lazara (1449−1452) - v souvislosti s datací oltáře 

v Arzignano do poloviny 50. let. Furlan také soudí, že i použitá barevnost předzvěstuje 

Polyptych De Lazara [A] .439 

Miklòs Boskovits (1977) se ve svém výzkumu, publikovaném v „Paragone“, 

přiklání k dataci oltáře 1445 a rozpoznává v malbě ruku samotného padovského učitele,440 

ale také kolem tohoto polyptychu odhaluje další díla, která přidružuje do společného 

Squarcionova katalogu. Tak například nachází Madonu Ackermann [M]  (dnes neznámá 

londýnská sbírka) a Pannu Marii s dítětem z Bukurešti [L] 441, datujíc jí do roku 1445. 

V obou vidí stejnou ruku umělce jako ta, která tvořila polyptych Arzignano.442 

Ještě Franco Barbieri (1981) trvá do značné míry svou prací „Pittori di Vicenza 

1480−1520“ na místním stylu zvaném „squarcionismus“,443 když se pokouší zaměřit na 

uměleckou problematiku výměn a spojení mezi Padovou 14. století s oblastí Vicenzy.444 

Ve světle restaurování díla v letech 1986−1990 přichází v 90. letech 20. století nové 

odpovědi. Mauro Lucco (1987) pochybuje o přítomnosti datace na střední desce 

                                                 
432 DANI 1974b, 57. 
433 PUPPI 1975, 8, č. 22. 
434 PUPPI 1976, 150.  
435 FURLAN 1976a , 13; FRULAN 1976b, 20. 
436 Dario působil ve Squarcionově dílně od srpna 1440 do doby kolem roku 1447. In: FURLAN 1976, 20. 
437 Sv. Jan Křtitel a Sv. Matouš připomínají Dariova Sv. Kryštofa v Ca´d´Oro a o něco později Sv. Jana 
Křtitele z Oltáře v S. Francesco a Schio. 
438 FURLAN 1976b, 20. 
439 FURLAN 1976b, 20. 
440 BOSKOVITS 1977, 40-70. 
441 Madona, 41 x 25 cm, Muzeul Nazional de Arta al României, Bukurešt (inv. č. 1050). 
442 BOSKOVITS 1977, 51. 
443 BARBIERI 1981, 11−12. 
444 BARBIERI 1990, 16. 
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s Madonou,445 vzhledem k negativnímu nálezu při provedené radiografie ultrafialovým 

světlem.446 

Chiara Rigoni (1999) uvažuje o autorství tohoto malířského díla s přihlédnutím ke 

stylu malby, který podle ní reflektuje období od roku 1445 až do 50. let Quattrocenta 

a malbu přiřazuje do oblasti Vicenzy ovlivněné stylem „squarcionesco“.447 Přihlíží 

i k dokumentům publikovaným Giovannim Mantese (1985),448 které potvrzují její 

hypotézu, že po roce 1450 byl kostel rekonstruován celý nebo alespoň částečně. Rigoni 

zvažuje taktéž, že datace 1457 na jedné soše na fasádě kostela, kterou viděl Girolamo 

Maccà (1813),449 může ohraničovat uzavření restaurátorských prací, a tudíž lze 

předpokládat, že oltář již byl na svém místě na hlavním oltáři kostela.450 Ovšem v kostele 

je ještě jedna datace (25. června 1459),451 na architrávu bočních dveří, připomínající 

posvěcení nového kostela, na níž poukázal také Barbieri (1975).452 

Vskutku můžeme nalézt spojení polyptychu s novinkami přinesenými do Padovy 

Donatellem a především s výsledným projevem Pizzola a Mantegny. Podle Rigoni (1999), 

například, právě Sv. Bartoloměj nese stopy poznání Mantegnovy výmalby Cappella 

Ovetari [22] v Chiesa degli Eremitani v Padově, dále pak konfrontuje polyptych Arzignano 

s Pizzolovým plastickým oltářem v téže kapli a nakonec řadí dílo do padovského 

prostředí.453 

Osvětlením vztahu fresek v konventu Santa Chiara ve Vicenze k polyptychu 

Arzignano můžeme vnést trochu světla do autorství tohoto díla. Wart Arslan (1956) si 

stěžuje na špatný způsob restaurování těchto fresek, datuje je do 15. století a informuje 

 „neznámém umělci, snad původem z Verony, se zbytky squarcionova akcentu 

označovaném jako „squarcionesque“; celkově spíše průměrný, ale jasné a výrazné 

osobnosti“.454 Fresky zobrazují Ukřižování mezi Pannou Marií a Sv. Janem Evangelistou 

s Máří Magdalénou455 u paty kříže a jednou klariskou, pravděpodobně donátorkou. Tyto 

fresky připisuje padovskému malíři jménem Zuan Francesco di Antonio Zilio, který byl 

                                                 
445 LUCCO 1987. 
446 SBAS Veneto −  Archivio Restauri, Arzignano (VI), chiesa di Santa Maria di Castello, 9 febbraio 1987. 
447 RIGONI 1999, 93. 
448 MANTESE 1985, 1, 182. 
449 MACCÀ 1813, III, 83. 
450 RIGONI 1999, 94. 
451 „M CCCC LIX / XXV / IVNII“ 
452 BARBIERI 1975, 67−68, n. 19. 
453 RIGONI 1999, 94. 
454 ARSLAN 1956, 48−49.  
455 CARRADORE 2008, 67. 
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činný v letech 1449456 až 1478457. Dokumentován bydlištěm ve Vicenze se svou dílnou 

v roce 1462. Nabízí tohoto umělce jako případného autora Polyptychu Arzignano. Ovšem 

bez nalezení jistých dokladů. Freska je evidentně pozdější než Polyptych, ale respektuje 

jeho styl provedení. 

Nejnovější monografii o polyptychu z Arzignano napsal v roce 2008 Antonio 

Carradore.458 Přesun datace do let 1457 až 1459 považuje za možné. Dílo podle něj však 

nevykazuje prvky doby 50. let, jako sloupy, hlavice, edikuly, antické fragmenty a festony 

používané v té době v malířství. Shrnuje všechny předešlé názory, nabízí srovnání s díly 

podobné kvality, podobného stylu, dokonce s Giorgiem Schiavone. Ale nakonec 

konstatuje, že nenalézá žádné dílo s jistým autorem, datací a dokumentací, aby si mohl být 

jist autorstvím.  

 

Po seznámení se s dostupnými informacemi soudím, že tento dozajista zajímavý 

polyptych je dílem jistého neznámého mistra, který prošel dílnou Francesca Squarcioneho 

někdy na začátku 50. let patnáctého století. Oltář nese ještě znaky gotického umění, od 

zlaceného pozadí, goticky zdobeného rámu a dělení postav do samostatných polí. Tento 

styl v okolí končí na konci 40. let, ale u Squarciona přetrvává, jak je patrno na Polyptychu 

De Lazara. V provedení polyptychu je patrno několik různých, ale navzájem si podobných, 

stylů. Jestliže se přikláníme k názoru, že dílo provedl jeden autor, bez pochyby převzal do 

tohoto díla styly několika jiných umělců.  

Byl to zřejmě malíř původem z okolí Verony, který si odnesl do svého prostředí 

figurativní kulturu padovskou, přesněji stylu „squarcionesque“, částečně s lekcemi 

florentského Donatella,459 působícího v té době Padově.  

Tomuto Mistru polyptychu Arzignano, jak ho nazývá Carradore (2000), lze připsat 

i některé další desky, původem připisované Francescovi Squarcione a dalším. 

Vzhledem k několika inspiračním zdrojům, patrných v díla, nemůžeme úplně 

vyloučit možnost spolupráce Mistra arzignanského polyptychu s dalšími autory. 

 

 

 

                                                 
456 Roku 1449 registrován v Padově jako malíř. In: RIGONI 2002, 161−162. 
457 † 1478. In: MANTESE 1964, 982, note 39. 
458 CARRADORE 2008. 
459 Například zřejmým inspiračním zdrojem pro Ukřižovaného mu bylo Ukřižování vytvořené Donatellem 
pro Del Santo v Padově v letech 1444 až 1449.  
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D. Mistr polyptychu Arzignano: Polyptych Arzignano, kolem 1448−1450, 310 x 265 cm. 

Santa Maria in Castello, Arzignano. Reprodukce z: LUCCO 1990, 600. 
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E. Madona Vitetti 

Malba Panny Marie s dítětem mezi sv. Jakubem Větším a Antonínem 

Poustevníkem [E] byla provedena kolem let 1445−1450, deska 31 x 44 cm, dnes se malba 

nachází ve sbírce velvyslance Leonardo Vitettiho, Řím. 

 

Provenience: Původně v Collezione Grassi; pak ve sbírce Contini v Římě; následně ve 

sbírce P. Paolini v Římě;460 dále se malba dostává do U. S. A. do sbírky Van Derlip 

v Minneapolis; poté se dílo nachází u Weitznera v New Yorku; odtud získáno 1957 

do sbírky velvyslance Leonardo Vitetti461 v Římě. 

 

Popis díla: 

Do zimní přírody, s holými stromy a průhledy do nedaleké vesnice, na kostel na 

kopci, na hradby většího města, namaloval do prvního plánu autor tři figury; Jakub Větší 

a Antonín Poustevník stojí po krajích trůnící Panny Marie s dítětem. 

Madona sedící na přírodním trůnu pokrytém látkou hledí nepřítomným pohledem 

jakoby na nohy sv. Jakuba. Šaty, přepásané světlou šňůrkou, a hlavu má překryty tmavým 

pláštěm splývajícím jí podél těla. Na klíně jí stojí malý Ježíš objímající matku kolem krku. 

Nahému dítěti, pozorujícího diváka, visí na krku náhrdelník s korálem. Nahotu zakrývá jen 

úzký proužek průhledné látky, s kterým si pohrává zvednutou pravou nohou a který mu 

matka přidržuje. 

Po jejich pravici stojí, zobrazen ve středních letech s řídkými vousy, sv. Jakub 

Větší se svými klasickými atributy, poutnickou holí se zavěšenou mošnou, mušlí na šatu, 

poutnickým pláštěm a knihou v ruce.462 Oproti jeho častému zobrazení není zde Jakub 

zpodobněn jako rytíř „maurobijec“, tolik uctívaný ve Španělsku. 

Po levé straně se pak o hůl opírá starší voustý muž v kutně, sv. Antonín Poustevník, 

zakladatel asketického způsobu života. V téže ruce drží také zvonek a u nohou ho 

doprovází vepř, chovaný středověkými řeholníky, který žili jeho způsobem života. Antonín 

byl ve středověku vzýván k uzdravení, když propukla epidemie (prý) erysipelu. Vepřové 

sádlo bylo také prý používáno jako léčivý prostředek proti ohni svatého Antonína, jak byla 

                                                 
460 PACCAGNINI 1961, 82. 
461 Leonardo Vitetti (1895–1973) byl italský diplomat, který působil jako delegát Spojených Národů v letech 
1956 až 1958. 
462 HALL  1991, 182. 
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nemoc nakonec pojmenována. Zvonek by mohl poukazovat na vyhánění zlých démonů 

nebo přímo na Antonínovo pokušení, při jeho asketickém životě.463 

 

Literatura o díle:  

Malbou se nezabývalo mnoho badatelů, máme jen skrovný seznam literatury. 

Největšího zájmu se desce dostalo po její prezentaci na mantovské výstavě „Andrea 

Mantegna“, z které pochází ohlasy v několika článcích. 

Zřejmě prvním, kdo malbu publikoval, je italský badatel Roberto Longhi, ten 

připsal tuto Madonu se světci Francesku Squarcione v roce 1926,464 na základě podobnosti 

s Franceskovým Polyptychem De Lazara [A] , dnes uchovávaným v Museo Civico 

v Padově. Také desku datuje do období kolem Polyptychu nebo kousek před, do let 1445 

až 1450. Longhi popisuje, že technika malby je velmi příbuzná s tou Antonia Vivarini. 

Deska Madony tak tvoří přímé spojení mezi uměním Squarcionovým a muránských mistrů. 

V roce 1961 byla v Mantově zorganizována výstava “Andrea Mantegna”, kde byla 

tato deska vystavena s přípisem Francesku Squarcione.465 Giovanni Paccagnini, který 

uspořádal katalog k této výstavě, ovšem zvažuje v tomto díle možnost prvotní aktivity 

Giorgia Schiavone ve Squarcionově dílně. Paccagninimu se zdá deska pozdější než 

Polyptych De Lazara a shledává v díle některé formální analogie se Schiavonovým 

Triptychem pro kostel S. Francesco v Padově a také s jeho Madonou se světci [27] 

v Museo Jacquemart-André.466 

Ve svém článku o výstavě “Mantegna a Mantova” publikuje Attilio Podestà (1961) 

dílo, zřejmě podle názoru Paccagniniho, jako Francesco Squarcione.467 

Roberto Longhi (1962), v krátké zprávě o dvou významných výstavách (Mantegna 

v Mantově, Crivelli v Benátkách) té doby v časopisu “Paragone”, zůstává u atribuce 

Squarcionovi. Tvrdí, že Madona se světci je vytvořena určitě později než Madona s knihou 

z Paříže [R] , ale je zajisté provedena ještě před Madonou De Lazara [B] ,468 dalšími 

Squarcionovými díly. 

                                                 
463 HALL  1991, 52. 
464 LONGHI 1926, 132. 
465 PACCAGNINI 1961, kat č. 58, tav. 76. 
466 Giorgio Schiavone: Madona se světci, kolem 1456−1457, 80 x 198 cm. Institut de France, Musée 
Jacquemart-André (inv. č. MJAP-P 2252). 
467 PODESTÀ 1961, vol. CXXXXIV, n. 803, 202. 
468 LONGHI 1962, 13. 
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Naopak Stefano Bottari (1961) odmítá, že by malba byla dílem Franceska 

Squarcione, spíše vidí a to hlavně v pozadí raného Schiavoneho.469 

Ve Fondazione Federico Zeri v Bologni se nachází fotografie této malby s osobním 

přípisem Federika Zeri malíři Francesku Squarcione.470 

 

Domnívám se, že malba je opravdu dílem Francesca Squarcione a vytvořena by 

mohla být v přibližně stejné době jako Polyptych De Lazara, kolem 1445−1450. Zdá se 

pravděpodobné, že byla vytvořena ve stejné době jako Madona s knihou z Paříže, taktéž 

připsaná Francesku Squarcione. Průhled od krajiny se u Squarcioneho objevuje již  

v Polyptychu De Lazzara, tudíž by on mohl být ten, který později ovlivnil Schiavoneho 

tvorbu, což bez pochyby udělal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
469 BOTTARI 1961, 312, tav. 365. 
470 Fondazine Federico Zeri, Bologna; č. 26309. 
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E. Francesco Squarcione: Madona Vitetti, kolem 1445−1450, 31 x 44 cm. Sbírka Vitetti, 

Řím. Foto: Fondazione Federico Zeri, č. 26309. 
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F. Madona Goudstikker 

Madonu Goudstikker [F]  datujeme do let po roce 1452, 59,5 x 45,7 cm. Dnes se 

nachází v soukromé sbírce. 

 

Provenience: Mezi lety 1889−1908 ve sbírce Richarda von Kaufmann (1850−1908) 

v Berlíně; od roku 1908 do prosince 1917 byla dědictvím Kaufmannů v Berlíně; 

4. prosince 1917 se jako č. 46 dostává do Sbírky Cassirer-Helbing, Berlín; 1917−1940 

následně ve Sbírce Jacques Goudstrikker (1897−1940) v Amsterdamu;471 na pět dalších let 

jí pak zabavili Nacisté 1940−1945; Dienst Verspreide Rijskcollectiens, v La Haye (inv. NK 

1924) 1945−1978 v depozitáři Institutu pro dějiny umění v Groningen; do konce února 

2006 umístěna Bonnefantenmuseum, Maastricht (inv. 3404); od února 2006−19. duben 

2007 jí vlastní dědici Goudstrikker, v Amsterdamu (?); 19. dubna 2007 prodávána 

v Christie´s, New York jako č. 13 - dílo Francesca Squarcione; v současnosti v soukromé 

sbírce.472 

 

Popis díla: 

Madona Goudstikker je zobrazena stojící za růžovým parapetem, na němž sedí na 

polštáři dítě. Blond vlasy Panny Marie vykukují zpod světlé roušky zakryté tmavým 

pláštěm se zlatým lemováním, který je sepnut na hrudi pod krkem na červenooranžových 

šatech. Marie si opět pohrává s průsvitnou látkou, když přidržuje dítě v neklidném sedu. 

Ježíš oblečen do žluté látky zdobené vlnovitě zahýbanou průhlednou látkou si strká dva 

prsty pravé ruky do úst a levou působí odmítavým gestem. 

Oba hledí kamsi doleva, nejspíše na určitý další obraz/sochu možná vytvořenou 

dříve. 

Ve spodní části pozadí jsou vymalovány stromy, aluze uzavřené zahrady (hortus 

conclusus), podle pozdně gotického cítění. Doplněno je v horní části zlacením 

s geometrickým puncováním. 

 

Literatura o díle:  

Před rokem 1889 nevíme o díle nic. Na otázku odkud přesně pochází nebyly dosud 

objeveny žádné dokumenty. Literatura cituje často dílo různými názvy, podle toho v jaké 

sbírce se dílo nacházelo: Madonna Kauffmann / Madonna Goudstikker / Madonna 

                                                 
471 Catalogue de la collection Goudstikker, n. 69. 
472 DE MARCHI 2008,  61. 
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Rijksmuseum / Madonna Maastricht. Pro přehlednost užívám jen jeden stejný název pro 

všechny citace o této desce: Madona Goudstikker. 

Fritz Harck (1889) se s Madonou setkává v soukromé sbírce Richarda von 

Kauffmann v Berlíně. Říká, že malba nese stopy Squarcionovy školy, přivolává, podle něj, 

víc než ostatní Giorgia Schiavoneho, ale také v desce vidí jisté analogie s Gentile 

Bellinim.473 

Sám Harck se přiklání více k malbě jako k dílu Schiavoneho a připisuje tedy malbu 

“Giorgio Schiavone s otazníkem”. Také píše, že je deska hodna k bližšímu probádání, 

a proto respektuje i názor Bodeho, který v díle spatřuje jedno z prvních děl Gentile 

Belliniho.474 

Krátce potom bylo toto připsání Giorgio Schiavonemu akceptováno několika jeho 

dalšími studenty počínajíc Berensonem (1907),475 Adolfem Venturi (1914)476 a Giuseppe 

Fioccem (1936),477 Andrea Moschetti (1936).478 

Adolfo Venturi (1914) se s dílem setkává ve sbírce Kauffmannových dědiců 

a připisuje dílo Giorgio Schiavonemu. Zařazuje malbu do stejného období jako Madonu 

[T]  z Museo Correr a Ukřižování v Galleria dell´Accademia, obé v Benátkách.479 

V roce 1919 je malba zařazena do výstavního “Katalogu sbírky Goudstikker 

v Amsterdamu”.480 Obraz již v té době nemá žádný rám.481 Už Fritz Harck (1889) a poté 

Adolfo Venturi (1914) publikovali dílo bez rámu. 

Dílo bylo v roce 1934, červenec až říjen, prezentováno na výstavě “Italiaansche 

Kunst in Nederlandsh Bezit” v Amsterdamu, z které pochází katalog, kde je dílo popsáno 

pod kat. číslem 330 jako Giorgio Schiavone.482 

Giuseppe Fiocco (1936) publikuje dílo z nějaké staršífotografie (před 1889), ještě 

s vyřezávaným rámem. Připisuje dílo Giorgiu Schiavone.483  Zájmu o tento obraz 

předchází popis Madony s andílky z ruky Domenika di Bartolo, dnes v sienské Pinacotece. 

Na této desce, z roku 1433, se objevuje dítě cumlající dva prsty. Domnívá se, že malba 

Domenicova byla inspirována jedním typem Filippa Lippi, který je od roku 1434 účasten 

                                                 
473 HARCK 1889, 208. 
474 HARCK 1889, 208. 
475 BERENSON 1907, 286. 
476 VENTURI 1914, 46, tav. 29. 
477 FIOCCO 1936, 36. 
478 MOSCHETTI 1936, 48. 
479 VENTURI 1914, 46. tav. 27 Ukřižování, tav. 28 Madona Correr, tav. 29 Madonna Goudstikker. 
480 Catalogue de la collection Goudstikker, č. 69. 
481 Catalogue de la collection Goudstikker, č. 69. 
482 Italiaansche kunst in Nederlandsh bezit, č. 330. 
483 FIOCCO 1936, 36, tav. 5. 



- 87 - 
 

v Padově. „Rozdíl dvacetipěti let mezi dílem Domenika a Giorgia nám říká, že Lippiho 

příklad byl živý ještě dlouho po jeho návštěvě Padovy“.484 

O několik let později Giuseppe Fiocco (1959a) stále trvá na atribuci Giorgio 

Schiavonemu.485 Srovnává Madonu Goundstikker s další Schiavonemu připisovanou 

Madonou Correr [T] 486 a Lippiho Madonou Vitelleschi [17],487 datovanou 1437, dnes 

Galleria Nazionale d´Arte Antica v Římě. 

Kruno Prijatelj (1960), ve svém článku v bologneském “Arte antica e moderna”,488 

připisuje desku Giorgio Schiavoneho, ale jen s otazníkem.489 Tvrdí, že malba prezentuje 

kontakty se Schiavonem v buclatém a tlusťoučkém dítěti, zatímco Panna Maria je velmi 

vzdálena malířskému konceptu tohoto malíře. 

Madonu Gouldstikker spojuje se Schiavoneho Madonou Correr a s variantou 

z Baltimore [G]  Maurizio Bonicatti (1964). Tvrdí, že jsou ovlivněny Lippim a jsou 

všechny tři vytvořeny Giorgiem Schiavone v druhé vlně zájmu o Lippiho umění.490 

Federico Zeri (1976) vidí bezpochyby obě díla (Goudstikker, Baltimore) jako díla 

jednoho malíře pracujícího podle stejné šablony. Pochybuje o přípisu díla Schiavonemu, 

ačkoli vidí v jeho díle blízké paralely. Hlavně ve figuře Panny Marie. V silném vlivu 

Lippiho a zpracování zlatého pozadí nenalézá Schiavoneho produkci.491 

Odvození od Filippa Lippiho je více zjevné v Madoně z Walters Coll., kde záhyby 

draperie úzce následují ty z Lippiho raného díla. Zeri dává v příklad Lippiho Madonu 

Vittelleschi [17], původem z National museum v Tarquinia z roku 1437. Poukazuje, že by 

obě Madony (Baltimore, Goudstikker) mohly být odvozeny z malby vycházející během 

Lippiho padovského pobytu zde v roce 1434. V návrhu zlatého puncování v obou verzích 

nachází úzké paralely s polyptychem Francesca Squarcione, vytvořeném 1449−1452. Obě 

desky řadí do 30. až 40. let patnáctého století.492 

 Miklós Boskovits (1977) odmítá Schiavoneho jako příliš mladého pro tvorbu díla 

a uvažuje o jiném autorovi, který (ačkoli to není nijak doloženo) měl projít Squarcionovou 

dílnu o něco dříve - Nicolò Pizzolovi.493 Domnívá se, že obě desky (Madona Goudstikker 

                                                 
484 FIOCCO 1936, 35, tav. 4. 
485 FIOCCO 1959a, 55, tav. 81. 
486 FIOCCO 1959a, tav. 86. 
487 FIOCCO 1959a, tav. 80. 
488 PRIJATELJ 1960, 47−63. 
489 PRIJATELJ 1960, 59. 
490 BONICATTI 1964, 49. 
491 ZERI 1976, 204–205, kat. č. 137, tav. 102. 
492 ZERI 1976, 204. 
493 BOSKOVITS 1977, 63, pozn. 39. 
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a její varianta Madona Baltimore) i když referují Schiavoneho, byly vytvořeny ještě dříve, 

než se Schiavone učil v Padově. 

Lennie Mol (1978) připisuje Madonu s kat. č. 31, v „Katalogu Raného Benátského 

malířství“, Squarcionově škole. Informuje o tom, že malba byla po 2. světové válce 

přenesena ze své původní podpěry.494 Polopostava Madony je malovaná na zlatém pozadí 

s dekorativní řadou stromů. Stojí před růžovou balustrádou oblečena do modrozeleného 

pláště přes červený šat. Drží dítě, které sedí na balustrádě oblečené do žlutého roucha a má 

prsty v ústech. Mol se domnívá, že žádnou Schiavoneho Madonu nelze s touto srovnávat. 

Dítě je však možné srovnávat s dítětem Madony Correr [T]  připisované Schiavonemu, 

která je ovšem značně znehodnocena restaurováním. Upozorňuje na zobrazení dítěte 

v malbě Bartolomea Vivarini v Cambridge Mass. (Fogg Art Museum), které je 

pozoruhodně podobné s dítětem na této desce. Je pravděpodobné, že obě děti byly převzaty 

z jednoho modelu Squarcionova prostředí a to tvoří fakt, že Bartolomeo Vivarini byl více 

než málo ovlivněn atmosférou Squarcionovy dílny. 

Lennie Mol, na základě Zeriho (1976), datuje malbu do 30. − 40. let Quattrocenta, 

po Lippiho pobytu v Padově. 

Malba byla umístěna v roce 1978 do Bonnefanten Museum v Maastrichtu. Je 

citována C. E. De Jong Janssenem v katalogu z roku 1995 pod inventárním číslem 3404 

jako „škola Francesca Squarcione“.495 Datuje malbu kolem 1440 s odkazem, že malba byla 

vytvořena v krátké době po objezdu Filippo Lippiho z Padovy. Podle De Jong Janssena má 

dítě Pizzolovi sochařské kvality, ale vzhledem k tomu, že se nedochovalo mnoho jeho 

děl,496 raději přisuzuje malbu Squarcionově škole, než přímo určitému umělci.497 

V Bonnefanten Museum deska zůstává do konce února 2006. 

Podle Alberty De Nicolò Salmazo (1999) musí být malba vytvořena rukou mistra 

svázaného se Squarcionem, ale zdá se, že již je ovlivněn expresivním způsobem 

Schiavoneho.498 

Když se zajímá Stefano G. Casu (2000) o Giorgia Schiavone a Carla Crivelliho ve 

Squarcionově dílně, publikuje v časopisu „Proporzione“ svůj názor o tomto díle.499 Znovu 

přejímá starou Harckovu atribuci (Harck 1889, 208) Madony Gouldstikker Schiavonovi, 

                                                 
494 MOL 1978, 131–135, kat. č. 31, tav. 73–77. 
495 DE JONG JANSSEN 1995, 120−121, tav. 57. 
496 Poukazuje na Pizzolův dochovaný fragment v Cappella Ovetari - červený cherubín - který se podobá dítěti 
Goudstikker v jeho plastickém účinku. 
497 DE JONG JANSSEN 1995, 121, tav. 57. 
498 Francesco Squarcione. Pictorum gymnasiarcha singularis, 169. 
499 CASU 2000, 37−54. 
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i přestože Boskovits nabídl Pizzola a Zeri si není Schiavonem jistý.500 Zvažuje, že 

případný vliv Pizzola by mohl být viděn v Madoně Baltimore.  

Miklós Boskovits (2003) o díle píše v souvislosti s Benagliovým Bolestným 

Kristem,501 v kterém je znatelné ovlivnění Squarcionovou školou, hlavně Mantegnou a pak 

také Bellinim.502 V Madoně Widener,503 vytvořené také Benagliem, vidí stejnou ideu 

zobrazení jako Madony Goudstikker. 

Dne 19. dubna 2007 byla malba prodána za 712 000 dolarů v newyorské aukční síni 

Christie´s jako č. 13 - dílo Francesca Squarcione.504 V současné době se tedy nachází 

v soukromé sbírce. 

Andrea De Marchi (2008) připisuje malbu v katalogu k pařížské výstavě 

„Mantegna 1431−1506“ Francesku Squarcione. Datuje malbu do let kolem 1445−1450.505 

De Marchi také uvádí, že srovnání Madony Goudstikker s Filippo Lippiho Madonou 

v Galleria degli Alberti v Prato [15],506 kterou vytvořil florentský umělec v roce 1434507 

v Padově, vede k zajímavému faktu, že Lippiho styl je v Padově patrný ještě dlouhou dobu 

po jeho odjezdu zpět do Florencie.508 

 

Ačkoli je malba velmi podobná s Madonou Baltimore [G] , je jisté, že obě pocházejí 

od jiného autora. Je taktéž velmi pravděpodobně, že obě Madony vyšly z dílny 

Squarcionovi, dotované mnohými modely a kresbami, navštěvované nespočtem mladých 

malířů, mezi nimi Mantegnou. Zcela jistě byl pro obě malby použit stejný kresebný vzor. 

Dítě ležící na velkém polštáři je také oblíbeným Lippiho509 motivem. Domnívám se, stejně 

jako Fiocco (1936, 36), že je možné, že existoval malířský vzor Filippa Lippiho, který je 

dnes ztracen a, který byl ve své době s oblibou kopírován. 

Myslím si tedy, že tato deska vznikla rukou Francesca Squarcione, který použil 

některý ze vzorů flroentského umělce Filippa Lippiho, o jehož tvorba se v padovském 

                                                 
500 CASU 2000, 39. 
501 Francesco Benaglio (kolem 1432−1492): Bolestný Kristus, Robert M. Edsel Collection, Dallas, Texas. 
Prodán v Sotheby´s New York (30 January 1998, č. 23). 
502 BOSKOVITS 2003, 100, kat. č. 24. 
503 Francesco Benaglio: Madona Widener, kolem 1460, 80,7 x 56,2 cm, Widener Collection, National Gallery 
of Art, Washington. 
504 http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=4892869, nalezeno 7. 11. 2011. 
505 DE MARCHI 2008, kat. č. 1, 61. 
506 DE MARCHI 1996, tav. 37. 
507 Filippo Lippimu připsal Gronau (G. Gronau in: W. R. Valentiner: Das unbekannte Meisterwerke in 
öffentlichen und privaten Sammlungen, Berlin 1930, I, č. 6. 
508 DE MARCHI 2008,  62. 
509 Fra Filippo Lippi navštívil Padovu v roce 1434. 
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prostředí rozmohl druhý zájem po polovině patnáctého století. Přikláním se k názoru, že 

originálem byla Madona Goudstikker, vytvořená také o něco dříve, než ta z Baltimore. 
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F. Francesco Squarcione: Madonna Goudstikker, kolem 1445−1450, 59,5 x 45,7 cm. 

Soukromá sbírka. Reprodukce z: DE MARCHI 2008, 61. 



- 92 - 
 

G. Madona Baltimore  

Madona [G]  se datuje do poloviny 50. let patnáctého století, 61 x 41,5 cm. Dnes je 

ve Walters Art Gallery v Baltimore (inv. 37. 519). 

 

Provenience: Costantini, Florencie;510 získána Bernardem Berensonem v roce 1913 pro 

amerického sběratele Henryho Walters;511 v jeho sbírce Walters Art Gallery v Baltimore se 

nachází dodnes.512 

 

Popis díla: 

Kompozičně je Madona Baltimore stejná jako Madona Goudstikker - dítě sedící na 

polštáři v matčině náručí, cumlající si prstíky pravé ruky a levou gestikuluje. 

Odlišné je pozadí desky, které je celé zlaté a zdobené puncováním s rostlinným 

motivem. Na parapetu u nožky Krista je namalován fík513 jako alternativa k jablku ohledně 

stromu poznání. 

S malbou je dochován i zlacený vyřezávaný dřevěný rám. 

 

Literatura o díle:  

Malba Madony z Baltimore je mnoho diskutovaná hlavně v souvislosti se svou 

druhou verzí Madonou Goudstikker [F] .  

Dva katalogy sbírky Walters z let 1922 a 1929 připisují Madonu s katalogovým 

číslem 519 dalmátskému malíři Giorgiu Schiavone.514 

Richard Offner podává pak ústní sdělení v roce 1923, že malba je „padovskou prací 

z patnáctého století“. Poté ve svých třech publikacích o italském malířství (1932, 1936, 

1968) Bernard Berenson připisuje malbu Madony jako dílo Giorgia Schiavone.515 

Giuseppe Fiocco (1936), v článku o Filippo Lippim, zvažuje taktéž dílo jako 

Schiavoneho ruky, a podává zprávy o Lippiho akcentu ve figuře dítěte.516 

Nejistý je Andrea Moschetti (1936), jež napsal do Thieme-Beckerova „Lexikonu 

malířů“ krátký životopis Giorgio Schiavoneho. Tuto desku zde zahrnuje mezi Schiavoneho 

nejistá díla.517 

                                                 
510 ZERI 1976, 205. 
511 DE NICOLÒ SALMAZO  1999, 159. 
512 ZERI 1976, 205, kat. č. 137. 
513 prunus domestica. 
514 The Walters Collection, kat. č. 519; Walters Catalogue 1929, kat. č. 519.  
515 BERENSON 1932, 520; BERENSON 1936, 447; BERENSON 1968, 392. 
516 FIOCCO 1936, 36, tav. 6. 
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Lucio Grossato (1957) publikoval dílo, v katalogu padovského muzea, jako 

„prodotto dell´ambiente quattrocentesco padovano“, do doby před Mantegnou.518  Tedy 

přípis žádnému určitému umělci. 

Kruno Prijatelj (1960) váhavě akceptuje přípis Giorgio Schiavonemu, poukazující 

také na existenci prototypu Madony Filippa Lippi, a zvažuje Madonu Goudstikker jako 

originál.519 

Stefano Bottari (1961) akceptuje připsání Giorgio Schiavonemu a opět upozorňuje, 

že vlivy Filippo Lippiho se jeví silnější v tomto díle než v nějakém jiném známém tohoto 

umělce.520 

Maurizio Bonicatti (1964) hlásí dílo do soupisu tvorby Giorgio Culinovice 

(Schiavone) a kolektivu s další verzí Madony Goudstikker, a společně s Madonou v Museo 

Correr [T]  v Benátkách. Datuje malbu do druhého umělcova pobytu v Padově, blízko 

1474, zpravujíc o silném vlivu Filippa Lippiho.521 

Federico Zeri (1976) vidí bezpochyby obě díla, Madonu Baltimora a Madonu 

Goudstikker, jako díla jednoho malíře pracujícího podle stějné šablony. Pochybuje o 

přípisu díla Schiavonemu, ačkoli vidí v jeho díle blízké paralely. Hlavně ve figuře Panny 

Marie. V silném vlivu Lippiho a zpracování zlatého pozadí nenalézá Schiavoneho 

produkci.522 Odvození od Filippa Lippiho je podle něj více zjevné v Madoně Baltimora, 

kde záhyby draperie úzce následují ty z Lippiho raného díla. 

Zeri také dává v příklad Lippiho Madonu Vitelleschi [17] z roku 1437. Poukazuje, 

že by obě Madony (Baltimora i Goudstikker) mohly být odvozeny z malířství 

vycházejícího v Padově během Lippiho pobytu zde v roce 1434. 

V návrhu zlatého puncování v obou verzích nachází Zeri ještě úzké paralely 

s Polyptychem [A]  Francesca Squarcione, vytvořeném 1449−1452. Obě desky řadí do 

30. až 40. let patnáctého století a připisuje je Padovské škole.523 

Miklòs Boskovits (1977) nesouhlasí s přípisem Schiavonemu, a pochybuje i o jeho 

paralelách s tímto malířem. Spolu s Madonou Goudstikker řadí díla do doby před první 

                                                                                                                                                    
517 MOSCHETTI 1936, 48.  
518 GROSSATO 1957, 130.  
519 PRIJATELJ 1960, 59, tav. 17b. 
520 BOTTARI 1961, 315, tav. 371. 
521 BONICATTI 1964, 49−50, kat. č. 1. 
522 ZERI 1979, 204−205, kat. č. 137, tav. 102. 
523 ZERI 1979, 204−205, kat. č. 137, tav. 102. 
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tvorbou Dalmátského mistra v Itálii. Deska se mu zdá blízká malířskému stylu 

Pizzolovu.524 

Alberta De Nicolò Salmazo (1999), připisuje Baltimorskou Madonu Nicolò 

Pizzolovi s otazníkem,525 také s přihlédnutím k Boskovitsově návrhu. Srovnává desku 

s Mantegnovými ranými pracemi ze 40. let (př. Sv. Marek, Francoforte), vzhledem 

k výběru rozvržení perspektivní kompozice a výnosem plastičnosti figury. 

Z výstavy „Mantegna 1431−1506“ v roce 2008 pochází katalog, ve kterém Andrea 

De Marchi připsal desku Madony Baltimore Francesku Squarcione.526 S přímou souvislostí 

s Madonou Goudstikker, v jejímž katalogovém hesle se o Baltimorské desce zmiňuje. 

v katalogu k pařížské výstavě „Francesku Squarcione. Datuje malbu do let kolem 

1445−1450. De Marchi také uvádí, že srovnání Madony Goudstikker s Filippo Lippiho 

Madonou v Galleria degli Alberti v Prato,527 kterou vytvořil florentský umělec v roce 

1434528 v Padově, vede k zajímavému faktu, že Lippiho styl je v Padově patrný ještě 

dlouhou dobu po jeho odjezdu zpět do Florencie.529 

 

Oproti Madoně Goudstikker je Madona Baltimore bezpochyby jemnějšího 

a rafinovanějšího stylu. Předloha kompozice jistě pochází z Franceskovy dílny a byla 

ovlivněna tvorbou z Lippiho padovského pobytu v roce 1434. Autorem je někdo 

z Franceskova okruhu, jistě ne sám mistr. Přípis Nicolò Pizzolovi se mi zdá použitelný, ale 

s jistotou, také proto, že existuje velmi málo srovnávacího Pizzolova materiálu a žádné 

dokumenty k dílu, mu malbu připsat nemůžeme. 

                                                 
524 BOSKOVITS 1977, 63, pozn. 39. 
525 DE NICOLÒ SALMAZO  1999, 159. 
526 DE MARCHI 2008,  kat. č. 1, 61. 
527 DE MARCHI 1996, tav. 37. 
528 Filippo Lippimu připsal Gronau 1930 (G. GRONAU in: W. R. Valentiner: Das unbekannte Meisterwerke in 
öffentlichen und privaten Sammlungen, Berlin 1930, I, č. 6). 
529 DE MARCHI 2008, 62. 
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G. Nicolò Pizzolo?: Madonna, pol. 50. let 15. stol., 61 x 41,5 cm. Walter Art Gallery, 

Baltimore. Foto: Fondazione Federico Zeri, č. 28051. 
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H. Madona s ptáčkem 

Freska Madony s ptáčkem [H]  vznikla nejspíš kolem roku 1430, Palazzo Pretorio 

v Cittadella (Padova). 

 

Provenience: Palazzo Pretorio, Cittadella (Padova). 

 

Popis díla: 

Panna Marie sedí na trůně s pravou rukou opřenou o koleno a levou podpírající 

stojící dítě. Oblečena je v červených šatech s bílým šálem a tmavým pláštěm přehozeným 

přes ramena. Blonďaté vlasy má sepnuté a přikryté rouškou a hledí na dítě, které stojí nahé 

na jejím levém koleni. Pravou rukou se něžně dotýká matčiny tváře, když pod levou paží 

drží stehlíka. Bohužel v této části je malba silně poškozena. 

Ikonograficky zobrazení Madony s ptáčkem poukazuje na ztělesnění Krista a tudíž 

na božský původ dítěte. 

Provedení trůnu za Madonou je inspirováno gotickou architekturou. Celý výjev je 

obklopen stylizovanými lístky a slunečními paprsky, které tvoří bohatě kolorovanou 

červenomodrou mandorlí. 

 

Literatura o díle:  

Podle Giuliani Ericani (1999b)530 nástěnné malbě takovéto kvality provedení 

předchází freska Madony ze San Clemente publikovaná v roce 1926-7 Wartem Arslanem 

apřipisovaná Jacopo Bellinimu s otazníkem.531 

Mauro Lucco (1977) přebírá podle návrhu Longhiho (1947)532 pro autora jméno 

z polyptychu z kostela v Roncaiette di Ponte S. Nicolò (Padova) a připisuje autorství 

sanclementinské Madony Maestru di Roncaiette533. 

Mauro Lucco také následně připisuje Madonu ze S. Clemente „Maestrovi di 

Roncaiette“ a datuje jí kolem 1420.534  

Autor Madony s ptáčkem by mohl poznat mistra, který vytvořil Madonu San 

Clemente, a inspirovat se jím v provedení pozadí, ale myslím, že to byla jiná ruka. 

                                                 
530 ERICANI 1996, 214. 
531 ARSLAN 1926−7, I, 186−188. 
532 LONGHI 1947, 86.  
533 LUCCO 1977, 173. 
534 LUCCO 1977, 173. 
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V roce 1996 je Madona s ptáčkem prezentována atribucí Francesku Squarcione, 

kolem 1430, o které však prohlašuje Giuliana Ericani, že je velmi pochybná.535 V katalogu 

„Pisanello. I luoghi del gotico internazionale nel Veneto“, editovaném Filippou Aliberti 

Gaudioso, je malba v reprodukci zrcadlově obrácená. Katalogové heslo k fresce zpracovala 

Chiara Ericani.  

Giuliana Ericani se freskou zabývá v krátkém příspěvku konference „Francesco 

Squarcione - Pictor gymnasiarcha singularis“, která proběhla v únoru roku 1998. Z tohoto 

setkání vyšel v roce 1999 katalog s referáty. Ericani pochybuje o přímém autorství fresky 

Francesca Squarcione, zařazuje ovšem malbu jako jeho dílo s otazníkem. 

Podle G. Ericani, typ malovaného rámu prezentuje motiv objevující se v 50. letech 

Quattrocenta, snad poprvé v miniaturách Bible Borso d´Este,536 rozšířený v celé padovské 

oblasti, částečně mezi Lombardií a Benátskem. 

Malba nejspíš vznikla v době, kdy se začal projevovat Donatellův styl v oblasti 

Benátska v prvních dílech Donatellových následovníků. Jedním z nich byl i Nanni di 

Bartolo, který se v Padově objevuje na konci roku 1423, a působí zde ještě v květnu 

1424.537 Následně také víme, že Squarcione se velmi přátelí se samotným Donatellem při 

jeho padovském pobytu v 50. letech. Ericani soudí, že motiv Madony s ptáčkem je 

v prostředí „squarcionesque“ prezentován v díle jeho žáka Giorgia Schiavone a jeho 

Madoně [34] ze sbírky Sabauda v Torinu. Ačkoli s odlišnou pozicí dítěte, zde sedící, znovu 

nabídne pozici Marie natočenou k pravému rameni.538 

Na konci článku se Giuliana Ericani zabývá otázkou dokumentace o životě 

Francesco Squarcione. Podle dokumentů víme, že se Francesco v roce 1418 oženil 

s Franceskou, dcerou barvíře narozeného v Piovene, v oblasti Vicenzy. Po svatbě, mezi 

lety 1418 až 1422, se přestěhoval do „terra Bassiani“. Nevíme s jistotou, jestli už v této 

době působil jako malíř, ale v roce 1423 je zapsán v Cechu jako „sartor e recamator“ - 

krejčí a vyšívač. Mohli bychom tedy téměř s jistotou Francescovo autorství vyloučit. 

Ovšem je tu ještě jedna zajímavost. Cittadella v průběhu Quattrocenta patřila pod oblast 

Vicenzy, ale byla nazývána také jako „terra Bassiani“. 539 

 

                                                 
535 ERICANI 1996, 114−115. 
536 Bibbia di Borso d´Este, Biblioteca Estense, Modena, V.G. 12 = Lat. 422, I, c. 56r. 
537 ERICANI 1996, 333−334. (331−350). 
538 ERICANI 1999,136.  
539 ERICANI 1999, 138. 
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Podle poznatků Giulliany Ericani by tedy dílo mohlo být prvním Squarcionovým 

malířským dílem vůbec. Ovšem, nenajde-li se závazný dokument, nebo podobné dobové 

dílo se signaturou tuto zprávu potvrzující, nemůžeme si být jisti. Určitě ovšem nemůže 

také tuto informaci zcela zahodit. Osobně se však domnívám, že dílo vytvořil jakýsi 

Veronský mistr, který zřejmě působil v okruhu Stefano da Zevio [12, 13] a poznal také dílo 

Pisanellovo [11] a Gentila da Fabriano [8]. 
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H. Padovský malíř 1. poloviny 15. století: Madona s ptáčkem, kolem 1430, freska. Palazzo 

Pretorio, Cittadella (Padova). Reprodukce z: Francesco Squarcione. Pictorum 

gymnasiarcha singularis, tav. 104. 
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I. Madona Padova 

Panna Marie s dítětem [I] nejspíše vznikla kolem let 1450−1457, 56 x 36 cm 

(rám 76 x 50 cm), tempera na dřevě. Dnes je malba vystavena v Museo Civico v Padově 

(inv č. 380). 

 

Provenience: Malba pochází ze sbírky opata Stefana Piombin; v roce 1887 je získána do 

sbírky Museo Civico, Padova. 

 

Popis díla: 

Deska Madony z Padovy zobrazuje polopostavu ženy s dítětem. Hlava Panny Marie 

je mírně skloněna k dítěti, které nese na pravé ruce. Levou rukou jen přidržuje a zároveň 

přikrývá průhlednou rouškou. Ježíš v nahotě s perlovým náhrdelníkem se tiskne k matce 

v objetí. Obě figury mají nepřítomné výrazy obličeje. Chybí Squarcionova afektovanost, 

nebo Lippiho citovost. 

Zajímavý je také dochovaný vyřezávaný pozlacený rám doplňující zlaté pozadí 

malby. 

 

Literatura o díle:  

Tato malba není v literatuře moc prezentována. Také vzhledem k jejím přípisům 

typu „pittore padovano“ nebo „scuola squarcionesca“. V inventářích se objevuje pod čísly 

1606 jako „Quattrocentista veneto“, a 380 jako „scuola giottesca del secolo XV“.540 

Nejspíše se o malbě této Madony zmiňovali už John Arsher Crowe a Giambattista 

Cavalcaselle v roce 1912, kteří informují o jisté polopostavě Panny Marie s nahým dítětem 

na zlatém pozadí se zlatým vyřezávaným rámem, že byla v majetku jistého padovského 

fotografa jménem Malaman, který připsal desku Francescu Squarcione. Ovšem Crowe 

a Cavalcaselle se spíše domnívají, že by mohla být provedena některým z Belliniů.541 

V “Katalogu padovského Museo Civico” připisuje Lucio Grossato (1957) malbu 

“pittore padovano premanegnesco”.542 Grossato uvažuje o blízkosti malby se jmény 

Andrea di Giusto, Zanobi Strozzi a Michele di Matteo. Pravděpodobné je, že malíř této 

desky je Padovan silně ovlivněný Lippim a neznalý okázalosti mezinárodní gotiky tolik 

                                                 
540 BANZATO 1989, 107, kat. č. 82. 
541 CROWE/CAVALCASELLE  1912, II, 11, pozn. 1. 
542 GROSSATO 1957, 130, kat. č. 49. 
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jako precizní archeologie školy Francesca Squarcione. Malíř pochází snad z kmene místní 

umělecké kultury.543 

Miklós Boskovits (1977) Madonu připisuje Francesco Squarcionemu.544 Definice 

předchozího přípisu, že je deska blízká také umělcům Zanobi Strozzi nebo Andreovi di 

Giusto, je, podle Boskovitse, přesto správná. Boskovits ale trvá na přípisu Squarcionovi 

a říká, že zde malíř použil novou plastičnost, kterou dosud v díle nepoužil. Píše, že Panna 

Marie s dítětem připomínají jistá terakotová díla ovlivnění Donatellem. Pro provedení 

lebky Marie, a dalších typických squarcionových částí jako mohutná čelist, dlouhý ostrý 

nos, zdánlivě šilhající oči, z důvodů nepříliš zdařilé perspektivní kresby.545 

Boskovits umisťuje vytvoření desky do následných let po Polyptychu De Lazara 

[A] , ale ještě před Madonu De Lazara [B] .546 V té době v dílně působí Marco Zoppo a 

později také Giorgio Schiavone. 

Madona je v katalogovém hesle 82 padovského muzea v roce 1989 je připsána 

Francesku Squarcione s otazníkem. Davide Banzato se domnívá, že je malba blízká 

Squarcionově produkci, byla vytvořena v době po Polyptychu De Lazara, s jistými vlivy 

toskánských modelů, ale také s příklady ještě stylistického působení Gentile da Fabriano 

[8], používaných Michelem Giambono [14] a Michelem di Matteo, a dalšími, na které 

působí pozdněgotické dědictví a byzantský odkaz benátských děl.547 

 

Myslím, že malba je dílem některého žáka Franceska Squarcione. Mohla by být 

převzata z Franceskových vzorů, ale provedena byla jinou rukou. Určitě přepisuje nějaký 

toskánský motiv (Donatellův či Lippiho) přenesený do padovského prostředí. 

 

 

 

 

                                                 
543 GROSSATO 1957, 130, kat. č. 49. 
544 BOSKOVITS 1977, 52, tav. 54. 
545 BOSKOVITS 1977, 52, tav. 54. 
546 BOSKOVITS 1977, 52, tav. 54. 
547 BANZATO 1989, 107, kat. č. 82. 
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I. Škola Franceska Squarcione: Madona, kolem 1440−1450, 56 x 36 cm. Museo Civico, 

Padova. Reprodukce z: BANZATO/PELLEGRINI 1898, kat. 1/82. 
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J. Madona s dítětem 

Michelangelo Muraro cituje, že podle Moschiniho na desce s Madonou [J] , svého 

času uchovávanou v konventu Candiana, bývala datace 1444. Do dnes se však malba 

zachovala jen v grafické kopii z 18. století.548 

 

Provenience: Konvent kláštera Candiana. Dnes ztraceno. Dochováno v grafice 

z 18. století. 

 

Popis díla: 

Panna Maria stojící za pultem drží pravou rukou látku zavěšenou v levém rohu 

obrazu. Levou pak přidržuje pootevřenou knihu na záhybech svého šatu. Na pultu trůní na 

polštáři oblečené dítě žehnající pravou rukou přihlížející mnicha v pravé části. Nad bustou 

mnicha se nachází okno s kobercem přehozeným přes parapet, a s průhledem do krajiny 

s hradní stavbou. 

Pod dochovanou grafikou je nápis:  

Dalla Pittura di Francesco Squarcione Padovano 

nella Raccolta del Sigr: Dotr: Pietro Pellegrini Medco: Fisco:549 

 

Literatura o díle:  

O této malbě se nedochoval žádný písemný záznam, jen reprodukované dílo 

v grafickém zpracování z 18. století. 

Podle Giannatonia Moschini (1826) je grafika reprodukcí té desky, která byla 

vytvořena pro konvent Candiani.550 

Grafika je publikována Michelangelem Muraro v jeho „Un ciclo di Pitture murali di 

Francesco Squarcione a Padova” z roku 1961.551 Muraro říká, že malba asi zůstane 

nepoznaná, také vzhledem k tomu, že grafická podoba malby je charakteru poněkud 

vlámského.552 

A o několik let později (1974) znovu Muraro grafiku reprodukuje ve svém 

příspěvku “Francesco Squarcione pittore “umanista””.553 

                                                 
548 MURARO 1974, 69. 
549 MURARO 1974, 70. 
550 MOSCHINI 1826. 
551 MURARO 1963, 40, tav. 18.  
552 MURARO 1963,  40, tav. 18.  
553 MURARO 1974, 70. 
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Také Italo Furlan (1976a) se domnívá, že malba z roku 1444 dokumentovaná skrz 

nápis nenabízí nic na objasnění dalších děl Franceska Squarcione.554 

 

Nemáme dnes žádný dochovaný doklad o tom, že by Squarcione namaloval obraz 

pro konvent Candiana, jež zmiňuje Selvatico ve Franceskově seznamu. Grafika opravdu 

působí trochu záalpským stylem, ve zpracování draperie i pozadí za Madonou, a jestli 

existoval obraz vytvořený Squarcionem v roce 1444, pak by mohl mít podobnou 

kompozici jako grafika, ale zpracování zcela jistě neodpovídá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
554 FURLAN 1976a, 14. 



- 105 - 
 

 

J. Francesco Squarcione: Madona di Candiana, 1444, originál dnes ztracen. Reprodukce 

z: MURARO 1974, 70. 
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K. Tondo Madony s ptáčkem 

Tondo [K] bylo vytvořeno kolem 1456−1458, 103,5 x 102 cm, tempera na desce. 

Nápisy napravo a nalevo od hlavy Panny Marie označují její postavení jako královny 

nebes: REGINA CELI. Dnes můžeme malbu shlédnout v Rijskmuseum, Amsterdam 

(inv. č. A 3124). 

 

Provenience: Původně se nacházela ve sbírce Alphonse Ridder de Stuers v Paříži; poté byl 

obraz ze sbírky hraběnky M. I. E. van Oberndorff-de Stuers v Paříži získán roku 1931 do 

Rijksmuseum v Amsterdamu. 

 

Popis díla: 

Dvojice Panny Marie s dítětem je zasazena do kruhového okna zdobeného osmi 

girlandami s osmi stylizovanými granátovými jablky a čtyřlistými květy. Tondo je 

domalováno v rozích desky imitací mramoru. Je zde zřejmá inspirace Donatellovými 

reliéfy vytvořenými v jeho padovském období. 

Panna Marie je oděna v zelených šatech se zlatým zdobením. Průhlednou roušku 

rámující její dekolt a obličej zakrývá bohatě zdobený brokátový plášť červených odstínů 

zahalující celou její postavu. Hledí přivřenýma očima a jemně nakloněnou hlavou na svého 

syna, nebo spíše na svou levou ruku, v které třímá plody třešně (?), jež byly zvané rajským 

ovocem a jako symbol nebe předávané jako odměna za ctnost.555 Na obou rukách má 

prsteny, což je zajímavý detail, poukazující na spojení, často jako svatební slib. 

Podpíráno matkou, sedí dítě na dvou zdobených polštářích položených na okraji 

okna. Nahý Ježíš je zakrytý jen bílou šálou přes ramena. Na krku má zavěšen náhrdelník 

z červených a černých perel a červeného korálu. Stehlík, stojící na Ježíšově levé noze, ho 

zobáčkem klove do ruky, ten si toho však ani nevšímá, a upíná nepřítomný pohled někam 

do míst za diváka. 

V pozadí za dvojicí je zobrazen průhled na stromy s odhalenými kmeny, když 

v horní části jsou umístěna dvě slova ve výši Mariiných úst: .REGINA. .CELI. 

 

 

 

 

                                                 
555 HALL  1991, 331. 
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Literatura o díle:  

Lionello Venturi (1907) původně připsal tondo Madony s ptáčkem, nacházející se 

ještě ve sbírce Strues, Carlo Crivellimu,556 s odkazem na Mariin obličej. 

Ve stejném roce pronesl Bernard Berenson (1907) názor, že deska je dílem 

Francesca Squarcione s otazníkem.557 V roce 1968 se pak ale Berenson připojuje 

k pozdějšímu názoru atribuce Schiavonemu.558 

První, kdo připsal malbu Giorgio Schiavonemu, hned po jejím získání do 

Rijksmusea, byl Raimond van Marle (1934), umisťujíc malbu do prvních let Schiavoneho 

padovského období.559 V názoru pokračuje i nadále v roce 1936,560 kdy vydává rozsáhlý 

knižní cyklus „Italian school“. 

Andrea Moschetti (1936) pak ve stejném roce o přípisu Schiavonemu pochybuje. 

Řadí dílo spíše do umělcových nejistých děl.561 

Katalog Rijksmuseum z roku 1960 zařazuje malbu, kat. č. 2158 DI, do katalogu děl 

Giorgia Schiavone562. 

Opačný názor má Giovanni Gronchi (1961), jež vidí dílo jako malbu ruky Carla 

Crivelliho.563 Ačkoli katalogově ho přiřazuje Schiavonemu. Následně však Grgo Gamulin 

(1963) nepochybuje o Giorgiovi Schiavone jako autorovi této desky.564 

Kruno Prijatelj (1969) v monografii o Giorgiu Schiavone mu malbu připisuje bez 

pochybností. Porovnává jí také se Schiavoneho Madonou Correr [T] a Madonou Baltimore 

[G] , když naznačuje jejich velmi blízkou příbuznost.565 

Michelangelo Muraro (1974) ve svém článku v katalogu výstavy “Da Giotto al 

Mantegna” připisuje malbu Madony s ptáčkem Francescovi Squarcione s otazníkem.566 

Blíže však tento přípis bohužel nerozebírá. 

O dva roky později je, v katalogu děl Rijksmuseum (1976), zmíněn jen krátký 

odstavec s proveniencí od hraběnky von Oberndorff-de Strues, stručným popisem malby 

a informací „připisováno Giorgio Schiavone“.567 

                                                 
556 VENTURI 1907, 192. 
557 BERENSON 1907, 295. 
558 BERENSON 1968, III, 382. 
559 VAN MARLE 1934, 485–486, fig. 1. 
560 VAN MARLE 1936, 159. 
561 MOSCHETTI 1936, 48. 
562 VAN SCHENDEL 1960, 281, kat. č. 2158 DI. 
563 GRONCHI 1961, 6. 
564 GAMULIN  1963, 43. 
565 PRIJATELJ 1969, 41. tav. 10. 
566 MURARO 1974, 70, fig. 73. 
567 All the Paintings of the Rijksmuseum, 505, A3 124. 
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Lennie Mol publikuje v roce 1978 analýzu zelené barvy, která je také použita na 

další desce v té době v Rijksmuseu, Madonně Gouldstikker [F] ,568 která je v té době 

připisována Squarcioneho dílně.569 Zdůrazňuje také Schiavoneho lásku k detailu, který vidí 

v Mariině ruce a v ptáčkovi. Dále Lennie Mol poukazuje na fakt, že všechny Schiavoneho 

Madony570 mají sklopený pohled.  

Alberta De Nicolò Salmazo (1999) shrnuje, ve svém článku na „Kolokviu s názvem 

Francesco Squarcione Pictorum gymnasiarcha singularis“ (10. − 11. 2. 1998), předchozí 

literaturu a názory Lennie Mol o protipólu malby Madony s ptáčkem a dvou verzí Madony 

Baltimore [G] a Goudstikker [F] . Podobnost provedení stromů s deskou Goudstikker vede 

Albertu k dataci malby do druhé poloviny 50. let, kdy by mohlo být vytvořena malba 

Goudstikker.571 

Stefano G. Casu (2000) publikuje v časopise Proporzione, na základě analýz Lennie 

Mol,572 svůj názor o podobnosti provedení malby lesního porostu na této Madoně 

s Madonou Goudstikker a srovnává je s díly Giorgio Schiavone573. Uvažuje také, že 

Madonna Baltimore je od těchto stylově odlišná a nevytvořil jí Schiavone. Spolu 

s Madonou Goudstikker a Madonou Correr [T] zařazuje Madonu s ptáčkem do Giorgiova 

raného padovského období.574 

Andrea Nante (2006), v katalogu výstavy “Mantegna e Padova 1445–1460”, 

připisuje Madonu s ptáčkem Giorgiu Schiavone575. V souvislosti s Polyptychem De 

Roberti576 řadí dílo do prvních let Giorgiova padovského pobytu. 

O něco později se deskou zabývá Andrea De Marchi (2008). Podle něj neni 

ilusionistická kvalita malby možná jako dílo ruky Giorgia Schiavone, je však dobře 

srovnatelná naopak s polyptychem De Lazzara [A] a znaky kořenícími ještě 

v pozdněgotické tvorbě Squarcionově a jeho nejednoznačném učení.577 

Zatím poslední (publikovaný), kdo se malbou zabýval byl Davide Banzato (2006), 

který soudí, že je malba, a to především v detailu obličeje, úzce blízká Squarcioneho stylu. 

Například stíny se šíří stejným štětcem, bez jemných niancí. Banzato poukazuje 

                                                 
568 MOL 1978, 131–135, kat. č. 31, tav. 73. 
569 MOL 1978, 129–131, kat. č. 30, tav. 72. 
570 Např. Madona ze Staatliche Museen, Berlin; Madona z Galleria Sabauda, Torino... 
571 Francesco Squarcione. Pictorum gymnasiarcha singularis, 159–176, 169, tav. 126. 
572 MOL 1978, 129–131, kat. č. 30, tav. 72. 
573 CASU 2000, 39, tav. 30. 
574 CASU 2000, 43. 
575 NANTE 2006, 256–257, kat. č. 53. 
576 Giorgio Schiavone: Polyptych De Roberti, 1456−1457. Paříž. 
577 DE MARCHI 2008, 61–62. 
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na Schiavoneho Polyptych De Roberti a na to, že je již jeho styl vyvinutý oproti malbě 

Madony s ptáčkem.578 

 

Podle mého názoru je Tondo Madony s ptáčkem dílem malíře Francesca Squarcione 

s pomocí jeho žáka Giorgia Schiavone. Malba musí pocházet z období, kdy byl Giorgio 

v jeho padovské dílně, mezi lety 1456 až 1460. Přikláním se spíše k dataci 1456−7 nežli 

později. 

Vazba na vzory z Donatellových děl je zde evidentní v pojetí rámu. Kresba Mariiny 

hlavy je evidentně převzatá z postavy sv. Justýny Oltáře De Lazzara. Styl provedení vlasů 

Ježíše taktéž můžeme vidět ve zmíněném polyptychu, stejně jako v přivřených očích (oku) 

k nám zády otočeného sv. Antonína rozpoznáme Mariin smutný pohled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
578 BANZATO 2010, 83, fig. 21, 22. 
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K. Francesco Squarcione a Giorgio Schiavone: Madona s ptáčkem, kolem 1456−1457, 

103,5 x 102 cm. Rijskmuseum, Amsterdam. Foto: Fondazione Federico Zeri, č. 26312. 
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L. Madona z Bukurešti 

Madonu z Bukurešti [L] můžeme datovat kolem 1450, 41 x 25 cm, tempera na 

dřevě. Dnes můžeme malbu vidět v Muzeul Nazional de Arta al României v Bukurešti 

(inv. č. 9016/1050). 

 

Provenience: Původ obrazu není znám. Získán do sbírky Muzeul Nazional de Arta al 

României, Bukurešt. 

 

Popis díla: 

Tato deska nevelkých rozměrů zobrazuje Pannu Marii s dítětem na klíně sedící na 

lavici s červeným přehozem. 

Marie je oděna v červených šatech přepásaných světlou stuhou, přes ně položený 

tmavě zelený plášť se světlou podšívkou, který má sepnutý na hrudi, a jehož kápi má 

přetaženu přes hlavu, kde z pod ní vykukují blonďaté vlasy. 

Dítě sedí na Mariině vyvýšeném pravém stehně ve zvláštní pozici - pravou nohu má 

rukou přitaženou k tělo a levou volně položenou do matčina klína. Druhou rukou se pak 

zachytává Mariina pláště. Tento poslední detail  

Puncování zlatého pozadí je celé geometricky zpracované. 

 

Literatura o díle:  

Obraz Madony je zaznamenán v inventáři muzea z roku 1950 jako pozdější kopie 

italského primitivního malíře. 

V dalším katalogu rumunského muzea je dílo v roce 1955 zapsáno jako „Dílo 

neznámého italského malíře 15. století“.579 George Oprescu  obraz zařadil do italské školy 

15. století už v roce 1950, ale publikuje svůj názor až v katalogu o 10let později (1960).580 

Profesor V. N. Lazarev, při ústní komunikaci v roce 1967 sdělil Anatolii 

Teodosiu,581 že je toho názoru, že dílo vytvořil Francesco Squarcione.  

Při její další ústní konzultaci ve stejném roce, vyslovil se Philip Hendy k připsání 

díla padovské malířské škole a dost možná snad Squarcionemu samotnému.582 

Anatolie Teodosiu publikuje sesbírané ústní názory v „Katalogu Bukurešťské 

galerie“ v roce 1974. Teodosiu se zabývá stavem díla, říká, že malba vykazuje sérii 

                                                 
579 Galeria universală, 58, kat. č. 48. 
580 OPRESCU 1960, VII. 
581 TEODOSIU 1974, 51. 
582 TEODOSIU 1974, 51. 
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zvláštností, jež vylučují možnost shledání díla jako kopie. Podepření, upravení a barevná 

vrstva mají korespondující starobylost pro období, v kterém tvořil Francesco 

Squarcione.583 

Významná část Mariina pláště byla poškozena časem a přemalbami. Teodosiu tvrdí, 

že pozadí desky bylo připravené v dílně zásobované speciálními nástroji pro tisk 

květinových prvků. Kvalita zlaté vrstvy je velmi dobrá.584 

Miklós Boskovits (1977) se Madonou zabývá ve svém článku v „Paragone“, „Una 

ricerca su Francesco Squarcione“. Podle stylového rozboru mezi Schiavoneho Madonou 

Correr [T] a Oltářem Arzignano [D] , datuje vytvoření desky mezi 1435−1440. Datuje 

ovšem Arzignanský oltář do roku 1445. Boskovits také píše, že jsou tyto malby dílem 

jedné umělecké ruky.585 

Podle Antonia Carradore, který se v roce 2008 monograficky zabýval Polyptychem 

Arzignano, je autorem tohoto díla Mistr polyptychu Arzignano. Nejen po prozkoumání 

srovnání tváří Madony a Sv. Kateřiny Alexandrijské z Polyptychu Arzignano, ale i pro 

další detaily, jako protáhlé prsty Panny Marie, nebo zpracování těla.586 

 

Osobně souhlasím s posledními názory o přípisech autorství Mistru arzignanského 

polyptychu, ačkoli se domnívám, že Polyptych Arzignano [D] neprovedla jen jedna ruka.  

Tato Madona (hlavně v detailech tváře a anatomii lebky) je zcela jistě inspirována 

Squarcionovými ženskými figurami (z Polyptychu De Lazara), ale provedení dítěte, s jeho 

vyzáblým tělíčkem a anatomií hlavičky, se Squarcionovou tvorbou mnoho společného 

nemá. Autorem je pravděpodobně někdo ze školy Francesco Squarciona, který byl možná 

původem Veroňan. 

 

 

 

 

 

                                                 
583 TEODOSIU 1974, 51. 
584 TEODOSIU 1974, 51. 
585 BOSKOVITS 1977, 51, tav. 45. 
586 CARRADORE 2008, 57. 
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L. Mistr polyptychu Arzignano: Madona, 1450až1460, 41 x 25 cm. Muzeul Nazional de 

Arta al României, Bukurešt. Reprodukce z: BOSKOVITS 1977, obr. 45. 
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M. Madona Ackermann 

Madona známá také jako Madona Ackermann [M] byla namalována kolem 

1440−1450, 49,5 x 29,8 cm. Dnes je majetkem soukromého sběratele. 

 

Provenience: Sbírka Ackermann; Dne 24. března 1965 byla pod č. 108 prodána v aukci 

Sotheby´s London. Dnes neznámá soukromá sbírka. 

 

Popis díla: 

Malba nacházející se v pozlaceném řezaném rámu se zlatým pozadím představuje 

sedící Pannu Marii na jakýchsi pytlích a objímající malého stojícího Krista. 

Marie je oděna v puntíkovaných šatech, s bílou rouškou zakrývající jí vlasy 

a splývající přes levé rameno. Celá je pak zahalena do tmavého pláště s ještě gotizujícími 

záhyby látky se světlou podšívkou a geometrickým ornamentem. 

Dítě obrácené k matce stojí levou nohou na jejím klíně, zatímco pravou má 

zdviženou a podepírá ji pravá štíhlá dlaň Panny Marie. Ježíš se něžně tiskne k matčině 

tváři. Ta svůj pohled upírá k zemi 

 

Literatura o díle:  

Deska není často publikována, nejspíše proto, že se většinu svého „života“ 

nacházela v soukromých sbírkách a tudíž nebyla toliko přístupná badatelům. 

Zřejmě první, kdo se malbou zabýval v souvislosti s padovskou dílnou Francesca 

Squarcione byl Miklós Boskovits.  

Ve svém článku v „Paragone“ se Boskovits (1977) rozhodl Madonu Ackermann587 

zařadit do katalogu Francesca Squarcione. Referuje o tom, že dříve byla Madona rozvážně 

definována jen jako „Italian, XVth century“. Malba je dnes velmi poškozená nesprávným 

restaurováním. Přeci však udává své nezaměnitelné charakteristiky stylu „squarcionesco“, 

které vyzývají k zařazení do mistrova katalogu.588 

V roce 1965 se deska objevuje pod číslem 108 v aukčním katalogu Sotheby & Co. 

v Londýně. Byla prodána jako dílo Franceska Squarcione.589 

                                                 
587 BOSKOVITS 1977, tav. 44. 
588 BOSKOVITS 1977, 51. 
589 Catalogue of Highly Important Old Master Paintings, č. 108. 
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Zřejmě zatím naposledy publikoval tuto malbu Antonio Carradore (2008) 

v souvislosti s Polyptychem Arzignano [D] .590 Carradore podepisuje malbu jako „Mistr 

arzignanského polyptychu“ s otazníkem!  

 

Podle toho, co mohu posoudit ze stylového rozebrání této Madony a Polyptychu 

Arzignano, je zřejmé, že autor Ackermannovy Madony znal padovské prostředí ovlivněné 

florentskými umělci. Například detail ruky Panny Marie podpírající Ježíšovu nohu se 

objevuje často ve florentském prostředí.591 Nesouhlasím tedy s připsáním samotnému 

Francesku Squarcione, dílo spíše přiřadila neznámému veronskému mistru označovanému 

jako Mistr Arzignanského polyptychu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
590 CARRADORE 2008, 59. 
591 Např. Zanobi Machiavelli (* 1418 Florencie, † 1480 Pisa): Madona, 47 x 30. Accademia Carrara, 
Bergamo. 
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M. Mistr polyptychu Arzignano: Madona Ackermann, kolem 1440−1450, 49,5 x 29,8 cm. 

Neznámá londýnská sbírka. Reprodukce z: BOSKOVITS 1977, obr. 44. 
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N. Polyptych Redentore 

Oltář del Redentore [N] je dnes rozdělen do několika italských institucí a část je 

neznámém místě nebo nedochována. 

Bergamská sbírka Accademia Carrara vlastní desky tohoto oltáře. Sv. Petr [N5] 

(inv. č. 331) a Pavel [N6] (inv. č. 330) na samostatných deskách s rozměry 160 x 50 cm 

a dvě menší desky s Anděly držící symboly Kristova umučení, 53 x 21 cm [N3, N4] (inv. 

č. 133) a (inv. č. 135). 

Ve sbírce Fondazione Roberto Longhi ve Florencii nacházíme dvě polopostavy 

světic - Uršuly [N1] (91,6 x 46,6 cm) a Magdalény [N2] (92 x 45,5 cm). 

Dvě desky se světci, Sv. Jakub Větší [N7] a Sv. Jan Evangelista [N8], s totožnými 

rozměry 160 x 50 cm jsou dnes v Collezione Giorgio Cini v Benátkách.  

 

Provenience: Polyptych Redentore objednal roku 1458 Ambrogio Caleppio 

do San Agostino v Bergamu. Do sbírky Accademia Carrara v Bergamu odkázal některé 

desky Giacomo Carrara v roce 1796.  

 

Popis díla: 

Původní rozložení oltáře dnes není známo. Je jisté, že k rekonstrukci celého oltáře 

chybějí příslušné detailní dokumenty s popisem a také dohledání zbývajících desek, které 

ovšem mohou být dnes zničeny, případně, doufejme, se nacházejí v soukromé sbírce. 

Můžeme se domnívat, jestli ve středu oltáře byla deska s Redentorem a po stranách 

s Petrem a Pavlem. Spolu s nimi nespíš stály ve spodní řadě také figury Jakuba Většího 

a Jana Evangelisty. 

Dvě mučednice zřejmě patřily do horní řady. A andílci nesoucí symboly umučení 

jsou příliš velcí, aby byli původně součástí predely. Můžeme se domnívat, že byli umístěni 

po stranách jakési desky v tabernáklu mezi mučednicemi. 

Pavel má jako atribut meč a otevřenou knihu s textem z Druhé knihy Korintským 

(II, 9-10). Petr je zde prezentován jako první papež, s klíči a zavřenou knihou.  

Jakub Větší je zpodobněn s poutniskou holí a dvěma knihami v ruce druhé. Zatím 

co Jan Evangelista oběma rukama svírá jednu mnohostránkovou knihu. 

Uršula drží klasicky v ruce břevno s praporcem a Magdaléna je zobrazena 

s pixidou. Nazí andílci, někteří opásaní stužkou, nesou symboly Kristova umučení: kříž 

s hřeby a trnovou korunu. Druhá skupina pak zobrazuje andílky se sloupem, žebříkem 

a kopím. 
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Všechny postavy jsou zobrazeny na zlatém pozadí se zlatou tepanou svatozáří a pod 

úrovní ramen jsou namalovány stromy. 

 

Literatura o díle:  

V počátku bádání byly hlavně známy jen desky v Bergamu. Jako první byly desky 

s Petrem, Pavlem a Andílky [N2, N3, N4, N5] připisovány neznámému autorovi, z okolí 

Bergama (scuola bergamasca).592 Poté byly malby připisované Francescu Squarcione, ale 

naopak dokumentované jako vytvořené v Bergamu po roce 1456. 

Už v roce 1928 Roberto Longhi593 přidává k bergamským fragmentům polyptychu 

Sv. Jakub a Filipa [N10] z Pavie. Poukazuje jako původ oltáře padovské prostředí spojené 

se jménem Franceska Squarcione. 

V roce 1948 jeden katalog výstavy připisuje desky s anděly okruhu 

Squarcioneho.594 Dvě desky se sv. Jakubem Větším a Janem Evangelistou se v roce 1952 

dostávají do sbírky Cini v Benátkách. Federico Zeri jepřipisuje padovskému mistru před 

Mantegnou, činný kolem 1440−1445.595 

V roce 1953 navrhuje svůj přípis Luigi Coletti. Domnívá se, že polyptych by mohl 

být dílem Antonia Vivarini.596 

Světce z Pavie připisuje Ugo Bicchi v roce 1958 v „Katalogu obrazárny“ 

lombardské škole v patnáctém století.597 

Ve svém článku „Crivelli e Mantegna“ v Paragone, oznamuje Roberto Longhi 

(1962), že našel další fragmenty oltáře nebo oltářů umístěných původně do regionu 

Bergama. Také připisuje malby Francescu Squarcione kolem roku 1440. Odhaluje 

v Andělech z Bergama paralely s Taroky Bonifacia Bemba, kterého okouzlil tento styl 

v jeho době.598 Také vidí v deskách lombardské akcenty. 

K Sv. Petrovi, Sv. Pavlovi a Andělům z Accademia Carrara přidává Longhi 

Sv. Uršulu a Sv. Máří Magdalénu, které vlastní ve své sbírce. Pak také další desku se 

Sv. Petrem a Pavlem, v soukromé sbírce, a jednu se Sv. Jakubem a Filipem, dnes v Museo 

                                                 
592 Catalogo dei quadri esistenti, 28, 29, 36; Elenco dei quadri dell´Accademia Carrara, 26, 27. 
593 LONGHI 1928, 87. 
594 Kunstschätze der Lombardei, 231. 
595 LIPTON 1974, 291. 
596 COLETTI 1953, XXIX. 
597 BICCHI 1958, 42. 
598 LONGHI 1961, 12. 
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Civico v Pavii. Poslední dvě desky jsou zcela určitě z úplně jiného oltáře, nejen pro jejich 

provedení v zobrazení dvojice apoštolů na jedné desce, ale také v odlišném puncování.599  

V témže roce vychází v „Paragone“ půlstránkový článek Roberta Longhiho, kde 

poukazuje, že objevil ve svém archivu dvě fotografie obrazů Sv. Jakuba Většího a Jana 

Evangelisty. Dává oba do souvislosti s bergamskými Petrem a Pavlem.600 

Deborah Lipton (1974) cituje názor Carlo Ludovica Ragghianti, který připomíná 

jména Antonia Vivarini a Franceska dei Franceschi.601 Ragghianti zvažuje, že by autorem 

mohl být následník muránských mistrů činný v Lombardii. 

V katalogu „Dopo Mantegna“ připisuje Italo Furlan (1976a) desky tohoto 

polyptychu milánskému umělci Pietru Maggi (také Pietro de´ Mazi).602 Miklós Boskovits 

také zpochybňuje přípis Squarcionovi a přiklání se k Maggimu.603 I Federico Zeri, ústním 

sdělením pro Gloriu Fossi, pokládá označení Squarciona jako autora za chybné.604 

Francesco Rossi nachází dokument, který odhaluje původ maleb. Dozvídáme se 

tedy, že z roku 1458 pochází dokument, v kterém Ambrogio Caleppio (1435−1511) 

objednává do kostela S. Agostino v Bergamu jeden polyptych se Spasitelem. 

Tato informace je citována v „Katalogu maleb“ bergamské Accademia Carrara 

z roku 1979.  Jako autora Rossi zamítá Squarcioneho a připisuje dílo jistému „Maestro del 

1458“605. Zřejmě to byl umělec z Bergama, který nejdříve poznal díla Foppy, byl ovlivněn 

Antoniem Vivarini a Bonifaciem Bembo. 

Gloria Fossi (1980) se v katalogu “La Fondazione Roberto Longhi a Firenze” 

zabývá dvěma mučednicemi, uloženými v této sbírce. Současně shrnuje dostupnou 

literaturu o celém polyptychu a připisuje jej Lombardsko-Benátskému mistrovi poloviny 

15. století.606 

 

Literatura o dílech není příliš bohatá. Přípis samotnému Francesku Squarcione 

odmítám, jelikož jsou v díle spíše patrné vlivy Vivariniů a Bonifacia Bembo. Jak přesně 

polyptych vypadal si dnes nemůže být jisti, bez nalezení dalších desek nebo přímého 

dokumentu či poznámky s popisem díla. Domnívám se, že autorem by mohl být některý 

bergamský umělec, který poznal díla Antonia Vivarini a jeho skupiny. 
                                                 
599 LONGHI 1961, 12. 
600 LONGHI 1961, 51. 
601 LIPTON 1974, 138−141. 
602 FURLAN 1976a, 15. 
603 BOSKOVITS 1977, 59, 60. 
604 FOSSI 1980, 252. 
605 ROSSI 1979, 85−86. 
606 FOSSI 1980, 251. 
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N. Mistr 1458: Polyptych del Redentore, 1456, pův S. Agostino, Bergamo. Dnes různá 

sbírka. 

  

N1. Sv. Uršula, 1458, 91,6 x 46,6 cm. Fondazione Roberto Longhi, Firenze. Reprodukce 

z: GREGORI 1980,  obr. 47 

N2. Sv. Magdaléna, 1458, 92 x 45,5 cm. Fondazione Roberto Longhi, Firenze. Reprodukce 

z: GREGORI 1980,  obr. 48. 
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N3. Andílci s nástroji umučení (se sloupem, žebříkem), 1458, 53 x 21 cm. Accademia 

Carrara, Bergamo.  

N4. Andílci s nástroji umučení (s křížem atd.), 1458, 53 x 21 cm. Accademia Carrara, 

Bergamo.  

Reprodukce z: 

http://www.accademiacarrara.bergamo.it/ricerca/detaglio.asp?vis=t&IDDipinto=00000079

36, nalezeno 1. 12. 2011 
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N5. Sv. Petr, 1458, 157 x 47 cm. Accademia Carrara, Bergamo. Reprodukce z: LONGHI 

1961, obr. 3a.  

N6. Sv. Pavel, 1458, 157 x 47 cm. Accademia Carrara, Bergamo. Reprodukce z: LONGHI 

1961, obr. 3b.  
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N7. Sv. Jakub Větší, 1458, 160 x 50 cm. Collezione Cini, Benátky. 

N8. Sv. Jan Evangelista, 1458, 160 x 50 cm. Collezione Cini, Benátky. 

Reprodukce z: LONGHI 1962, 51. 
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N9. Sv. Petr a Pavel. Neznámá sbírka. Reprodukce z: LONGHI 1961, 2a. 

  

N10. Sv. Jakub a Filip. Museo Civico, Pavia. Reprodukce z: LONGHI 1961, obr. 2b. 
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O. Madona Correr 

Deska Panny Marie s dítětem [O] by mohla vzniknout kolem roku 1435, 

100 x 47 cm. Dnes je umístěna v depozitáři sbírky Museo Correr v Benátkách 

(inv. č. 1079). 

 

Provenience: Původ neznámý; dnes sbírka Museo Correr, Benátky. 

 

Popis díla: 

Panna Marie sedící na kamenné lavici má na levém vyvýšeném koleni posazeného 

nahého Ježíška. Marie má přes hlavu přetaženu kápi svého tmavého, zlatým ornamentem 

zdobeného, pláště, který má sepnutý zlatou sponou na hrudi. Typický prvek gotických 

Madon. Protáhlými prsty rukou drží na klíně svého syna, který pozvedá obě ruce, když 

pravou přitom dělá žehnající gesto. Buclaté dítě působí dojmem špatně anatomicky 

tvarovaného.  

Zlaté pozadí je ozdobeno paprskovitým puncováním. Za kamennou lavicí je 

ozdobný pruh, který by mohl připomínat zahradu s květinami. Ovšem malba je dnes 

nedostupná a z jediné dostupné reprodukce špatně čitelná. 

 

Literatura o díle:  

Tato Madona není citována v katalozích sbírky Musea Correr. Zůstává prakticky 

neznámá.  

Profesorka Iliana Chiappini di Sorio pomohla Miklósu Boskovits s přístupem 

k dílu, ten pak desku, zřejmě jako první, publikuje (1977) a připisuje ji Francescu 

Squarcione607. Přesto v textu článku poukazuje na vlivy stylu Gentile da Fabriano v této 

desce. Tak na určitou souvislost v detailech typických pro styl “squarcionesco” v tváři 

Marie a dalších deskách, např. Madona Bukurešť [L] , Madona Padova [I] , Sv. Justýna 

z Polyptychu De Lazara [A] . 

Boskovits popisuje stav desky, která “špinavá a ve velmi poničeném stavu 

především ve zlatém pozadí, několika přemalbami, pochází z dědictví rodiny Correr. Do 

sbírky Correr byla původně zapsána jako inv. č. CI.I, N. 1114. 

Miklós Boskovits také Madonu datuje. Domnívá se, že byla vytvořena někdy kolem 

roku 1435.608 

                                                 
607 BOSKOVITS 1977, tav. 43. 
608 BOSKOVITS 1977, 50. 
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Zatím naposledy se o malbě zmínil Andrea De Marchi v katalogovém hesle č. 19. 

o malbě Mistra arzignanského polyptychu, Madoně lactans.609 De Marchi vidí úzkou 

souvislost s Arzignanským mistrem a Madonou Correr, která je podle něj blízká rovněž 

padovskému Giovannimu Storlato610. Domnívá se, že by autorem mohl být Franceskův 

přímý následovník, Michele di Bartolomeo, jak již před několika lety (2003) publikoval.611 

 

Detaily zpracování obličeje, s nosem přecházejícím do obočí, decentními ústy, je 

možné porovnávat s Madonou z Bukurešti [L] . Ale držení těla je u mohutné Madony 

z Correr [O] zcela odlišné. Zpracování draperie je v Correrské desce ještě poněkud 

gotizující. Zajímavé použití paprskovité záře ve zlatém puncování se ve Squarcionově díle 

neobjevuje. Je to zřejmě pozůstatek gotizujících vlivů v Benátsku, např. po Gentile da 

Fabriano, který se projevuje v díle Giambona a Michela di Matteo. Autorem by mohl být 

malíř, který prošel Squarcionovou dílnou ve 30. letech (Boskovitsovu dataci bych 

nezavrhovala), možná původem Benátčan, znalý též Giambonova díla [14]. Autorem by 

ale také mohl být Vicenzan Michele di Bartolomeo, první Squarcionův žák z roku 1431, 

jehož dílo je ovšem nejisté a nelze jej bezpečně doložit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
609 Mistr Arzignanského polyptychu: Madona lactans, kolem 1455, 54,5 x 32,5 cm. Institut de France, Musée 
Jacquemart-André, Paris (inv. č. MJAP-P 1866). 
610 DE MARCHI 2008,  92 
611 DE MARCHI 2003, 116, pozn. 17. 
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O. Michele di Bartolomeo (?): Madona, kolem 1435, 100 x 47 cm. Museo Correr, Benátky. 

Reprodukce z: BOSKOVITS 1977, obr. 43. 
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P. Madona se světci 

Deska Madony [P] se světci vznikla po roce 1455, 26,4 x 22,1 cm (po dřívějším 

ořezu na levé straně), tempera na dřevě. Signováno na pilastrech trůnu: MADONA DEL 

ZOPO DI SQUARCIONE. Dnes je malba v Muzeul National de Arta al României, 

Bucarest (inv. č. 8623/657). 

 

Provenience: Malba byla získána do sbírky hraběte Weber z benátského tržiště; poté ze 

sbírky Otto Mündler  v Paříži se dostala do soukromé sbírky Prince Napoleona v Paříži. 

Byla koupena do Londýna v roce 1872 a byla získána německým konzulem v Bukurešti, 

Felixem Bamberg; do sbírky Karla I. v Peles (Rumunsko) 1879; a od roku 1948 vstoupila 

do sbírky Muzeul National de Arta al României v Bucaresti. 

 

Popis díla: 

Madona s ochranným pláštěm bývala oblíbeným motivem hlavně v době pohrom, 

například válek a nemocí, a to především morových ran612. Engelbert Kirschbaum 

zdůrazňuje, že Panna Marie ochranitelka bez dítěte sloužila jako ochránkyně lidstva spíše 

před božím hněvem, než před pozemským neštěstím613. Funguje také jako Panna Marie 

přímluvkyně za lidstvo, které chrání pod svým pláštěm. Středověký člověk se je snažil 

zmírnit boží hněv pod ochranou patrona, světce anebo samotné Panny Marie.  

Typ Panny Marie Misericordia je zde transformován a přizpůsoben zřejmě na 

žádost patronů. Sedící (obvykle stojící) Panna Marie rozevírá svůj plášť nad ženskou 

a mužskou postavou donátorů. Na jejím klíně sedí na polštářku malý Kristus hledící 

a žehnající ženské donátorce. 

Po stranách doprovází Madonu šest stojících figur světců. Zleva: sv. Ludvík 

z Toulouse, František, Jeroným; po levici Madony pokračuje neznámý biskup (?), 

sv. Antonín Paduánský a nedávno kanonizovaný (1450) Bernardin Sienský. Vzhledem 

k účasti františkánských světců na obraze je předpokladatelná donace patronů spřátelených 

s tímto řádem, ne-li objednávka samotného člena řádu.614 

                                                 
612 Motiv ochranného pláště pochází z právnicko-světské oblasti, kdy děti byly adoptovány, pokud je otec 
přijal v ochranu pod svůj plášť. Stejně tak výše postavené osoby, často ženy, mohly vzít pod ochranu pláště 
pronásledované a prosit za ně o milost. Na Pannu Marii bylo právo ochranného pláště přeneseno v legendách 
12. a 13. století. Téma Panny Marie Ochranitelky se na západě rozšířilo ve13. století v umění řeholních řádů. 
Viz ROYT 2006, 193. 
613 KIRSCHBAUM 1974, 130. 
614 Nejprve byli lidé v tomto výjevu zobrazováni bez jakéhokoliv dalšího rozlišení, od 15. století lze stále 
častěji rozeznat zástupce různých světských i duchovních stavů, přičemž představitelé duchovních stavů 
bývají zobrazováni po Mariině pravici. Viz KIRSCHBAUM 1974, 132; HALL  1991, 325. 
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V pozadí za Madonou se tyčí opěrka jejího trůnu, zakončená trojúhelníkovým 

štítem, na kterém je zavěšena girlanda. Na pilastru rozpoznatelná signatura: MADONA 

DEL ZOPO DI SQUARCIONE. Nad skupinou postav jsou zavěšeny dva festony, spojené 

ve středu malby nad Madonou a tvořící girlandu, na níž se houpají dva andílci držící 

kadidelnice. Symbolizují zřejmě další ochranný faktor.615 

 

Literatura o díle:  

První mezi nimi je otázka “otcovství” díla, tolik spekulovaná a studovaná (poprvé 

Kristellerem 1901). Paul Kristeller, který se s dílem setkává ještě ve sbírce Prince 

Napoleona a názorem v katalogu Léo Bachelina (1898),616 se domnívá, že Madona je 

dílem Marco Zoppa.617 Také ovšem cituje špatně rozpoznatelný nápis s dvěma „P“.618 

John Arsher Crowe a Giambattista Cavalcaselle (1912, 50) připisují dílo rovněž 

Marco Zoppovi, a to při srovnávají malby s další Zoppovou malbou Madonna del Latte 

[24]619, dnes v Musée National du Louvre.620 Sledují také podobnost v tom, že na obou 

malbách je podobný nápis připisující dílo Zoppovi di Squarcione.621 

Adolfo Venturi (1914) zařazuje malbu do tvorby Marco Zoppa, a to ještě do doby, 

kdy byl účasten ve Squarcionově dílně622. Poukazuje na fakt, že když Marco opustil 

učitelovu dílnu, začal svá díla podepisovat „Zoppo di Bologna“.623 

Poté také Alessandro Busuioceanu (1939) na základě přípisu Bachelina přičítá dílo 

Marco Zoppovi.624 Názor, že dílo vytvořil Marco Zoppo, je prezentován ještě v několika 

starších katalozích Bukurešťské galerie.625 

Eberhard Ruhmer (1966) si je jistý, že dílo bylo vytvořeno v dílně Squarcionově 

v době Zoppovi adopce a datuje dílo do roku 1455.626 Stylovým srovnáním připojuje 

malbu k Ukřižování a Madonně del Latte [24], Zoppovými dalšími díly. Zaobírá se také 

                                                 
615 V knize Genesis chrání cherubové cestu ke Stromu života (Gn 3,24). Podle knihy Exodus byla zpodobení 
cherubů též na oponě stánku úmluvy (Ex 26,1). A též v Šalomounově chrámu chránily sochy dvou cherubů 
archu úmluvy. 
616 BACHELIN 1898, 13, nr. 5. 
617 KRISTELLER 1901, 53, pozn. 1. 
618 OPERA DEL ZOPPO DI SQUARCIONE. 
619 Marco Zoppo: Madonna del Latte, 89 x 73 cm, Musée National du Louvre, Paris (inv. č. R. F. 1980−1). 
620 CROWE/CAVALCASELLE  1912, II, 50. 
621 OPERA DEL ZOPPO DI SQUARCIONE (Louvre) / MADONNA DEL ZOPO DI SQUARCIONE 
(Bucarest). 
622 VENTURI 1914, 23. 
623 VENTURI 1914, 26. 
624 BUSUIOCEANU 1939, 19, 20, nr. 8, pl. IX.                             
625 BUSUIOCEANU 1932, 129, 133; Galeria universală, 31, nr. 82; Muzeul de artă a R. P. R., 18; OPRESCU 
1960, VII; SCHILERU 1966, 102. 
626 RUHMER 1966, 58, kat. č. 3, tav. 114. 
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srovnáním Madonny se Sv. Jeronýmem na poušti, uloženém v Bergamu, kterého řadí do 

raných let. Sv. Jeroným prý připomíná typ, výraz, kresbu, modelaci a techniku svatého 

biskupa na Bukurešťské malbě vedle Madony. Vyzdvihuje malbu pro gesto Marie, která 

rozevírá náručí, pro strnulý pohled dítěte, pro přísné figury donátorů, jež předzvěstují 

umění ve způsobu absolutně volném a originálním. Ovšem také se přiznává, že originál 

nikdy neviděl.627 

Anatolie Teodosiu, která se malbou několikrát zabývala v katalozích galerie (1970, 

1971a, 1971b, 1974), se domnívá, že malba vznikla ještě v dílně Francesca Squarcione 

rukou Marco Zoppa s přispěním učitele. Podle ní je možné dílo datovat do let 1453−1455, 

kdy byl Zoppo v dílně. 

Lilian Armstrong (1976) a později Alberta De Nicolò Salmazo (1993a), zařazují 

desku do katalogu bologneského malíře Marco Zoppo a srovnávají jí s díly vytvořenými 

v Padově mezi lety 1454 až 1455, a především se Zoppovou Madonou del Latte [24] 

v Louvre (cat. č. 48), rozeznávajíc naopak rysy bližší malířskému způsobu Schiavoneho, 

v minulosti viděné také Robertem Longhim (cit. Enescu 1991, 30−33). 

Malba byla vystavena na benátské výstavě “Capolavori europei della Romania”,628 

v roce 1991 a byla podrobena nové kritice, po zásahu restaurování, nespočet problémů, 

které tato deska prezentuje.  

Nakonec ovšem chce De Nicolò Salmazo (1993b) domněnku autorství Marco 

Zoppa vyvrátit,629 nejen protože konstrukce nápisu vytváří anomálii v díle Marca Zoppo, 

ale také pro nezvykle chybějící písmeno “P” v příjmení autora. 

Autenticita další části textu, která byla usouzena před restaurováním, nás přivádí 

k myšlence reprodukování nebo inspirování se dílem Zoppy během jeho padovského 

období tohoto bologneského tvůrce. Posledním restaurováním byl nápis rozpoznán jako 

částečně přepsaný.630  

Alberta De Nicolò Salmazo vidí v malované Madoně odraz Pizzolova oltáře pro 

Cappela Ovetari,631 kde Madona taktéž hledí mimo středovou linii reliéfu. Taktéž se 

domnívá, že by kompozice Bukurešťské Madony se světci mohla být inspirována dnes 

ztraceným Mantegnovým oltářem pro Santa Sofia, vytvořeném 1448; a na tomto základu 

                                                 
627 RUHMER 1966, 58, kat. č. 3, tav. 114. 
628 ENESCU 1991, 30−33, n. 2. 
629 DE NICOLO SALMAZO  1993a, 54. 
630 Mantegna e Padova. 1445–1460, 220. 
631 27. září 1449 byl již oltář Cappella Ovetari, tvořený Pizzolem, hotový. MARIANI  CANOVA 1974, 75−80. 
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také uvažuje proto, že objednavatelé Mantegnova díla byli františkáni, jako na této desce 

vyšlé dozajista z dílny Francesca Squarcione, sympatizanta františkánů. 

Alberta De Nicolò Salmazo (1993a, 59) se domnívá, že dílo je kopií Zoppova 

většího díla, vytvořené Schiavonem při svém vstupu do dílny Francesca Squarcione. A to 

vzhledem k jeho malému rozměru, s detailním zpracováním vhodném pro modelletta 

většího oltáře.632 Zoppův originální obraz větších rozměrů je ovšem dnes ztracen. Jako 

alternativu pak nabízí dílo jako kopii modelu malby oltáře pro objednavatele vyobrazené 

z profilu v prvním plánu. 

S jejím názorem souhlasí a jako dílo Giorgia Schiavone ho připisuje v katalogu 

výstavy “Mantegna a Padova” z roku 2006 také Andrea Nante.633 

Zatím naposledy se dílem zabýval Davide Banzato (2006), který vidí 

v Budapešťské Madoně souvislost v technice provedení s Triptychem San Francesco634 

malovaným Giorgio Schiavone.635 

 

Po seznámení se s literaturou a dílem samotným se přikláním k názoru provedení 

malby Giorgiem Schiavone v době po roce 1456 (kdy působil v dílně Squarcionově). Tato 

malá deska na mě opravdu působí jako kopie většího díla, snad provedeného Marco 

Zoppem a jeho učitelem Francesco Squarcionem o nějakou dobu dříve. 

 

 

                                                 
632 DE NICOLO SALMAZO  1993a, 59. 
633 Mantegna e Padova. 1445–1460, 220. 
634 Triptych San Francesco. Panna Marie s dítětem dnes Gemäldegalerie, Berlín; boční desky, Museo 
Diocesano, Padova. 
635 BANZATO 2010, 92. 
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P. Giorgio Schiavone (kopie oltáře Marco Zoppa a Francesca Squarcione): Madona 

se světci, po 1455, 26,4 x 22,1 cm. Muzeul Nazional de Arta al României, Bucarest. 

Reprodukce z: VIGI 1993, 153. 

 

 



- 133 - 
 

Q. Sv. Bernardin Sienský 

Obraz svatého Bernardina Sienského [Q]  byl zřejmě namalován někdy po roce 

1450, 37,6 x 25,5 cm, tempera na dřevě. Malbu si dnes můžeme prohlédnout v Museo 

Poldi Pezzoli v Milanu (inv. č. 1593/609). 

 

Provenience: Neznámá. Dnes Museo Poldi Pezzoli, Milano (inv. 1593/609) 

 

Popis díla: 

Bernardin Sienský (1380−1444), františkánský mnich, asketa a kazatel, byl 

kanonizován již krátce po své smrti, 24. května 1450 papežem Mikulášem V. 

V polopostavě s tváří z profilu je zobrazen starý muž asketického vyzáblého vzhledu ve 

františkánském rouchu. Bernardinovým hlavním atributem bývá tabulka či kotouč 

s písmeny IHS v kruhu plamenů.636 Na této desce však hlavní atribut přestavuje zavřená 

kniha, kterou drží při těle rukama zasunutýma do rukávů. 

 

Literatura o díle:  

Původ malby se sv. Bernardinem Sienským ani dokumentace před vstupem 

do milánského muzea nejsou dosud známy. 

Zřejmě poprvé se objevuje malba v “Katalogu Museo Poldi Pezzoli” z roku 1881, 

kde jí připsal Giuseppe Bertini jako “scuola mantovana”.637 A v následujícím katalogu 

z 1902 je připsána do padovského okruhu.638 

Jako dílo Franceska Bonsignori s otazníkem jej posléze atribuuje Bernard Berenson 

v “Katalogu Benátských malířů” v roce 1894.639 A stejného názoru se drží následně ve 

svých “Italských renesančních malbách” v roce 1932.640 

V následujících letech se názory na tvůrce desky se sv. Bernardinem liší, ale 

zůstávají v podstatě za jedno, že je autorem někdo z padovského prostředí. 

Například autor katalogu téhož muzea, Antonio Morassi, navrhuje v roce 1932 

autorem díla Giorgia Schiavone.641 

Andrea Moschetti (1936) řadí Sv. Bernardina v katalog mezi dílo Giorgia 

Schiavone.642 

                                                 
636 HALL  1991, 77. 
637 BERTINI 1881, 29. 
638 Museo Artistico Poldi Pezzoli, 72. 
639 BERENSON 1894, 94. 
640 BERENSON 1932, 96. 
641 MORASSI 1932, 48−49. 
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Naopak Franco Rusolli (1951) si myslí, že by malbu mohla vytvořit osoba blízka 

Gentile Bellinimu643. Ovšem o rok později (1952) už si není tak jistý a referuje ve svém 

“Průvodci Museo Poldi Pezzoli”, že se malba se sv. Bernardinem Sienských nachází v Sala 

del Perugino a připisuje jí do “padovské školy 2. poloviny patnáctého století”.644 

Od Russoliho se o tři roky později dozvídáme, přesnější časové zařazení - kolem 

1460−1470. Stále malbu považuje za dílo “Padovského mistra 2. poloviny 

Quattrocenta”.645 

K Morassimu a Moschettimu návrhu se v roce 1960 přidává také Kruno Prijatelj, ve 

svém článku “Profilo di Giorgio Schiavone”, řadí dílo Schiavonemu po srovnávání 

s dalšími dvěma malbami Sv. Bernardinů v Museo Antoniano v Padově a v Galleria 

dell´Accademia Carrara v Bergamu [26], které všechny připisuje jedné ruce.646 Ačkoli také 

referuje o možnosti provedení “Dariem da Treviso nebo raným Marco Zoppem”. 

Také další autoři (např. Schmitt 1961,647 Aprile 1962648) se drží nic nepřibližujícího 

přípisu “pittore padovano”. 

Bernard Berenson v “Italských malbách renesance” z roku 1969 nabízí svůj názor, 

že by temperu mohl provést následovník Andrea Mantegny.649 

Franco Russoli (1972) označuje nově v katalogu musea autora desky “jako osoba 

blízká Gentile Bellinimu a Squarcionemu”.650 

Následně se milánskou malbou jen okrajově zabývá Italo Furlan (1976b) v kat. 

hesle Sv. Bernardina z padovské sbírky Museo Antoniano. Tuto malbu z Padovy, na 

základě podobnosti s Madonou mezi světci [25] z Museo Civico v Bassanu, připisuje 

Dariovi da Treviso a datuje kolem 1446. Naší malbu Bernardina připisuje “padovskému 

malíři”. 651 

Na výstavě v Rijksmuseum v Amsterdamu s tématem “The Early Venetian 

Paintings from Dutch collections” byla v roce 1978 deska se sv. Bernardinem publikována 

v příslušném katalogu C.E. De Jong Jansenem a Hendrikem Van Os opět jen jako 

“padovský malíř”.652 

                                                                                                                                                    
642 MOSCHETTI 1936, 48. 
643 RUSSOLI 1951, 38. 
644 RUSSOLI 1952, 38. 
645 RUSSOLI 1955, 196−197. 
646 PRIJATELJ 1960, 60. 
647 SCHMITT 1961, 132−133. 
648 APRILE 1962, coll. 1316. 
649 BERENSON 1968, 240. 
650 RUSSOLI 1972, 243. 
651 FURLAN 1976b, 27. 
652 DE JONG JANSSEN/VAN OS 1978, 142. 
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Znovu Franco Russoli se v roce  1978 vrací k označní malby jen jako “pittore 

padovano”, což publikuje v “Průvodci návštěvníka” Museo Poldi Pezzoli.653 Stejného 

názoru se drží Mauro Natale (1982), když publikuje malbu jako “scuola padovana” v kat. 

č. 99 “Katalogu sbírky Museo Poldi Pezzoli”.654 

Poprvé až v roce 1988 Miklós Boskovits připisuje malbu přímo Francesku 

Squarcione. V katalogu výstavy “Arte in Lombardia tra Gotico e Rinascimento” jí dává do 

spojení s Polyptychem Arzignano [D]  a řadí do období 1455 až 1460.655 

Katalogové heslo o Sv. Bernardinu Sienském656 z Musea Antoniano v Padově 

publikuje v roce 1995 Alberta De Nicolo Salmazo.657 Upozorňuje, že typologie světce, jak 

je zobrazen na deskách z Padovy, nebo naší z Milána, se objevuje také v pozdější době a to 

například u Alvise Vivariniho v oltáři z roku 1480, dnes v Galleria dell´Accademia 

v Benátkách.658 Nejspíš se tedy jakási vzorová kresba dostává do Alviseho dílny po otci 

Antoniu Vivarini, který jí mohl získat při svém padovském pobytu v letech 1447 až 1451. 

Alberta De Nicolo Salmazo (1998), ve svém příspěvku “L´affresco di Andrea 

Mantegna al Santo. Un incontro di ”maestosa gravità””, na konferenci k restaurování 

Lunety Andrey Mantegna v Padově, vyjadřuje svůj názor, že ve Squarcionově dílně musel 

existovat prototyp zobrazení sv. Bernardina, a ten byl pak jeho žáky kopírován659. Hovoří 

o “pozdněgotických liniích v proudu toskánských mistrů a interpretaci datuje z Pizzola 

a Mantegny”.660 

Také Giovanna Baldissin Moli (1998), v restaurátorské zprávě k Mantegnově 

lunetě, zdrženlivě popisuje malbu jako vytvořenou “padovským malířem”.661 

V “Průvodci pro návštěvníky” Museo Poldi Pezzoli v roce 1999 se o díle píše, že je 

vystaveno v Saletta dei Trecenteschi (pův. Saletta dei Veneti). Naše deska je zde uváděna 

jako “padovská škola, kolem 1450−1455”.662 

V katalogu výstavy “Due collezionisti alla scoperta dell´Italia”, která byla pořádána 

v roce 2002 v pařížském Museo Jacquemart-André, byla deska publikována Stefanem 

Casu jako Giorgio Schiavone.663 

                                                 
653 RUSSOLI 1978, 57. 
654 NATALE  1982, 113−114, kat. č. 99. 
655 BOSKOVITS 1988, 37−38. 
656 Sv. Bernardin Sienský, 106 x 52,5 cm, tempera na desce, Museo Antonioano, Padova (inv. č. 2584). 
657 DE NICOLO SALMAZO  1995, 95−97. 
658 DE NICOLO SALMAZO  1995, 97. 
659 DE NICOLO SALMAZO  1998, 3, 296−297. 
660 DE NICOLO SALMAZO  1998, 3, 296−297. 
661 BALDISSIN MOLLI 1998, 3, 313−331. 
662 MOTTOLA MOLFINO/DI LORENZO/ZANNI 1999, 105. 
663 CASU 2002, 60−63. 
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Davide Banzato (2006) shrnuje v “Katalogu výstavy” o Mantegnovi názory na 

desku se sv. Bernardinem.664 Domnívá se, že jí nemohl vytvořit Schiavone, protože 

pracoval ve Squarcionově dílně až v letech 1456−1458 a deska vykazuje spíše ranější 

dataci. Podle Banzata se zdá pravděpodobné, že by mohl dílo vytvořit sám Francesco 

Squarcione. 

 

Vzhledem k dalším deskám velmi podobného zobrazení je téměř jisté, že ve 

Squarcionově dílně existoval prototyp zobrazování Sv. Bernardina Sienského. Podle 

Scardeoneho (1560)665 se dokonce prý Squarcione s Bernardinem v roce 1443 setkali. 

A víme, i z dalších objednávek, že Francesco byl u františkánského řádu oblíben. 

Domnívám se, že tuto malbu provedl sám Squarcione velmi brzy po kanonizaci 

sv. Bernardina, po roce 1450. Stylisticky je malba ovlivněna Polyptychem De Lazara, 

profilové zobrazení světce vidímě například ve sv. Antonínovi. Také jednoduchost draperie 

je vlastní Squarcionovu dílu. 

                                                 
664 BANZATO 2006, 230–231, kat. č. 42. 
665 SCARDEONE 1560, 371. 
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Q. Francesco Squarcione: Sv. Bernardin Sienský, po 1450, 37,6 x 25,5 cm. Museo Poldi-

Pezzoli, Milano. Reprodukce z: http://www.museopoldipezzoli.it/node/897, nalezeno 9. 12. 

2011. 
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R. Madona s knihou 

Madona s knihou [R]  byla vytvořena kolem 1445−1450, 41 x 32,5 cm, tempera 

na desce, Musée des Arte Décoratifs, Paris (inv. č. Pe 255). 

 

Provenience: Získáno v roce 1905 od Emile Peyre do sbírky Musée des Arte Décoratifs 

v Paříži. 

 

Popis díla: 

Obraz Panny Marie s knihou připomíná typické renesanční zobrazení „Mater 

Sapientiae“, Matky Moudrosti.666 

Panna Marie, stojící za parapetem, je oděna v červeném šatu zdobeném perlami. 

Blonďaté vlasy má zakryty bílou rouškou se šňůrou perel a celá je zahalena do tmavě 

zeleného pláště. Levou ruku má položenou na otevřené knize, Knize moudrosti, umístěné 

na parapetu. Pravou pak přidržuje dítě, které se dotýká pláště poblíž jejího krku, upírajíc 

pohled na diváka. Malý blonďatý Ježíš je zobrazen v nezvyklé póze vzpínající se k matce. 

Stojí na matčině plášti, oblečen do průsvitné košilky. 

Oba jsou korunováni velkými do ruda zbarvenými aureolami. V pozadí malby je 

zelený závěs podšitý červenou látkou, která se divákovi odhaluje na pravé straně obrazu, 

kde je závěs vyhrnut na mramorový parapet dělený ve středu příčkou.  

 

Literatura o díle:  

Když se malba roku 1905 dostává do Musée des Arte Décoratifs v Paříži, je hned 

zařazena do katalogu jako dílo toskánské školy 15. století.667 

Deskou se poté dlouhou dobou nikdo nezabýval. Možná také proto, že nebyla tolik 

prezentována veřejnosti, zřejmě kvůli jejímu stavu uchování s mnohými rýhami 

a přemalbami. 

Roberto Longhi (1962) vidí v této tempeře zřejmý vliv Lippiho stylu. Upozorňuje 

na fakt, že Filippo Lippi navštívil Padovu mezi lety 1434 až 1437 a jeho styl se stal velmi 

dobrou inspirační předlohou padovským umělcům. Longhi přisuzuje obraz Francescu 

Squarcione, do doby dříve než byl inspirován toskánskými a donatellovými mramory, jak 

                                                 
666 HALL  1991, 330. 
667 Přesněji byla připisována Pisanově škole. In: Guide illustré du Musée des Arts Décoratifs, 140. 
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je tomu v Madoně z Berlína [B] .668 Klade dataci do stejného období jako byla vytvořena 

Madonna Vitetti [E] . 

Dnes se v neznámé londýnské sbírce nachází Madona se stejnou kompozicí postav, 

s girlandou a krajinným pozadím, která je všeobecně připisována Giorgio Schiavonemu.669 

Tato Madona je ale vyšší kvality než deska z Paříže. Gesto dítěte, na obou deskách, 

připomíná gesto z Berlínské Madony Francesca Squarcione, upozorňuje Stefano Casu 

(2000, 42). 

Na základě Madony v londýnské sbírce připisuje Stefano G. Casu (2000) pařížskou 

Pannu Marii s dítětem Giorgio Schiavonemu.670 

Roku 2006 Monique Blanc v katalogu z výstavy “Mantegna e Padova” připisuje 

dílo Giorgio Schiavonemu taktéž na základě podobnosti kompozice s Madonou z neznámé 

londýnské sbírky. Dodává však, že deska je značně poničená přemalbami a otázka 

autorství mezi Squarcionem a Schiavonem není příliš jednoduchá.671 Blanc také informuje 

o tom, že deska byla v roce 1998 nově zpevněna a přetřena.672 

 

Osobně se více přikláním k názoru Roberta Longhiho. Myslím, že malba mohla 

vzniknout kolem roku 1444−1450 a vytvořil jí Francesco Squarcione. Nejen podle zvláštní 

strohosti malby, podle pohledů dítěte i matky, podle nakročení malé postavy ke gestu 

objetí.  

Později zhotovil podle kompozice tohoto obrazu svou malbu také Giorgio 

Schiavone. 

 

 

 

 

 

                                                 
668 LONGHI 1961, 13, tav. 5. 
669 CASU 2000, 42; BOSKOVITS 1977, tav. 52. 
670 CASU 2000, 42, tav. 58 
671 BLANC 2006, 254–255, kat. č. 52. 
672 BLANC 2006, 254. 
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R. Francesco Squarcione: Madonna s knihou, kolem 1445−1450, 41 x 32,5 cm. Musée des 

Arte Décoratifs, Paris. Reprodukce z: Mantegna e Padova. 1445–1460, 255. 
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S. Freska Madony Padova 

Malba Panny Marie s dítětem [S] byla vytvořena kolem 1495, sejmutá freska 

o velikosti 95 x 92 cm. Dnes je vystavena v Museo Civici, Padova (n. 402). 

 

Provenience: Původně se freska nalézala v domě rodiny Obizzi; dnes je sejmutá v majetku 

Museo Civico v Padově. 

 

Popis díla: 

Freska Madony je sejmutý fragment ve tvaru oválu typu „Mater Amabilis“. 

Polopostava Panny Marie si k levému líčku tiskne tvář nahého dítěte, které svou matku 

taktéž něžně objímá.  

 

Literatura o díle:  

V novodobé literatuře je poprvé fragment fresky klasifikován v roce 1900 

v „Inventáři muzea“ pod číslem 1809 jako “Madonna s dítětem, Squarcionesca”. Laudedeo 

Testi (1909)673 souhlasí a taktéž připisuje malbu jako Squarcioneho škola. 

Donatellovy vlivy v díle vidí Adolfo Venturi (1914), jež malbu soudí do období 

kolem 1450 a přiděluje ji jakémusi padovskému malíři ovlivněnému Donatellem.674 

Následně Andrea Moschetti (1927) zmiňuje jako autora Giorgia Schiavone, který je 

dokumentován od roku 1456 ve Squarcionově dílně.675 

Poté Bernhard Berenson (1932,676 1936677) připisuje několikrát tuto Madonu 

Francescu Squarcione. Andrea Moschetti i v roce 1938 nadále trvá na přípisu fresky 

Giorgiovi Schiavone678. 

Pak přichází se svým názorem Licia Collobi (1939),679 která tvrdí, že fresku 

vytvořil stejný umělec jako desku s názvem Madonna del Tresto [28],680 kterou již připsal 

Roberto Longhi Jacopovi da Montagnana.681 Ovšem ten (Longhi 1946) v padovské fresce 

vidí spíše Giovanniho Bellini někdy po roce 1460.682 

                                                 
673 TESTI 1909, 441. 
674 VENTURI 1914, 86, fig. 58. 
675 MOSCHETTI 1927, 104. 
676 BERENSON 1932, 549. 
677 BERENSON 1936, 472. 
678 MOSCHETTI 1938, 200. 
679 COLLOBI 1939, 36, pozn. 3. 
680 Jacopo da Montagnana: Madonna del Tresto, 1468, 114 x 82 cm. Ospedaletto Euganeo, Santuario del 
Tresto. 
681 Dopo Mantegna, 36, kat. č. 16.  
682 LONGHI 1946, 55. 
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Lucio Grossato v roce 1957 tvrdí, že je tato malba stylu “squarcionesque” je 

nepochybné, stejně jako je vidět vliv Donatella. Píše, že malba je značně poničená, že je 

těžké precizně určit hloubku díla. Připisuje dílo “Pittore veneto del Quattrocento”.683 

Michelangelo Muraro (1965) nově dává fresku do souvislosti s freskou 

z Vigonzy,684 která je datovaná 1474.685 Pro něj jsou si malby bez pochyby velmi podobné. 

Řadí fresku Madony jako produkt Squarcionovy školy nebo spíše jejích následovníků.686  

Fresku z Vigonzy, Vzkříšeného Krista mezi dvěma světicemi a donátorem, v roce 

1940 připsal Andrea Moschetti687 Jacopovi da Montagnana s ohledem na Montagnanovo 

další dílo, Vzkříčený Kristus z Palazzo Vescovile, kde vidí společné rysy v mísovitých 

očích, malých šedavých ústech a elegantních rukou.688 

Lucio Grossato (1974) mění své mínění z roku 1957 a přichází s názorem převzatý 

od Roberta Longhi (1946) a atribuuje v katalogu výstavy “Da Giotto al Mantegna” malbu 

Giovannimu Bellini. Přejímá také názor s datací kolem 1460 a upozorňuje na Giovanniho 

padovské školení.689 

Caterina Furlan (1976) připisuje malbu Jacopu da Montagnana, opírajíc se o zprávu 

o původu fresky z domu Obizzi.690 Datuje malbu do 80. let Quattrocenta. Vzpomíná, že 

Jacopo da Montagnana 20. dubna 1499 urovnává skrz jednoho notáře své vztahy 

s Girolamem degli Obizzi, majitelem domu, jejž měl malíř jako vyrovnání přijmout 

dědictvím od švagra Pietra Calzetta v roce 1486.691 

 

Vzhledem k předchozím infomracím tedy můžeme říci, že freska není dílem 

Franceska Squarcione. Je však zcela jistě ovlivněná padovským prostředím 2. poloviny 

Quattrocenta. Podle dostupných informací se domnívám, že by malbu mohl opravdu 

vytvořit Jacopo da Montagnana, také s ohledem na jeho dochovanou malbu Zvěstování 

z roku 1495,692 kde je například tvář Panny Marie je téměř identická. 

 

 

                                                 
683 GROSSATO 1957, 131−132. 
684 Vzkříšený Kristus mezi sv. Kateřinou Alexandrijskou a Markétou, donátor Ignazio Franzolis, 1474, freska 
172 x 280 cm. Casa Canonica della Parrocchiale di S. Margherita, Vigonza (Padova). 
685 Freska je později připisována Andreovi da Murano. In: GROSSATO 1974, kat. č. 86. 
686 MURARO 1965, 12. 
687 MOSCHETTI 1940, 133−134, fig. 66. 
688 MOSCHETTI 1940, 134. 
689 GROSSATO 1974, kat. č. 85. 
690FURLAN C. 1976, 36, kat. č. 15. 
691 FURLAN C. 1976, 36, kat. č. 15. 
692 Jacopo da Montagnana: Triptych Zvěstování, 1495. Museo Diocesano, Padova. 



- 143 - 
 

 

S. Jacopo da Montagnana: Madona, kolem 1495, freska 95 x 92 cm. Museo Civico, 

Padova. Reprodukce z: FURLAN C. 1976, 36. 
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T. Madona s ptáčkem z Correr  

Panna Marie s dítětem a ptáčkem [T]  byla vytvořena někdy v letech 1456−1460, 

52 x 44 cm, tempera na desce. Dnes patří do sbírky Museo Correr, Benátky (č. 545). 

 

Provenience: Neznámá. Dnes sbírka Museo Correr v Benátkách. 

 

Popis díla: 

Panna Marie nese v rukách dítě, které si hraje s ptáčkem, zřejmě stehlíkem, který 

má symbolizovat jeho budoucí smrt. Krajina v pozadí není moc čitelná. V prvním plánu 

malíř zobrazil kamenný parapet, na kterém leží jablko a pár třešní, další symboly blížící se 

Kristovy vykupitelské smrti. Na lístku na stěně pod parapetem jsou čitelná dvě písmena: 

. R . C . Po stranách malby je rozeznatelný tvar dnes ztraceného rámu. 

Panna Marie je oblečena do klasického tmavého pláště. Na hlavě má zamotánu 

bílou látku, která jí obtáčí také vpředu kolem ramen. Tuto nezvykle vytvořenou pokrývku 

má na čele ozdobenou sponou. Další ozdobou má také sepnuté vlasy. Svýma smutnýma 

přivřenýma očima hledí na dítě v náručí, jež je oděno v bílé košilce přepásané pruhem 

látky. Ačkoli má Ježíš v ruce stehlíka, nevěnuje mu mnoho pozornosti a zamyšleně hledí 

mimo obraz. Na krku má korálový náhrdelník.  

Stehlík s krvavě zbarvenou hlavičkou představující symbol duše člověka odlétající 

při jeho smrti,693 jablko ze stromu poznání dobrého a zlého, třešně jako rajské ovoce 

symbolizující nebe,694 celkový zasmušilý výraz zobrazených postav nám mohou 

připomínat je jedno - trpnou budoucnost malého Krista. 

 

Literatura o díle:  

Malba je v novodobé literatuře zastoupena hlavně katalogy sbírky Musea Correr, 

ale zabývají se jí i významní badatelé 1. poloviny 20. století jako Bernard Berenson 

a Adolfo Venturi. 

Bernard Berenson jí ve všech svých třech publikacích (1907,695 1932,696 1936697) 

o Italském malířství připisuje Giorgiu Schiavone. 

                                                 
693 HALL  1991, 332. 
694 HALL  1991, 331. 
695 BERENSON 1907, 287. 
696 BERENSON 1932, 521. 
697 BERENSON 1936, 448. 
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Také Adolfo Venturi (1914) publikuje bez pochyb malbu Madony s ptáčkem 

Giorgio Schiavonemu.698 

Giuseppe Fiocco (1927)699 a Raimond Van Marle (1934)700 považují malbu za rané 

Schiavoneho dílo. 

V roce 1952 byla deska restaurována M. Pellicciolim,701 který jí osvobodil od 

mnohých přemaleb a zachránil možné originální části. Po tomto znovuobnovení přiřadil jí 

do omezeného seznamu děl umělce jménem Giorgio Chulinovic (také zvaného Schiavone). 

Giovanni Mariarcher informuje o desce v katalogu Musea Correr, že byla velmi 

přemalována, nejspíše v 18. století, a že byla také seříznuta v horní části.702 Píše, že dílo je 

zřetelně ovlivněno Lippiho stylem a řadí Madonu do prvního Schiavoneho pobytu. 

Kruno Prijatelj (1960), ve svém článku v bologneském Arte Antica e Moderna, 

naopak katalogizuje Madonu mezi díla Schiavoneho druhého pobytu v Padově703. 

V roce 1961 byla pak malba prezentována na výstavě „Andrea Mantegna“ 

v Mantově. Attilio Podestà (1961) malbu publikuje ve své recenzy této výstavy, kde také 

souhlasí s přípisem Giorgiu Schiavone.704 

V témže roce je deska Madony s ptáčkem [T]  zařazena také do katalogu druhé 

významné výstavy toho roku v Benátkách. Katalog k výstavě “Carlo Crivelli 

e i Crivelleschi” editoval Pietro Zampetti. Giovanni Gronchi se v něm zabývá osobností 

Giorgio Schiavoneho.705 Jelikož jsou Schiavoneho malby téměř všechny nedatované, je 

obtížné díla zařadit do přesnějšího období. Podle Giovanniho Gronchi (1961) malba ovšem 

působí tak, že byla namalována dlouho po Madoně z Torina [34] a především po 

Polyptychu z National Gallery v Londýně, v kterém jsou rozeznatelné ještě gotické 

reminiscence, zvláště v krajině.706 

Gronchi také vidí v Madonině tváři jisté Crivelliho prototypy a konečně také určité 

ženské typy Pietra Alemanno, který se snad znal se Schiavonem, když následoval 

Crivelliho do Zary a  Sebenico, než začal svou vlastní tvorbu v Markách.  

                                                 
698 VENTURI 1914, VII, 3, 46. 
699 FIOCCO 1927, 109. 
700 VAN MARLE 1934, 485. 
701 MARIACHER 1957, 74. 
702 MARIACHER 1957, 74. 
703 PRIJATELJ 1960, 57. 
704 PODESTÀ 1961, vol. CXXXXIV n. 803, 201. 
705 GRONCHI 1961, 1−7. 
706 GRONCHI 1961, 6. 
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Ani Maurizio Bonicatti (1964) nepochybuje o malbě jako o díle dalmátského malíře 

Giorgia Schiavone707. 

 

Dílo vykazuje znalost padovského prostředí v době Franceska Squarcione. Giorgio 

Schiavone byl Franceskem adoptován a tvořil pro něj mnohá díla (dnes jasně 

nerozpoznatelná). Postava dítěte má jistě mnohé společné s dítětem Squarcionovy Madony 

Goudstikker [F] . Mariina hlava se svým nakloněním je blízká například další Schiavoneho 

malbě - Madoně Sabauda z Torina [34]. 

Nepochybně blízká je také souvislost s díly Carla Crivelli, které jsou řazeny do jeho 

padovského období. Tak například malá deska Madony Speyer [35]708 vykazuje podobné 

prvky jako Schiavoneho Madona Correr [T] . V detailu obličeje, oči, nos i malá ústa, 

bychom mohli objevit inspiraci stejným uměleckým stylem “squarcionesque” působící 

v polovině Quattrocenta v Padově a okolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
707 BONICATTI 1964, tav. 57. 
708 Carlo Crivelli: Madona Speyer, kolem 1450, 28 x 18 cm. Fondazione Giorgio Cini, Venezia. 
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T. Giorgio Schiavone: Madona s ptáčkem, 1456−1460, 52 x 44 cm. Museo Correr, 

Venezia. Foto: Archivio fotografico Musei Civici Veneziani, Venezia 1952, 

po restaurování. 
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U. Plán města Padovy 

Plán [U]  vznikl v roce 1465, 1170 x 1010 mm, pero a inkoust na pergamenu, 

akvarel. Dnes je uložen v Biblioteca Civica, R.I.P. (Raccolta Iconografica Padovana), 

Padova (inv. č. XLII 5402). 

 

Provenience: Offitio Cancellariae Communis (Benátky); 1621−1690 získal do sbírky 

Giovanni de Lazara709; následně ztracena; nalezena u antikváře Giuseppe Norsa, který jí 

věnoval do Musea Civico, Padova; dnes Biblioteca Civica, R.I.P., Padova. 

 

Popis díla: 

Pergamen s kresbou hradeb města Padova a cest a staveb v jejím okolí. 

Rozeznatelná jsou slova Levante, Siroco, Gabino, Ponente, Maistro, Tramontana, Greco, 

ve středu s Padovou. 

V nákresu Padovy jsou zesíleny věže: třináct a ta hradní. V souvislosti s plánem 

z Ambrosiany je přidán San Lunardo, mezi Porta Molino a tři západní a šest východních se 

zdůrazněnými mosty. Vnitřní zděné pásy jsou vyznačeny graficky, také s přibližným 

umístěním topografickým hlavních náboženských a civilních staveb, mezi nimi také Del 

Santo a Palazzo della Ragione. Oproti milánskému zobrazení je odstraněn rám a zobrazení 

je rozšířeno na celý pergamen. 

Na pergamenu jsou mnohé nápisy. Například dole napravo: „da Padua 

a monteselexe miglia X“. Všechny nápisy jsou citovány Davidem Banzatem 

v katalogovém hesle č. 1 v katalogu k výstavě „Mantegna e Padova 1445−1460“. Pro toto 

bádání nejsou podstatné. 

 

Literatura o díle:  

O díle byl dnes nalezen dokument ze dne 4. ledna 1465710, v kterém městská rada 

v Padově osvobozuje Franceska Squarcione od poplatků na pořádání Řeckého koncilu711, 

když slíbil, že „pingere et disegnare... ...urbem patavinam cum eius territorio pro ut eo in 

consilio per aliud designum visum fuit“; tedy plán města Padovy a její oblasti pro 

Konsilium. Tím je myšleno benátské Consiglio dei Dieci, které již v roce 1460 zadalo 

                                                 
709 BANZATO 2006, 144−145, kat. č. 1. 
710 BCPd − B. P. 4894, c. 117. In: SARTORI 1976, 223. 
711 CROWE/CAVALCASELLE  1912, II, 7. 
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dekretem vytvoření jedné kartografie města Padovy a okolí712. Kancléři chtěli mít přehled 

o provincích, spadajících pod Benátskou správu, Serrenissimu 713. 

O plánu města Padovy se zmiňuje už Vittorio Lazzarini (1898), když ve svém 

krátkém článku v padovském „Bolletino“ cituje po stručném původu Franceska Squarcione 

jeho pobytu v Benátkách a následně Franceskův slib o vytvoření tohoto Padovského 

plánu714. Jeho zásluhou je, že obě poslední informace dokládá publikováním nalezených 

příslušných archivních dokumentů. 

Ačkoli Squarcionův přínos nepovažoval za mimořádný, přesto Paul Kristeller 

(1901), zřejmě skrz zaujetí objednávkou od města Padovy, cituje v Mantegnově 

monografii informaci, že byl Francesco osvobozen od všech poplatků, protože se zaručil 

sám nakreslit a vybarvit plán města a provincie Padovy715. 

Lionello Puppi kresbu otiskuje hned několikrát716, například v roce 1976 (b) se 

zobrazením Padovy v 15. a 16. století zabývá v svém článku v Katalogu k výstavě „Dopo 

Mantegna“717. Uvádí, že prvním známým plánem města je kresba Annibale Maggiho 

z roku 1449 uchovávaná v kopii v Biblioteca Ambrosiana v Miláně718. V  Squarcionově 

plánu vidí 

Pergamen zveřejňuje také Luca Caburlotto (2001) v zájmu toho, že byl součástí 

sbírky Giovanniho De Lazara719. 

Davide Banzato (2006) pergamen publikuje v katalogu k výstavě „Mantegna 

e Padova. 1445–1460”, kde se objevuje pod katalogovým číslem 1720. Jeho příspěvek je 

důležitým přínosem pro prezentaci stavu dochování a soupisu nápisů na listině. Také pro 

jeho důsledný popis a srovnání se současným plánem. Banzato se, jistojistě na základě 

názorů Puppiho, domnívá, že je pravděpodobné, že Francesco přímo vlastnil jednu kresbu 

města vytvořenou Maggim721. 

 

Kresba na pergamenu je nepochybně dílem Franceska Squarcione, nejen pro 

doložené dokumenty o jejím vytvoření, ale také o původu provenience. 

                                                 
712 PUPPI 1976b, 164. 
713 LAZZARINI 1898, 114. 
714 LAZZARINI 1898, 113. 
715 KRISTELLER 1901, 23. 
716 PUPPI 1973a, 89−90; PUPPI 1973b, 135; PUPPI 1977, 29−32. 
717 PUPPI 1976b, 163−165. 
718 PUPPI 1976b, 164. 
719 CABURLOTTO 2001, 129, obr. 7. 
720 BANZATO 2006, 144−145, kat. č. 1. 
721 BANZATO 2006, 144−145. 
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U. Francesco Squarcione: Plán města Padovy, 1465, 1170 x 1010 mm, pero a inkoust na 

pergamenu, akvarel. Biblioteca Civica, R.I.P., Padova. Reprodukce in: CABURLOTTO 2002, 

129. 
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VII.  Závěr  
Cílem této práce je mimo jiné přiblížit osobu padovského umělce Franceska 

Squarcione českému badateli. Poznání jeho životní úlohy je důležité především pro 

zkoumání padovského umění v patnáctém století, kdy Padovu ovlivnil také pobyt 

některých Florenťanů. 

Francesco Squarcione se narodil v roce 1397 otci notáři, který však brzy umírá 

a o Franceska se dvěma sestrami se stará jejich strýc, povoláním krejčí. U něj se zřejmě 

Francesko naučil svému prvnímu řemeslu, ke kterému po čase přibírá ještě vyšívání. Po 

osamostatnění se počal věnovat svému hlavnímu zájmu, zájmu o starožitnosti a umění. Za 

sběrem antikvit a uměleckých děl se vydal na cesty po Itálii a Řecku. Do rodné Padovy pak 

Squarcione přiváží mnohé antické odlitky, vázy, fragmenty architektury, vlastní kresby, 

také díla soudobých italských mistrů a vše prezentuje veřejnosti ve svém domě. Zatím 

nejranější nalezený dokument hovořící o něm jako o malíři pochází z roku 1429, do té 

doby je Francesco zván krejčím a vyšívačem. 

Otevřením své antické sbírky publiku a zformováním umělecké školy si Squarcione 

získal proslulost i za hranicemi města, které spadalo pod Benátskou správu od roku 1405. 

Squarcione si do své dílny vybíral chlapce z různých řemeslných rodin. Tak dostávají šanci 

talentovaní synové obchodníků, rybářů, krejčích... Jeho výuka na antických odlitcích 

zaujala též mnohé už hotové umělce, kteří se přišli do Padovy přiučit novinkám. 

Squarcione měl mnoho zákazníků již z dob svého krejčovského a vyšívačského 

řemesla, když se pak prezentoval jako malíř, neměl o získávání zakázek nouzi. Byl 

zdařilým podnikatelem, který převzal objednávku, nejspíš jí navrhl a často nechával 

dopracovat svým žákům. Za hotové dílo pak přebíral odměny, o které se ovšem se studenty 

nedělil, a nebo jen velmi lakotně. Toto jednání Franceska přivedlo často před soudní dvůr 

s jeho adoptivními syny. 

Franceskova umělecká škola se svým hlavním sídlem v Padově tedy musela 

vyprodukovat množství uměleckých děl. Dodnes se však práce se Squarcionovým jménem 

zachovaly jen dvě - Polyptych De Lazara uložený v padovském muzeu a Madona 

z berlínské sbírky.  

K těmto dvěma dílům z ruky Franceska Squarcioneho připisují odborníci další 

malby. Je však velmi těžké rozeznat jeho ruku, když víme, jaký byl malířem-spíše 

obchodníkem. Pomocí katalogových hesel a v nich prezentováním názorů na díla 
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v průběhu doby se snaží tato práce přiblížit problematiku přípisů uměleckých děl ze 

Squarcionovy školy. 

Dle mého názoru je možné spojovat přímo s mistrovým jménem jen několik málo 

maleb: římskou Madonu se světci Vitetti, Madonu s knihou z Pařížského muzea, dále pak 

v soukromé sbírce se nacházející Madonu Goudstikker a Sv. Bernardina Sienského 

z Milána. Poté společný podíl Squarcioneho s Giorgiem Schiavone doporučuji také při 

tvorbě Tonda Madony s ptáčkem z amsterdamského Rijksmusea. Též nepochybuji 

o provedení fresek Lunet kostela San Francesco v Padově, ovšem zde je jeho podíl spíše 

kreslířským a samotné fresky provedli žáci. 

Existují další díla, ke kterým bychom mohli přihlédnout jako k umělecké produkci, 

také vzhledem k tomu, že jeho umělecký styl „squarcionesque“ přetrvává v Padově a okolí 

i v druhé polovině patnáctého století skrze jeho žáky a následovníky. 

 

Tato diplomová práce se pokouší zaplnit mezeru v českém bádání o Francesku 

Squarcione jako malíři, adoptivním otci velkého Andrey Mantegna. Squarciononův 

umělecký vliv, skrze jeho uměleckou sbírku antik a jeho školu, je velmi významný pro 

umění patnáctého století v severní Itálii. Díla samotná možná nedokazují významné kvality 

umělce, ale jsou důležitým dokumentem pro poznání umění v Padovské oblasti právě 

kolem poloviny patnáctého století. 
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