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 Autorka se věnuje cyklu šesti obrazů, které Tizian vytvořil pro krále Filipa II. Danae, 
Venuše a Adonis, Diana a Kallisto, Diana a Aktaion, Perseus a Andromeda a Únos Europy. 
V první kapitole si autorka předsevzala, že se budeme „vždy nejdříve věnovat konkrétnímu 
mýtu tak, jak byl chápán a prezentován v antice. Dále budeme zkoumat zobrazení dané 
mytologické scény v antickém umění. Srovnáním antického a Tizianova chápání výjevu se 
pokusíme odhalit další možné komponenty, kterými byl malíř, potažmo celý renesanční svět, 
ovlivněn“ (8). Problém je v tom, že „Tizianovo chápání výjevu“ a „antické chápání výjevu“ 
jsou dvě zcela nesourodé kategorie, které prostě srovnávat nelze.  

Druhá kapitola, „Tizian, Filip II., poesie a Ovidius“, měla patrně být přehledem o 
bádání o dané problematice. Výsledek je však spíše souborem výpisků ze sekundární 
literatury, které autorka nijak nekomentuje.  
 Třetí kapitola, „Poesie,“ je katalogem Tizianových obrazů, v němž autorka nejprve 
prezentuje antické literární a výtvarné zpracování mytu. Potom představuje Tizianovo 
zpracování a jeho místo v poantické recepci mýtu. Podívejme se podrobněji na první kapitolu 
věnovanou Danae. Autorka píše: „V renesanci se Danaé spolu s dalšími mytologickými 
postavami dočkala svého „znovuzrození“ a to nejen ve smyslu oprášení antického mýtu, ale i 
ve smyslu výtvarném – byla jí navrácena klasická podoba“ (26). Jak jí byla „navrácena 
klasická podoba“? Jakou roli v tom sehrál Tizian? Téma Danaé a zlatého deště prodělalo 
během první poloviny šestnáctého století zásadní proměnu. Na fresce od Baldassare Peruzzi 
ve Villa Farnesina z roku 1511 je Danae oblečená a navíc zcela pasivní, spí s hlavou 
odvrácenou od deště. Od Peruzziho lze sledovat postupný vývoj až k Danae od Tiziana, která 
je již zcela nahá a spojení s Jupiterem se aktivně účastní (srov. A. Ronen, Gli affreschi di 
Cristofano Gherardi nella stufetta del Castello Bufalini a San Giustino. In: Studi di storia 
dell'arte (Todi) 4, 1993, 69–84). Autorka tento vývoj zobrazení Danae přechází bez 
povšimnutí. Proč tu nesrovnává antické a Tizianovo chápání výjevu, jak si předsevzala? Místo 
toho píše: „v kompozici Danaé, přijímající zlatý déšť, vycházel Tizian z dobově běžného 
zobrazení … antická inspirace je proto až druhotná … v jednotlivostech i celku tak Tizian 
vychází z předloh svých předchůdců či současníků a dobového vnímání mýtu“ (29). To je 
samozřejmě pravda, ale současně se Tizian blíží k antickému obrazovému typu, což je přeci 
hlavní téma diplomové práce. Zobrazení Danae a zlatého deště nebylo v 16. století 
inspirováno antickými originály, protože tehdy nebyly známy. Podobnost s řeckými a 
římskými zobrazeními tedy musíme vysvětlit tím, že italští umělci dospěli nezávisle na svých 
starověkých vzorech ke stejnému ikonografickému schématu. To je však něco zásadně jiného, 
než když prohlásíme, že zobrazení Danae byla „navrácena klasická podoba.“  

Ani u dalších Tizianových obrazů z cyklu pro Filipa II. se autorce nepodařilo splnit to, 
co v úvodu práce slibovala. Kapitoly o antickém literárním a výtvarném podání jsou 
mechanicky řazeny vedle kapitol o Tizianovy, s nimiž opět jen volně souvisí kapitolu o 
poantickém vývoji antických mytologických témat. Je však třeba říci, že výsledek nemohl být 
jiný vzhledem k ohromnému úkolu, který na sebe autorka vzala.  

Práce začíná velmi problematickým tvrzením: „Renesance, jak už název epochy, 
odvozený z italského rinascimento, napovídá, je obdobím znovuzrození antiky, úsilí o její 
obnovu, vzkříšení a opětovné pochopení“ (6).  Jestliže je název epochy odvozen z italštiny, 
proč neříkáme „rinascence“? Co to je „opětovné pochopení“ antiky? Kdy antiku chápali? 
V antice? Věta, kterou autorka svou práci zahajuje, prozrazuje velké ambice, kterým však 
neodpovídají odborné znalosti a obecný kulturní rozhled.  

K té nešťastné větě: náš termín „renesance“ je překlad z francouzštiny. Poprvé jej 
v současném významu „objevení světa a člověka“ použil Jules Michelet v podtitulu práce o 



francouzské kultuře ( Histoire de France au seizième siècle. La Renaissance, Paris 1855). Za 
všeobecné rozšíření vděčí Mecheletův termín Jakobu Burckhardtovi (Die Kultur der 
Renaissance in Italien, 1860), díky níž se francouzské slovo dostalo do němčiny a jejím 
prostřednictvím do ostatních jazyků, včetně češtiny. Italský termín, „rinascità,“ který proslavil 
Giorgio Vasari, nemá nic společného s Micheletovou „renesancí“, tedy programem 
seberozvíjení lidstva prostřednictvím rozumu, nebo s „renesancí“ Burchardtovou, v níž se 
zrodil moderní člověk jakožto sebevědomé a nezávislé individuum. Italský termín 
„rinascimento“ je překladem francouzského a německého termínu.  O tom, co to je 
„rinascimento“  a v čem se liší od „rinascità,“ se přitom autorka mohla poučit v běžně 
dostupných zdrojích (např. http://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento). Nejde tu však o 
neznalost jednoho slova, ale o povrchní pohled na téma, kterému se autorka rozhodla věnovat 
ve své práci.  
 Závěrem je třeba ocenit, že autorka na práci pracovala velice pilně a pečlivě. Kdyby 
svůj záběr omezila a soustředila se na nějaký konkrétní problém, mohla to být výborná 
diplomová práce. To je důvod, proč práci považuji za možný podklad k obhajobě, i když 
s nejhorším oceněním.  
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