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Anotace

Práce se zabývá osobností Jaromíra Neumanna jako znalce benátské malby na našem
území. Jeho postup je dokumentován na množství obrazů z několika institucí, jež autorsky
zařadil. Konkrétně se jedná o díla z Obrazárny Pražského hradu, Olomoucké obrazárny,
Národní galerie v Praze a významný Tizianův obraz z Kroměřížské obrazárny, na nějž
soustředil svůj zájem po dlouhou dobu. Jsou to díla malířské rodiny Bassanů, Paola
Veroneseho, Jacopa a Domenica Tintoretta, Bonifazia Veroneseho, Rocca Marconiho,
Pordenona a Tiziana. V obecnější rovině se práce věnuje problematice znalectví a
restaurování, ale není jejím smyslem rozsáhlejší rozbor, spíše potřebné nastínění
v souvislosti s tématem práce. Výsledkem by mělo být vymezení a specifikace Neumannova
postupu autorského zařazení a snaha o postihnutí klíčových bodů formujících jeho určení.

Klíčová slova: Jaromír Neumann, benátská malba, Obrazárna Pražského hradu,
Olomoucká obrazárna, Kroměřížská obrazárna, Národní galerie v Praze, znalectví,
restaurování, Tizian, Jacopo Tintoretto, Domenico Tintoretto, Rocco Marconi, Pordenone,
Paolo Veronese, Bonifazio Veronese, Jacopo Bassano, Leandro Bassano, Francesco Bassano
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Summary

The work is dedicated to the personality Jaromír Neumann as an expert of Venetian
painting in our country, whose approach is documented on a number of paintings from
several institutions, which autorship determinated. Specifically, the images of the Prague
Castle Picture Gallery, National Gallery in Prague, Olomouc Picture Gallery and significant
Titian painting of Kroměříž Picture Gallery, which concentrated his interest for a long time.
These are the works of painter´s family Bassano, Paolo Veronese, Jacopo and Domenico
Tintoretto, Bonifazio Veronese, Rocco Marconi, Pordenone and Titian. More generally, the
work deals with issues of connoisseurship and restoration, but is not the purpose of
extensive analysis, the more necessary as outlined in the context of the theme of the work.
The result should be the definition and specification process of Neumann´s autorship
determination and the pursuit of affect key points that form its determination.

Keywords: Jaromír Neumann, Venetian painting, Prague Castle Picture Gallery,
Olomouc Picture Gallery, Kroměříž Picture Gallery, National Gallery in Prague,
connoisseurship, restoration, Tizian, Jacopo Tintoretto, Domenico Tintoretto, Rocco
Marconi, Pordenone, Paolo Veronese, Bonifazio Veronese, Jacopo Bassano, Leandro
Bassano, Francesco Bassano
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1. Úvod
Otázky znalectví jsou samy o sobě velice těžko uchopitelné a i s rozvojem přírodních
věd, které do oboru postupně vstoupily a nadále vstupují, nemůžeme hovořit o exaktní
vědecké disciplíně. Ovšem zároveň je znalectví v jistém smyslu nedílná a také velice důležitá
součást klasických dějin umění s obtížně definovatelnými hranicemi a je možno ho vnímat
interdisciplinárně. Jeho hlavní snahou je přinést odpovědi na klíčové otázky o vzniku díla. O
co více se v malířství přít, než zdali se jedná opravdu o originál a pokud ano, do jaké míry
vznikl z rukou samotného mistra a do jaké míry zde zasahovali žáci či pomocníci. Dnes jsou
tyto otázky aktuálnější než kdy dříve, neboť naše neukojitelná touha po hlubším a hlubším
poznání nás nutí stále více pátrat po míře autorských zásahů v dílech, jež jsme již v minulosti
připsali samotným mistrům. A současně se také nabízí otázka, jestli je toto správný směr, zda
je opravdu na výsledném díle tak zásadní, kolik z něj namaloval samotný mistr svou vlastní
rukou. Vždyť pokud jsme dílo jednou zhodnotili jako skvělé, změní se něco, rozsoudíme-li, že
na něm ve velké míře spolupracovala také dílna, či pomocníci? Neuplatňujeme až příliš náš
dnešní přístup k dílům starých mistrů? Vždyť v jejich době autorství fungovalo na jiných
principech. A pokud toto všechno přijmeme, existuje vůbec objektivní možnost přesného
určení autorství? Množství dalších otázek přináší snaha o uchopení, vymezení a zařazení
znalectví.
Znalectví vzniklo prvopočátečně z touhy po zařazení anonymních děl, ke kterým nebyl
dostatek dostupných textů, z nichž by bylo možné dílo přiblížit ať již časovému, tak popř.
místnímu zařazení. Je na místě připomenout základní fakt, že dlouhou dobu v umělecké
tvorbě nebyla osobnost tvůrce vůbec považována za důležitou, bylo to pouze jakési boží
vnuknutí (jehož byli prostředníky) a samotní umělci byli rovni řemeslníkům. Až s příchodem
renesance se dostalo umělcům výsostného společenského postavení, čímž se otevřely dveře
znalectví v plném slova smyslu. S postupným vývojem a větší a větší touhou po hlubším
poznání se rozvíjí i metodika tohoto oboru. Do 18. století bylo znalectví založeno pouze na
empirii, až ve století následujícím postupy exaktně formuloval Giovanni Morelli, z něhož
vycházeli a jeho metodu dále rozvíjeli další odborníci. Následně, zvláště v druhé polovině 20.
století své místo získává restaurování jako jeden z nejužších spolupracujících oborů, který
napomáhá zvýšit jistotu vročení díla do konkrétní doby za pomoci znalostí z chemie, fyziky a
7

dalších technických odvětví. Díky rentgenografii nám je umožněno lokalizovat oblasti malby
nebo podmalby s použitím pigmentů na bázi těžkých kovů a díky IR reflektoskopii skryté
vrstvy a podmalby, jak bude v praxi ukázáno na díle Tizianově.
Obor je formován hlavně samotnými osobnostmi znalců. Ti se snaží být v důvěrném
vztahu se smyslnou substancí díla a pokouší se mentálně účastnit původního uměleckého
procesu.1 Každý z nich musí disponovat hlubokou znalostí historických souvislostí a údajů,
bohatým obrazovým materiálem, jež má uložený pro nezbytné komparace a jakýmsi
nadáním, jež mu propůjčuje jedinečnost jeho „oka“ a odkrývá souvislosti, které bývají většině
skryty. Poměr důležitosti jednotlivých hledisek si ale určuje každý znalec sám.
Minulost nás přesvědčila, že mnohé znalecké výroky ke světoznámým dílům, byly po
pár desítkách let vystřídány dalšími, naprosto odlišnými a za dalších deset let mohou být
opět nahrazeny úplně jinými závěry. Mohou se objevit nové skutečnosti, jež úplně změní
nazírání na současné „důkazy“ pravosti nebo je naopak nevyvratitelně potvrdí. Co znalec, to
názor a mnohdy i úplně protichůdný. Jen důkladným studiem dostupných materiálů,
zvážením většiny možných vysvětlení, analýzou formy a obsahu, důkladným průzkumem
restaurátorským i okem znalce, je jistá šance, že se dopátráme vysvětlení blížícímu se tak
vzdálené realitě. Osobnost znalce musí jít alespoň částečně stranou a znalec musí zůstat
chladným a objektivním pozorovatelem díla, jež se před ním nalézá. Možná i to je vysvětlení,
proč je takto výjimečných osobností málo.
Tato obecná problematika a výše zmíněné otázky pro svou obsáhlost nemohou
dostat prostor v plném rozsahu, budou tedy pouze uvozovat ústřední linii práce. Ta je
věnována významnému českému znalci a historikovi umění 20. století Jaromíru Neumannovi.
Cílem práce je postihnout a vymezit jeho znalecké postupy na příkladech děl benátských
mistrů nacházejících se na našem území. Těchto obrazů, k nimž se Jaromír Neumann
v průběhu svého života vyjadřoval, je mezi deseti až dvaceti. Svůj zájem jim věnoval
především během šedesátých let a spadají sem jak jeho texty věnující se Tizianovi, tak také
texty k dílům benátské provenience v Obrazárně Pražského hradu a sbírkám v Olomouci.
Nejrozsáhleji se věnoval nejcennějšímu dílu benátské školy u nás, Tizianovu obrazu Apollo a
1

David EBITZ: Connoisseurship as Practice; in: Artibus et Historiae, Vol. 9, No. 18, 1988, 208.
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Marsyas, který byl středem jeho bádání. Jeho studie z počátku šedesátých let byla zásadní a
později ji průběžně doplňoval o nové poznatky a výsledky studia, založené mimo jiné na nově
provedených restaurátorských průzkumech. Nebyla zaměřena pouze na autorské určení, ale
věnoval se obrazu také po stránce ikonografické, ale jeho novoplatonský výklad již dnes
většinou přijímán není. S ohledem na rozsáhlost a velké množství literatury bude nastíněna
tato ikonografická problematika malby jen v základech. Dále se intenzivně zabýval
zpracováním Obrazárny Pražského hradu, kde učinil důležitá připsání a inicioval rozsáhlé
restaurátorské průzkumy, jež přinesly množství potřebných informací. Tento jeho průzkum
vyvrcholil konferencí s účastí zahraničních odborníků a vydáním obsáhlého katalogu
s vybranými klíčovými díly. Společně s Eduardem A. Šafaříkem se podílel na studiu2 děl
italských mistrů v olomouckých sbírkách. Z benátské tvorby se zde věnoval obrazu Bonifazia
Veroneseho, Francesca Bassana a Jacopa Bassana3. V sedmdesátých a osmdesátých letech
působil v Národní galerii v Praze, v této souvislosti bude zmíněno dílo Jacopa Bassana a
Jacopa Tintoretta.
V mnohých případech se Neumann ve svých autorských připsáních navrátil
k původním, později zapomenutým autorům, jindy se naopak od původních autorů odklání a
přináší nová jména. Některé jeho závěry k benátským mistrům již nejsou obecně
respektovány a u několika dalších došlo ke změnám (upřesnění, změny v dataci). Přesto se
v celkovém výčtu jeho posouzení jedná pouze o několik případů. Mezi rozsáhlý soubor, který
Neumann znalecky zpracoval, tedy patří díla malířské rodiny Bassanů, která jsou zastoupena
ve všech výše zmíněných institucích, tvorba Paola Veroneseho, Domenica a Jacopa
Tintoretta, Tiziana, Bonifazia Veroneseho a Pordenona. Neumannova otevřenost vůči novým
restaurátorským metodám a časté odkazy k nim v rámci textů byly důvodem zařazení
stručné kapitoly věnující se restaurování a přiblížení používaných postupů. Pokud jsou
dostupné, budou uvedeny současné pohledy na autorské zařazení a případná porovnání
s argumenty Neumannovými. Neumannova biografie dostala své místo ve smyslu profesního
životopisu s vytyčením hlavních životních událostí a vlivů, jež zformovaly jeho osobnost a
ovlivnily jeho práci.
2

Jaromír NEUMANN / Eduard A. ŠAFÁŘÍK: Mistrovská díla starého umění v Olomouci, Olomouc 1967.

3

Jedná se pouze o napodobitele Jacopova ze 17.století, viz. rozbor v kapitole věnující se jednotlivým dílům.
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Východiskem pro tuto práci byly samozřejmě texty Neumannovy, jež jsou dostatečně
obsáhlé a přinášejí vcelku široký vhled do problematiky a do jeho postupů. Doplňujícím
zdrojem informací byl jeho soukromý archiv, který je uchován na Akademii věd4 a obsahuje
rozsáhlé množství materiálů, zvláště pak k dílu Tizianovu, čímž je dokumentován jeho
hluboký zájem od šedesátých až do konce devadesátých let. Drobným přínosem byl také
Archiv Obrazárny Pražského hradu, především co se týče restaurátorských zpráv. Z hlediska
recentní literatury jsou zajímavé katalogy ze tří zahraničních výstav popisující klíčová díla
z hradní Obrazárny. První se konala 19945 v Bellunu, následovala 19966 ve Vídni a nejnověji
20017 v Maastrichtu. Následnou snahou by měla být případná komparace, nebo alespoň
zdokumentování významnějších recentních studií/textů věnující se rozebíraným dílům, ale
cílem této práce není kompletní zmapování veškeré dostupné literatury ve smyslu
katalogových hesel. V obecné rovině je doplňující součástí práce také přiblížení znalectví a
restaurování jako oborů úzce souvisejících s klasickým uměleckohistorickým oborem,
s ohledem na složitost a rozsáhlost tématu, ale pouze okrajově. Sám Neumann se k tomuto
tématu ve svém článku Umění, poznání, znalectví8 také vyjádřil. Jeho pohled na tuto
problematiku je samozřejmě velice důležitý a zásadní a je současně nezbytným zdrojem
poznání jeho vlastního chápání znalectví a umění obecně. Výsledkem by tedy měl být pohled
na Jaromíra Neumanna jako historika umění, ale především znalce, konkrétně benátské
malby, ukázaný a rozebraný na dílech, která on sám vročil a zařadil do tvorby jednotlivých
umělců. To vše na pozadí a v širších souvislostech znalectví jako uměleckohistorické
disciplíny.

4

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, Praha.

5

Eliška FUČÍKOVÁ (ed.): Capolavori della pittura veneta dal Castello di Praga, Milano 1994.

6

Eliška FUČÍKOVÁ / Wolfgang PROHASKA / Karl SCHÜTZ: Meisterwerke der Prager Burggalerie, Vídeň 1996.

7

Eliška FUČÍKOVÁ / Derk H. van WEGEN: Imperial paintings from Prague, Maastricht 2001.

8

Jaromír NEUMANN: Umění – poznání – znalectví; in: Starožitnosti. Historie – tradice – současnost; Praha
1998.
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2. Znalectví
2.1 Vývoj a specifikace znalectví jako součást oboru dějin umění
„stylová, materiálová, technická aj. znalost uměleckého díla, uplatňovaná při jeho
klasifikaci, při určování jeho pravosti, autorství, materiálu, technického postupu, funkce,
umělecké hodnoty, tržní ceny, apod. Předpokládá vedle citlivých smyslů také bohatou
zkušenost, široké a hluboké obecné i speciální znalosti ze sociologie a psychologie umění,
z medicíny (anatomie), z praxe umělecké tvorby.“9

Znalectví je řemeslo dějin umění.10 Jak již bylo zmíněno v úvodu, je nezbytnou a
důležitou součástí dějin umění, zároveň ale velice interdisciplinární. Ačkoli je dnes tendence
rehabilitovat původní empirický přístup, je znalectví neodmyslitelně spjato s dalšími
pomocnými vědami. Pomocí restaurátorských průzkumů, chemických analýz a dalších
exaktních postupů, spolu s tradičním znaleckým přístupem se snaží o nalezení klíčových
odpovědí. Zásadní jsou otázky autorského, časového a stylového zařazení. Na ně jsou
navázány další, vycházející z konkrétního uměleckého díla.
Význam znalectví pro dějiny umění je posuzován praktickými výsledky znaleckých
činností, jmenovitě atribucí uměleckých děl konkrétním umělcům, školám či dílnám a do
konkrétní doby a místa. Ačkoli s vývojem techniky a dalších vědeckých výzkumů, by se mohla
osobnost znalce zdát více upozaděna, je nepostradatelný. Tyto technické a vědecké
prostředky zkoumání, od dendrochronologie k rentgenovým paprskům, infračervené
reflektografii, a chemickým a spektrálním analýzám pomáhají nalézt plodné základní soubory
informací pro srovnání. Přesto se zdá být nutné přijmout, že znalec klade hlavní důraz na
„oko“, intuici a dlouholetou praxi, spíše než na intelekt a znalost textů. Vizuální paměť
pevných základů, na kterých je založena pojmová struktura dějin umění.11

9

Jan BALEKA: Výtvarné umění. Výkladový slovník, Praha 1997, 392.

10

EBITZ (pozn. 1) 207.

11

Ibidem 207-209.

11

Obraz jako takový je zprostředkovaná realita, chceme-li příroda/svět, který nás
obklopuje. Vnímání reality umožňují naše smysly, v daném případě především zrak, jehož
podněty zpracovávají nervová centra v mozku, který viděný obraz dále transformuje.
V případě pohledu umělce je realita zásadně upravována jím samým, a to jak jeho vlastním
stylem nebo třeba manýrou doby, která realitu záměrně zkresluje. Posadíme-li několik
vynikajících malířů ke stejnému předmětu, aby ho umělecky ztvárnili, jejich výsledná práce
bude prakticky vždy vzájemně odlišná.12 Tyto základní faktory, jež určují naše vnímání
skutečnosti, převádí umělec do konkrétní formy, s níž znalci pracují. Význam formy pro
znalecké posouzení je nepopiratelný, neboť forma je viditelností toho, čím je dílo živoucí a
obsažné. Stejně tak je zásadní otázka o míře vlivu formy na určení autora.13 Znalec se tedy
pokouší překonat hranici mezi jím a umělcem, mentálně se účastnit procesu vzniku
uměleckého díla.14
Umění pro umění je až velice pozdní moderní termín, který není možné používat u
starého umění, jehož význam nebyl takto prostý. Člověk měl od nepaměti touhu po
zobrazování, ať již viděného, tudíž přírody, nebo jako jistou formu mytického
„symbolizovaného“ uctívání. Byl to mnohdy prostředek komunikace, kdy umění nahrazovalo
písmo. Později v dobách středověku sloužilo výhradně náboženství a až po dlouhé době se
z něj stalo to, co je pro nás dnes - něco těžko uchopitelného, co hýbe s našimi smysly a
zkrášluje nám nejen „vnitřní“ život, ale také prostory, které obýváme. „Umění od počátku
pronikalo do světa předmětů, jež člověku každodenně sloužily jako nástroje nezbytné
k existenci i ke zdobení. Bylo v těsném vztahu k podobě člověka jako součást kmenové nebo
osobní identifikace. V těchto vazbách splňovalo umění něco, co označujeme souhrnným
označením jako potřebu krásy. Ta byla jedním ze způsobů, jímž si člověk uvědomoval řád ve
světě a hledal měřítka pro sebe a sám se stával měřítkem pro svět.“ 15

12

Max Jacob FRIEDLANDER: On Art & Connoisseurship, Londýn 1942, 19-42.

13

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 228.

14

EBITZ (pozn. 1) 208.

15

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 226.
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V historii člověka si umění jako takové prošlo množstvím fází, kdy na něj bylo
nahlíženo všemožnými způsoby, nebylo vždy uctíváno stejným způsobem jako dnes. Až do
pozdního středověku nebyla jména umělců vůbec známa, především proto, že se otázka
autorství nepovažovala za zásadní. V plném slova smyslu umělci vyšli z anonymity a začali být
uctíváni jako tvůrci až s renesancí, která je postavila na piedestal. Naopak v antice, která ji
tolik ovlivnila, bylo výtvarné umění chápáno jako řemeslo - techné, na rozdíl od architektury
a soch, jež spolu s poezií vysoce cenili. „Výtečnost uměleckých děl připisovali Řekové božské
inspiraci, ale tvorbu spojenou s činností ruky považovali stejně jako fyzickou práci za něco
nízkého.“

16

S ohledem na takto rozsáhlé proměny ve vnímání a přístupu k umění napříč

dějinami, je tudíž třeba si vždy při posuzování uměleckého díla uvědomit i tyto souvislosti,
jež nejsou pro interpretaci zanedbatelné, ba právě naopak.
V antice existovalo množství spisů, týkajících se umění a nalezneme i texty, které
kriticky hodnotí a popisují umělecká díla (Filostratus z Lemnu /kolem 165-245 př. n. l./ :
Eikones). Ve středověku se jednalo převážně o receptáře a vzorníky. S nástupem renesance
se pohled na umělecká díla a literaturu s tím související opět mění a na řadu přicházejí
naučné traktáty (Cennino Cennini- kolem 1 400) a teorie jednotlivých uměleckých disciplín
(Traktát o perspektivě – Piero della Francesco; zlatém řezu – Luca Paccioli; Ghiberti;
Alberti;..). A pak také Leonardo da Vinci se svým již vědeckým přístupem, který srovnával
malířství a sochařství navzájem z hlediska jejich vztahu ke skutečnosti. Hlavním přínosem
této doby pro umění a zvláště umělce byl vysoký společenský status. Mimo to v 16. století
nalezneme i příručky pojednávající o námětech, symbolice a alegorii jako je „Iconologia“
Cesara Ripy (1593). Giorgio Vasari ve svých Životech italských umělců (1550) prosazuje
hledisko historické:„..představuje rozhodující mezník při vzniku dějepisu umění, neboť
soubory děl jednotlivých mistrů spojuje s konstrukcí vývoje umění a prosazuje pod tradičním
italským označením „maniera“ v zásadě pojem individuálního slohu.“17 Postupně se tedy

16

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 227.

17

Ibidem 228.
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vymezoval stále přesněji okruh problematiky, ze které se časem vyvine dějepis umění
v dnešní podobě a z něj následně znalectví.18
V raném novověku můžeme v tradici sběratelů a objednavatelů hledat zprvu velice
jednoduché přístupy založené pouze na vizuální zkušenosti, které vedly k ocenění originality
uměleckých děl. Až do poloviny 18. století ovšem byly vyslovovány pochybnosti o tom, zda
lze autorství a pravost vůbec nějak objektivně rozlišit. S příchodem konceptu autonomního
uměleckého díla doby osvícenství se otvírá vznik precizněji založeného oboru znalectví. Jak
upozorňuje významný znalec Rembrandtova díla a znaleckých přístupů obecně Ernst van de
Wetering, došlo v Holandsku doby Rembrandtovy k významnému posunu směrem
k autonomnímu vlastnoručnímu uměleckému dílu. Konkrétně se jednalo o změnu formulace
smluv, kde se začala ke konci Rembrandtova života objevovat formulace „vlastnoruční
práce“ a začal se tedy brát zřetel na autentičnost provedení. S tím přirozeně sílila poptávka
po „znalcích“, jež by byli schopni takový originál rozpoznat.19 Až do současnosti také trvá
nutnost osobního poznání uměleckých děl „na vlastní oči“, ačkoli je dnes reprodukční
technika na vysoké úrovni, přesto dochází touto formou k jisté desinterpretaci a není proto
možné ke znaleckým výsledkům dojít pouze na základě zhlédnutí reprodukce. Potřeba
poznat originál díla z autopsie je a zůstane nadále žádoucí.
Postupně se začala jednotlivá díla chápat na základě historického slohu, v němž
vznikla a dávala se do přímých vzájemných vztahů. Tento vývoj odstartoval rychlý nástup
znalectví jako vědecké disciplíny. Začali do něj zasahovat další blízké obory a vstoupila na
místo i míra jejich vlivu a podílu na vzniku uměleckých děl. Později se s širším zájmem a
vývojem objevovaly nové přístupy a zhodnocování uměleckých děl na různých základech.
Jednou vyhrávala forma, podruhé mnohem širší vazby s duchovním životem doby. Při bližším
zkoumání jednotlivých možností přístupu, mnohdy velice jednostranně zaměřených, se
docházelo k názoru, že je třeba kritického studia všech dostupných možností a jejich
vzájemného porovnávání. Postupem času došlo i na znalectví jako potřebu bližšího zařazení
anonymních děl, o kterých se nachází minimum písemných záznamů. „Tento úkol přiváděl
18

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 227-228.

19

Ernst van WETERING: Delimiting Rembrandt´s Autographs OEuvre – an Insoluble Problem?; in: The mystery
of the young Rembrandt, Mnichov 2001, 58-81.
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badatele z řad muzeí a galerií, ale také milovníky umění a sběratele k řešení základní otázky,
jakým způsobem forma prozrazuje ruku autora a jaká jsou tedy vlastně kritéria pro
rozpoznání autorství.“ 20
K jeho rychlému rozvoji docházelo v druhé polovině 19. století, a to zejména
samostatně, mimo univerzitní a akademický dějepis umění. Prostřednictvím „Vídeňské školy
dějin umění“ (Moritz Thausing, Franz Wickhoff) se definitivně stalo integrální součástí oboru
dějin umění. Předtím jsme ho v jistém slova smyslu mohli chápat jako jeden z aplikovanýchpraktických oborů dějin umění, v němž se sdružovali vědomosti rozličných dílčích disciplín.
„..znalecké metody jsou nepochybně nejdůležitějším přístupem, který zakládá samostatné
postavení disciplíny dějin umění vůbec. Současně však musíme ale přirozeně přihlédnout
k určitým proměnám znaleckých přístupů od intuice k hledání exaktnosti.“21 Od 20. století,
jak bude podrobněji vysvětleno v další kapitole, začaly s technologickým rozvojem, vstupovat
do znalectví nové metody, a to zvláště přírodovědného zaměření, jež později umožní velice
detailní a podrobné restaurátorské průzkumy, které budou znalcům nápomocny
v odhalování autorských připsání i časových a místních zařazeních.
Nejvýznamnější a přelomovou osobností 19. století se stal italský lékař a
přírodovědec Giovanni Morelli22 (1816-1891), jež byl pouze amatérem a sběratelem. Později
psal často pod pseudonymem Iwan Lermolieff (práce údajného ruského emigranta překládal
dr. Johannes Schwarz, což byl jeho další pseudonym). U Cavalcasella se seznámil se
znaleckými technikami, jistou dobu s ním spolupracoval, což ho přivedlo k vytvoření přesné a
vědecké znalecké metody, zbavené veškerého subjektivního úsudku. Díky své metodě se
zásadně přičinil o vědecké zkoumání kresby ke znaleckému určování autorských otázek a
vytkl ji velice důležité místo. Jeho metoda byla založena na přesvědčení, že původce lze
20

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 228.

21

Jiří KROUPA: Metody dějin umění. Metodologie dějin umění 2, Brno 2010, 218.

22

Ivan LERMOLIEFF: Kunstcritische Studien über italienische Malerei: die Galerien Borghese und Doria Panfili in
Rom, Lipsko 1890.
Ivan LERMOLIEFF: Kunstcritische Studien über italienische Malerei: die Galerien zu München und Dresden,
Lipsko 1891.
Ivan LERMOLIEFF: Kunstritische Studien über italienische Malerei: die Galerie zu Berlin, Lipsko 1893; ad.
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paradoxně nejlépe postihnout studiem podrobností, kterým malíř nepřipisoval z hlediska
svého uměleckého záměru takový důraz, ale spíše je rutinně opakoval. V tomto smyslu
mluvíme například o ušních boltcích, formách prstů, nehtů, části krajin či portrétů, podle
kterých byl schopen dílo přiřadit do rukou konkrétního mistra. Tuto metodu ale zformuloval
s provokativní jednostranností a vydával ji za objektivní a experimentální. Ve skutečnosti
vycházel z celkové koncepce více, než kdy sám připouštěl. Pochopení vztahu celku a detailu
ve struktuře díla však zůstalo základem jeho teorie a teprve pozdější znalci projevili více
smyslu pro jejich souvztažnost. Byla vřele přijata a rozšířena „Vídeňskou školou dějin umění“
a ačkoli se jeho metoda nevyhnula množství kritiky, přesto ve své době i pro budoucí znalce
přinesla jasnou formulaci a osvětlila množství otázek, obzvláště pro pochopení méně
vlivných umělců.23
O něco později metodu, na Morelliho základech, důkladnými pokusy systematizovat
posuzování vizuálních vlastností maleb, upravil a podstatně rozšířil Mauritz van Dantzig
(1903-1960)24. Jeho systém nabízí fascinující radikální experiment. Zatímco Morelli navrhuje
pouze hrstku detailů, jež je třeba brát v pozornost, van Dantzig jich požaduje stovky.25 Od
třicátých do padesátých let zaznamenal ve svém seznamu přes sto charakteristických
konkrétních uměleckých děl. Jeho metoda nazývaná „pictologie“ zahrnuje témata, anatomii,
prostor, linii, světlo a tmu, barvu, kompozici, texturu, materiál a techniku. 26 Každá
charakteristika dostane značku a ty jsou na konci „experimentu“ sečteny (ne každá
charakteristika je uplatňována na každý obraz). V celkovém součtu se dochází
k percentuálnímu výsledku aplikovaných charakteristik na daném díle. Žádná autentická
práce neobsahuje méně než 76 procent, nerozpoznaná imitace/podvrh více než 45 procent a
díla mezi tím musí být s pochybnostmi, to van Dantzig dokazoval mimo jiné na díle Van
23

NEUMANN 1998 (pozn. 8) 229.

24

Napsal důležitý text k výstavě Vals of Echt?(Pravda nebo falzum?), Rijksmuseum, Amsterdam, 1952; dále:
Maurits Michel van Dantzig: Frans Hals. Echt of onecht, Haarlem 1937; Maurits Michel van Dantzig: Vincent? A
new method of identifying the artist [i.e. V. W. van Gogh] and his work and of unmasking the forger and his
products, Amsterdam : Keesing, 1953; Mauritz Michel van Dantzig: Pictology : an analytical method for
attribution and evaluation of pictures, Leiden 1973; ad.
25

David PHILLIPS: Exhibiting Authenticity, Manchester 1997, 38.
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Gogha.27 Tímto součtem by tedy měl vědec/znalec, a možná i zkušený laik, dospět k určení
objektivní atribuce a ohodnocení kvality založené na kvantitativní metodě.28
Během druhé poloviny 19. století provedli první systematickou studii italského
malířství Giovanni Battista Cavalcaselle29 (1817-1897) a Joseph Archer Crowe (1825-1896),
kteří se potkali v Mnichově roku 1847. Spolu v podstatě založili tradici znalecké školy v Itálii,
která pokračuje a trvá v zásadě dodnes. Jejím hlavním rysem je formální analýza obrazů a
precizní charakteristika pomocí empirických metod. Bernard Berenson, který díky Morellimu
objevil cestu ke znalectví a stal se z něj přední odborník zvláště na raná díla italské
renesance, ale připomíná, že v jejich studii chyběla metoda, kterou používal Morelli.30
„connoisseurship would at best be a form of sport…..(it) pays its way by assimilating
the isolated work of art to its kin, thereby giving it a clear title to the treasure of admiration
and interest these have accumulated.“ 31
Bernard Berenson
Další ze zásadních osobností oboru byl výše zmíněný Bernard Berenson 32 (18651950), silně ovlivněný Morelliho metodou, kterou ale vytříbil vlastním přístupem. Při své
první návštěvě Itálie se rozhodl stát znalcem a jedna z jeho hlavních esejí o umění se týkala
právě znalectví Rudiments of Connoisseurship33 (1902). Vytyčil, že základní materiál pro
znalce musí být dílo samotné, nikoli dokumenty nebo tradice. Morelliho metodu považoval
za nezbytnou, ale nedostačující pro určení autorství. Celková struktura uměleckého díla byla

27

PHILLIPS (pozn. 25) 38.

28

EBITZ (pozn. 1) 208.

29

J. A. CROWE / G. B. CAVALCASELLE: Geschichte der italienischen Malerei, 1-6, Lipsko 1869-1876.

30

David Alain BROWN: Berenson and connoisseurship, Washington 1979, 33.

31

Ibidem 11.

32

Bernard BERENSON: Venetian school in two volumes, I, II, Londýn 1957.

33

Bernard BERENSON: Rudiments of Connoisseurship, New York 1962.
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charakteristická a zohledňovala vnitřní logiku uměleckého díla zachytitelnou znaleckou
intuicí.34
Max Jacob Friedländer35 (1867-1958) patřil spolu s Berensonem v druhé polovině 19.
století a v první polovině 20. století k významným znalcům. Snažil se jasně odlišit objektivní a
subjektivní přístupy, ale ve výsledném procesu je spojit do harmonického celku a dospět tak
k autorskému určení. Objektivní indicie pro něj byly signatury, monogramy, pramenné
zprávy, smlouvy a také měřitelné formy podle Morelliho metody. Naopak subjektivní je pro
něj osobnost znalce ve své jedinečnosti, jeho intuice a „první dojem“. „Celek je důležitější než
detail“, tudíž celkový dojem v oku znalce a jeho ojedinělého pohledu může být mnohdy
správnější, než-li objektivní indicie.36
Ve 20. století následovalo množství dalších znalců: Federico Zeri (1921-1998), Terisio
Pignatti (1920-2004), Rodolfo Pallucchini37 a další, kteří významně přispívali k vývoji znalectví
a tříbili metody a doplňovali je o vlastní přínosy. Asi nejvýznamnějším počinem v oblasti
znalectví byl holandský projekt Rembrandt Research Project (RRP), který se soustavně
věnoval Rembrandtovým obrazům po celém světě a sdružoval množství znalců, převážně
z Holandska,

kteří

umělcovo

dílo

pečlivě

zkoumali.

Z počátečního

nadšení

nad

technologickými průzkumy a jejich možnostmi se postupně vyvinul návrat k znalecké instituci
v původním smyslu a její rehabilitace. Důvodů bylo mnoho a kritika se nesla z několika stran.
Především takto striktní oddělování děl na díla mistrova, žáků a napodobitelů neodpovídá
tehdejší praxi, takže se k dílu přistupuje primárně chybně. Také se objevily limity
technologických průzkumů, které bez klasického znaleckého posouzení, sami o sobě,
nemohou dojít uspokojivého a pravdivého výsledku. S tímto projektem je spojeno především
jméno významného holandského znalce Ernsta van de Weteringa38 (*1938), který v 90.
letech projekt převzal a značně přehodnotil původní postupy a vnesl do něj více spolupráce
34

BROWN (pozn. 30) 41.
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FRIEDLÄNDER (pozn. 12).
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Rodolfo PALLUCCHINI: La Pittura Veneziana del Seicento I, Milano 1981.

38

Ernst van de WETERING / Bernhardt SCHNACKENBURG: The mystery of the young Rembrandt, Mnichov 2001.
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se spřízněnými obory. Právě vystřízlivění nad původním optimismem směrem k technickým
metodám vedlo k jisté formě rehabilitace a potřeby znalecké práce uměleckého historika.
„Pokud si uvědomíme Weteringovy hlavní zásady (větší pozornost otázkám kdy, kde a pro
jaký účel vznikaly práce v Rembrandtově okruhu, jak vypadala dílenská praxe, výchova žáků a
jejich podíl na mistrově produkci, a jak to souviselo s teoretickými a umělecko-historickými
konvencemi 17. století), potom máme před sebou takřka výčet „kontextuálních“ problémů,
jimiž se zabývá současný dějepis umění …. Znalectví se dnes stává opět pevnou součástí
moderního uměleckohistorického výzkumu, který objasňuje umělecká díla v nejširších
možných souvislostech.“39 V současnosti je projekt uzavřen/přerušen, ale jeho příklad skvěle
postihuje vývoj znalectví ve 20. století a mnozí znalci hovoří o tzv. Době post-znalecké (Gary
Schwartz).
Znalectví je tedy lépe chápat jako proces, než jako sérii neměnných atribucí.40 Ačkoli
se nemůže chlubit exaktní platností svých neustále relativních výsledků, jeho smysl spočívá
v objasňování tvůrčího činu.41 Od dob Morelliho, který se pokusil vnést do znalectví exaktní,
tedy objektivní přístupy, se v průběhu času tato tendence stále udržuje a otázky o nalezení
ideálního poměru mezi objektivním a subjektivním posuzováním jsou stále aktuální. Snaha o
nadřazení exaktních postupů nad ty subjektivní (intuitivní) se nejevila jako správná. Tato
neustálá touha po zařazení a vymezení znalectví sebou tedy přináší množství otázek, a to
nejen ve smyslu exaktnosti této vědní disciplíny, ale také z hledisek estetických a
filosofických.

39
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2.2 Restaurování jako hlavní pomocná věda pro znalectví
„…jde jen o to, aby ohrožené chatrné dílo bylo konservováno na dlouhou dobu a to takovým
způsobem, že originál zůstane naprosto neporušen. Že žádný restaurátor dneška ani
budoucnosti není a nebude s to opadaná nebo setřelá místa – třeba na obraze Cranachově –
domalovat tak, jak to původně Cranach učinil, mělo by být samozřejmé.“42

Snaha o zachování děl minulosti pro budoucí generace zde byla již v dávných dobách.
Ačkoli úsilí o zachování bylo motivováno spíše snahou o zachování kontinuity ve vnímání
duchovních i životních hodnot a také mocenské a ideologické návaznosti, přesto samozřejmě
často docházelo k úpravám, přemalbách a podobným zásahům, ať již z důvodů změn
estetického nazírání, nebo začlenění do nového kontextu doby. „Dlouhou dobu však nebylo
dílo chápáno jako jedinečný subjekt se soubornou hodnotou vypovídající jak o době a místě
vzniku, tak i o stopách, které na něm zanechal čas, které lze zpětně číst a které je možno
k hodnotám samotného díla plnohodnotně přiřadit.“43 Teprve až v první polovině 20. století
se začíná vyvíjet samostatný obor, blížící se dnešní podobě, který si utváří jasnější názor na
restaurování a mění se s tím následně i přístup k dílům minulosti.44
„Restaurování představuje metodologický moment uznání uměleckého díla v jeho
fyzické soudržnosti a v jeho bipolaritě estetické a historické z hlediska jeho předání do
budoucna.“45

42

Bohuslav SLÁNSKÝ: O restaurování obrazů, Umění IV, 1931, 173.; in: Ivana Kopecká, Vratislav Nejedlý:
Průzkum historických materiálů. Analytické metody pro restaurování a památkovou péči, Praha 2005, 18.
43

Jaroslav J. ALT: Slovo úvodem, Kutná Hora 2000, in: Cesare Brandi: Teorie restaurování, Kutná Hora 2000, 12.
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„Cílem restaurování musí být obnovení potenciální jednoty uměleckého díla, jestliže
toho můžeme dosáhnout, aniž se dopustíme uměleckého nebo historického padělku a aniž
setřeme veškeré stopy pohybu uměleckého díla v čase.“46
Cesare Brandi
Ačkoli se ve své podstatě jedná o vědu exaktní, která si bere na pomoc přírodní vědy,
chemii a další, přesto si i ona prodělala a pravděpodobně ještě prodělá rozsáhlý vývoj a
změny v nazírání, jak na celkové uchopení a nutnost zásahů, tak na míru a posouzení
vhodnosti konkrétních postupů. Je nutné, aby si na pomoc vždy brala další spřízněné obory,
jako dějiny umění, či samotnou historii, neboť je třeba posoudit, v jaké podobě by mělo být
dílo zachováno. A především toto se v průběhu historie bohatě rozvíjí a usměrňuje.
Samozřejmě s rychlým technickým vývojem 20. a 21. století do hry vstupují ještě čím dál
kvalitnější a méně destruktivní postupy, které nám dovolují lépe prozkoumat kvalitu a stav
uměleckého díla. „…průzkum výtvarného díla před formulováním projektu–záměru
restaurátorského-konzervátorského zásahu je činností navýsost interdisciplinární. Tato
mnoho rozměrovost a prolínání se informací získávaných rozličnými metodami z různých
oblastí lidského poznávání má své kořeny v samotném výtvarném díle, které připravujeme
k restaurování-konzervování. To totiž není nějakou stabilní, jednoduchou strukturou, ale
naopak strukturou proměnlivou a někdy značně složitou. Především v uměleckohistorických,
estetických a uměleckých významech díla se složitá struktura díla navíc mění v čase,
v souvislosti s vývojem společnosti.“47
Co se týče restaurování v 19. století mluvíme o prvních analýzách pigmentů,
počátcích rentgenování a dalších průzkumných metodách, kdežto ve 20. století se
soustředění ubíralo spíše k využívání nových optických metod. Ve dvacátých a třicátých
letech restaurování využívalo hlavně infračervené a ultrafialové fluorescence. Kolem
poloviny 20. století se postupně začlenila mezi standardní úkony také metoda sledování
nábrusů (průřezů) barevných vrstev obrazů, mimo to se také více začalo využívat rentgenu.
46
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V dalších desetiletích po polovině 20. století se ještě více prohlubovalo využití podílu
přírodních věd a vycházelo rozličné množství publikací, které se věnovaly rozborům,
průzkumům a záchraně uměleckých děl z pohledu přírodních věd. A v druhé polovině století
se rozšířilo použití špičkové techniky pro restaurování a konzervování, čímž se možnosti
průzkumu výtvarných děl ještě zmnohonásobily.48
V 18. století vyšly texty zabývající se popisem malířství, v devatenáctém století
následovaly první exaktní analýzy barev (pigmentů) z nástěnných maleb (John Haslam, 1800).
Postupně se tedy rozšířila tato analytická bádání: bylo objeveno detailnější složení barev,
například ultramarínu. Ale to klíčové, co přišlo na konci 19. století, byl rentgen a rentgenové
paprsky, jež umožnily zjistit na starých obrazech přemalby (Wilhelm Rentgen, 1896).
Mikroanalytické metody se zdokonalovaly v průběhu první poloviny 20. století (A. P. Laurie,
A. Eibner, M. Wild), kdy se systematicky utřídily informace o velké většině pigmentů
používaných v malířství.49
V českých zemích musíme určitě vyzdvihnout osobnost historika umění Vincence
Kramáře (1877-1960), který jako ředitel obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění
vybudoval při této instituci restaurátorský ateliér, kde se snažil uplatňovat nejnovější
metody, které obor nabízel. S touto institucí je také spojeno asi nejvýznamnější české
restaurátorské jméno, a to Bohuslava Slánského (1900-1980), který zde působil od roku
1929. Před ním zde byl Augustin Vlček a Adolf Bělohoubek. Bohuslav Slánský ale od poloviny
čtyřicátých let formoval restaurování malířských děl jako vůdčí osobnost. Upozorňoval
zvláště na nutnost použití dokonalé fotografie, rentgenového snímkování, ultrafialového
světla a mikrochemické analýzy.50
Základní restaurátorské postupy dnes dělíme na ty neinvazivní a nedestruktivní, a
naopak na invazivní („destruktivní“). S ohledem na samozřejmou snahu o zachování
uměleckého díla - v našem případě obrazu - bez poškození, se přistupuje převážně
k metodám neinvazivním a případně k odběru malého vzorku, pokud to vyžaduje situace.
48
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Optická mikroskopie (stereomikroskop nebo binokulární lupa) nám umožňuje například
pozorovat charakter krakel na malbě, když ji pak aplikujeme na nábrusu vzorku v řezu,
dovoluje prozkoumat posloupnost superponovaných vrstev různých nátěrů. Na odebraném
vzorku nám taktéž podává i základní informace o mikrobiálním poškození materiálu, jako
jsou plísně, bakterie a další. Je dále třeba z odebraného vzorku udělat stratigrafii jednotlivých
vrstev podkladu, vlastní malby, lazury a laků. Následuje přesná identifikace materiálů na
organické (pojiva podkladu a malby, případně organická barviva a laky) a anorganické
(pigmenty a pojiva podkladové vrstvy) pro další analýzu. Průzkum v UV světle využívá
přirozenou luminiscenci většiny organických látek, čímž nám může zvýraznit pozdější
přemalby a retuše s odlišným pojivem a poruchy či nehomogennosti lakové vrstvy.
Rentgenový průzkum naopak zviditelní pigmenty na bázi těžkých kovů, jako olovnatou
bělobu, rumělku nebo podkresbu rudkou. A také odhalí strukturu podložky a její případné
poruchy, jako praskliny, parketáže či záplaty plátna a další. Posledním z hlavních postupů,
uplatňovaných při průzkumu techniky malby, je IR osvětlení, popř. IR reflektografie,
využívající prostupnost malby pro některé vlnové délky tohoto typu záření. Dají se jím
dokumentovat různé vrstvy podmalby nebo přemaleb (nemusí se jednat jen o pigmenty na
bázi těžkého kovu).51
S ohledem na povahu naší práce, která se bude věnovat jen obrazům závěsným,
malovaným na plátně, upřesníme níže systém malby pouze pro tento typ malby. Obecně se
dá říci, že malby na plátně jsou méně stálé než obrazy na dřevěných deskách, nikoli však
kvůli malé trvanlivosti lněného přediva, to je naopak velice stálé, ale plátno je průlinčité, díky
čemuž se vzdušná vlhkost snadno dostane k samotné malbě, kterou poškozuje. Mimo to je
velice pohyblivé a snadno reaguje na změny atmosférické vlhkosti, čímž dochází ke
krakelování a odpadávání barev. Účinnou konzervační metodou je v tomto případě
rentoaláž, která nám pomáhá dodnes zachovávat staré obrazy.52
Podobu zachovaného díla, které je třeba podrobit restaurátorskému průzkumu,
ovlivňuje mimo působení vlhka a dalších faktorů, také samotná technika malby a kvalita a
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zpracování použitých pigmentů a pojiv. Na schnutí malby působí především použité
pigmenty v barvě a také oleje užívané ke tření, ovlivňující i pozdější žloutnutí a tmavnutí
barev, které způsobuje pozvolné okysličování oleje. Tmavnutí také zapříčiňuje malba na
tmavých bolusových podkladech, jako i prostupování spodních vrstev na povrch
(„pentimenti“) u obrazů složených z několika vrstev. Zároveň se stářím stávají barvy
průhlednějšími, protože uschlá olejová barva postupným okysličováním silněji lomí světlo,
takže její krycí mohutnosti ubývá.53
Problematika restaurátorských průzkumů a metod je velice složitá, a tak byla výše
nastíněna jen v hrubých rysech, jež kopírují linii, která bude protkávat v různé intenzitě
jednotlivé texty k analyzovaným uměleckým dílům. Důvodem jejího zařazení do našeho textu
je také Neumannův přístup, neboť on sám často výsledky restaurátorských průzkumů ve
svých textech reprodukoval a o tuto problematiku jako o součást znalectví se intenzívně
zajímal.

53
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3. Jaromír Neumann: profesní životopis
„…že velká osobnost prochází často složitým vývojem, to je samozřejmé a nemělo by
to být na závadu respektu k velkému dílu. Rozhodně by se o tom neměli vyjadřovat ti, kdo
stáli vždy stranou velkých dějů a konfliktů, dobových i obecně lidských, a valili svou kuličku
v závětří dějin. A to právě Jaromír Neumann ke cti oboru nikdy nedělal.“ 54
Jan Kříž
Jak již bylo zmíněno v úvodu, není smyslem této práce věnovat se obsáhlým
životopisným výčtům, a tak bude pouze přiblížen Neumannův život z hledisek zásadních pro
jeho vývoj jako znalce a historika umění. Jaromír Neumann se narodil 15.8.1924 v Městci u
Chrudimi. Po dokončení gymnázia upustil od záměru stát se umělcem a zapsal se na
Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy. Ve čtyřicátých letech tam studoval dějiny umění u
profesora Antonína Matějčka a Jana Květa; mimo to také estetiku u J. Mukařovského. V roce
1948 složil doktorát a studium ukončil disertační prací na téma Dílo J. J. Heintsche a
problematika barokního realismu.55
Především od prof. Matějčka získal svůj silný a hluboký zájem o barokní umění, který
ho provázel celý profesní život. A přes lásku k baroku, obzvláště k Petru Brandlovi, a snaze po
zjištění, kde tento český umělec poznal tak důvěrně italské malířství, se Neumann dostal ke
studiu a následnému detailnímu průzkumu uměleckých děl zejména Obrazárny Pražského
hradu a také sbírky Černínské. V mladém profesním věku se tedy intenzivně zabýval
barokními mistry Janem Jiřím Heintschem, Janem Kryštofem Liškou, Leopoldem Willmannem
a obzvláště pak již zmíněným Petrem Brandlem. Právě u něj vyvrcholilo Neumannovo časné
dílo, a to důležitou statí K počátkům Brandlova malířského vývoje56, v níž korigoval a
metodologicky modernizoval Matějčkovy jednosměrné lineární koncepce počátků Brandlovy
tvorby. V sedmdesátých letech následovala rozsáhlá práce nad dílem Škrétovým, která ale
prošla řadou proměn, od počáteční úcty, k pozdějším pochybnostem, až k závěrečné
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konečné rehabilitaci. Detailně byly zváženy vlivy italské, nizozemské a francouzské, z nichž
vytvořil Škréta osobitou syntézu, vyznačující se „mravní vážností“ a „meditativní niterností“,
směrodatnou pro další osudy české malby.57
Hloubku jeho poznání ještě tříbily velké výstavy, reprezentující umění českého baroka
v zahraničí, především pařížská (1981), jejíž přípravy se Neumann účastnil. Většina těchto
úvah vygradovala v jeho knize Český barok (1974), která navazovala (a konfrontovala) na
publikace či názory starší, ať již práci Blažíčkovu (1967), nebo teoriemi jeho učitele Matějčka.
Ukazuje, že jedním ze základních zdrojů osobitosti českého baroka je jeho spojení s tradicemi
předbělohorského protestantismu. Vymezuje zde slohové komponenty, ale také
ikonografické rozbory a ikonologické výklady, stejně jako vymezuje specifičnost českého
barokního umění a jeho postavení v evropském kontextu.58 „Český barok se ve všech svých
vývojových stádiích odlišuje od umění sousedních zemí nejenom rysem lidové robustnosti, ale
také hloubavou přemýšlivostí a niternou vážností, zapálením pro pravdu citu, vlastnostmi,
které by patrně neměl bez silné autochtonní náboženské tradice.“59
Ať již v jeho článku o ideovém konceptu Zelené hory, nebo pak zvláště předcházející
rozsáhlé zabývání se Tizianovým obrazem Apollo a Marsyas, se utvářel a vzrůstal jeho zájem
o problematiku ikonologie, mimo to také o problematiku architektury českého baroka. Skrze
dílo Brandlovo se mu otevřela cesta k objevení zájmu o italské malířství, zvláště to benátské,
jak můžeme sami posoudit v jeho „italském uměleckém cestopise“ Z cesty za uměním (1959),
kde se obzvláště Benátkám s obdivem a okouzlením také věnuje. I v budoucnu pro něj budou
Benátčané předmětem většiny nejvýznamnějších monografických statí o italském malířství,
obzvláště pak Tizianovi. Nejen o jeho kroměřížském díle, ale díky usilovnému badatelskému a
vědeckému výzkumu na znovuobnovení Obrazárny Pražského hradu a následnému vydání
jejího vědeckého katalogu (1964 a 1966), také i o druhém obraze tohoto benátského mistra
na našem území, a to Toaletě mladé ženy60. Ne pouze Tizian, ale i další benátští mistři, se
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díky bádání ohledně Obrazárny dostali do jeho hlubšího zájmu, zvláště Tintoretto, malířská
rodina Bassanů, Veronese, Pordenone a další, které nalezneme ve fondech Obrazárny. Mimo
to rozšířil svůj zájem skrze slavné a významné dílo Sebastiana del Piombo, Madona
s rouškou, také na sbírky olomoucké arcibiskupské rezidence, kde se opět nalézá i několik
pláten od Benátčanů, jimiž se zabýval ve svém článku Neznámá díla italských mistrů
v Olomouci (1969)61.
Ani zde nekončí zájem Neumannův, našel si cestu i k umění rudolfínské epochy
(Rudolfínské umění I, II, Umění 1977, 1978) a vyslovil přesvědčení, že rudolfínská epocha
nebyla jen krásnou a brzy končící, ale uvedením do povědomí nejvyšších evropských měřítek
připravila cestu vysoké úrovni českého baroka.
Nemůžeme vynechat jeho badatelské zájmy na poli 19. století, zvláštní pozornost
věnoval Josefu Mánesovi a Mikuláši Alšovi. Už v padesátých letech vydal dvě drobnější
alšovské monografie a několik dalších článků. Intenzivní Neumannův výzkum přispěl
k podstatnému prohloubení vědomostí o Alšově tvůrčí osobnosti i k obohacení soupisu jeho
díla o nové nálezy. Objasnil povahu Alšova génia a jeho geneze v zážitcích časného mládí.
Cyklickou představivost vyložil jako podstatnou vlastnost jeho talentu a vyzdvihl i jeho
hluboké muzikální založení. Prohlubuje a zvažuje důvody postupného převládnutí kresby
v Alšově tvorbě. Mánes se mu jeví jako mimořádně poučený ctitel a zhodnotitel dědictví
českého i světového umění, jehož rozhodující fáze objevil pro českou malbu. I jemu věnoval
množství textů, v nichž rozvedl i vlivy na jeho tvorbu, jako dílo P.P. Rubense, Norberta
Grundta a také děl benátských mistrů. Jeho zaměření nekončilo ani zde a soustavněji se
zabýval i soudobými umělci, jako byla tvorba Jana Baucha (Jan Bauch, Z nové tvorby, 1984) a
dílo Miloslava Holého.62
Pravděpodobně i díky jeho studiu estetiky u prof. Mukařovského se u Neumanna
souběžně vyvíjí i zájem teoretický a sociologický o umění jako takové, jeho imanentnost a
vztah ke společnosti a jeho proměny. Vývoji umění od renesance po současnost se věnoval
ve své teoretické knize Umění a skutečnost. Úvahy o realismu a uměleckém vývoji, 1963.
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Respekt ke specifičnosti umění osvědčil Neumann, když se přiklonil k ikonologické metodě
Erwina Panofského (1892-1968), užívané u nás od šedesátých let. Složil úctu a obdiv svému
učiteli Antonínu Matějčkovi v několika článcích, stejně tak jako obdiv k Vincenci Kramáři
nebo Maxu Dvořákovi (Dílo Maxe Dvořáka a dnešek, Umění 9, 1961). Bilancoval také
současné metodologické principy a půl století vývoje disciplíny dějin umění, kde vyzvedl
aktuální nezbytnost integrovat teorii do historiografie umění a směřovat k syntéze (K
dnešním metodickým otázkám dějepisu umění, Umění 6, 1958; K dnešní situaci českého
dějepisu umění, Příspěvky k dějinám umění, 1960; Umění – Poznání – Znalectví, Starožitnosti.
Historie – Tradice – Současnost, Praha 1998).63
Osobnost takovéto šíře se samozřejmě nevěnovala pouze publikační činnosti, ale také
působila v několika organizacích a institucích. „Neodmyslitelný rámec Neumannova
badatelského díla tvoří jeho rozsáhlá organizační a koncepční práce v centrálních
uměnovědných institucích. Začala s otevřením vysokých škol v roce 1945 na filosofické fakultě
Univerzity Karlovy v době poválečné obnovy a budování uměleckohistorického ústavu
vedeného profesorem Antonínem Matějčkem. Tam se Neumann roku 1951 habilitoval spisem
o českém malířství 17. století. Jmenování profesorem 1966 jej zastihlo již za působení
v Ústavu teorie a dějin umění Československé akademie věd. Krátce předtím byl zvolen
členem korespondentem ČSAV a později také členem Mezinárodního komitétu dějin umění.
Později působil i v Národní galerii v Praze jako vědecký pracovník sbírky Starého umění.“64
Je nezbytné dodat, že Ústav pod jeho vedením, zvláště v šedesátých letech, se
zejména díky výsledkům průzkumu Obrazárny Pražského hradu, stal mezinárodně uznávanou
institucí. Soustředění a intenzita zájmu o barokní studia byla a zůstala v dějinách ústavu
výjimečná a již se v podobné míře nezopakovala.65
V letech 1986-87 byl vězněn a zbaven vědeckých hodností, ale již roku 1990
rehabilitován. Je to velice rozporuplná osobnost českého dějepisu umění, která si prošla
složitým názorovým vývojem. V počátcích své uměleckohistorické dráhy důsledně aplikoval a
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obohatil vlastním přínosem marxisticko-leninskou teorii umění, ale od počátku šedesátých
let svá dosavadní stanoviska výrazně revidoval a upravil s reakcí na aktuální metodologické
podněty soudobého světového dějepisu umění.66
„…patří u nás k těm historikům umění, kteří vytvořili ucelenou a zřetelnou koncepci. U
Neumanna je to především komplexní, dynamická, historicky ukotvená analýzy vztahů mezi
třemi zakládajícími faktory uměleckého díla : 1) dějinným prostorem v jeho dynamickém a
často hodnotově rozporuplném vývoji, 2) individuální osudovostí umělce- člověka a 3)
transcendujícími kvalitami estetických a metafyzických cílů uměleckého díla jako zvláštní
formy smysluplného bytí.“67
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Kol. autorů (pozn. 55) 540.
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KŘÍŽ (pozn. 54) 467.
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4. Jaromír Neumann a jednotlivá díla benátských mistrů na našem území
4.1 Benátky a české území
Na konci šedesátých let 17. století můžeme v Praze, v Čechách a na Moravě nalézt již
několik reprezentativních sbírek, v nichž byla nejobdivovanější částí právě benátská díla.
Shromažďování benátských maleb mělo svůj předobraz v rudolfínské tradici. Císař Rudolf
choval k benátskému malířství zvláštní úctu. Díky své výchově na madridském dvoře, kde se
pěstoval Tiziánův kult, se později sám soustředil na sbírání děl od Tiziana, Veronesa,
Tintoretta, Bassanů, Pordenona a dalších. V případě nedostupnosti originálu, i na sběr
kvalitních kopií, které nemohl z nějakých důvodů vlastnit. Můžeme sem zařadit i Dűrerovu
Růžencovou slavnost, která v Benátkách roku 1506 vznikla pro kostel San Bartolomeo. 68 „V
této souvislosti si také již na příkladu pražského okruhu umělců kolem Rudolfa II. a na jejich
vnímání Benátek můžeme uvědomit důležitost historického reflektování města na laguně
jako uměleckého střediska, které bylo již v cinquecentu výslednicí činnosti umělců různých
zemí, působících v teritoriu Benátek a Benátska.“69
Část těchto sbírek se dnes již nachází ve Vídni jako součást Uměleckohistorického
muzea, ale i tak můžeme vysledovat vysokou úroveň původního souboru. Máme dokonce
doklady o přímých Rudolfových objednávkách od benátských předních malířů. Asi
nejvýznamnější je dvojí objednávka obrazů u Paola Veronesa, určených možná pro nástropní
výzdobu takzvaného Sommerpalast, stavěného pro císaře. Veronesovy obrazy Infedeltà,
Delusione, Rispetto a Armonia matrimoniale byly dodány do Prahy, dnes jsou v National
Gallery v Londýně. Darem se pravděpodobně dostal do sbírek Veronesův obraz Podobizna
klenotníka Jacoba Königa, který byl asi darem portrétovaného císaři při jeho návštěvě Prahy
v roce 1586, klenotník se v Praze následně usadil a byl císařem nobilitován.70
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Ladislav DANIEL (ed.): Benátčané. Malířství 17. A 18. Století z českých a moravských sbírek, Milano 1996, 10.
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Ibidem 10-14.
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Ibidem 10-11.

30

Benátky byly ve většině případů první závažnější zastávkou na cestě na jih, a cest
českých a moravských šlechticů do Itálie neubývalo, díky tomu se také zvyšoval počet akvizicí
benátských obrazů a podoba benátského malířství nabývala postupně v domácích sbírkách
na plasticitě a mnohotvárnosti. Sběratelská aktivita benátského umění u české a moravské
šlechty byla od druhé poloviny století 17. až do začátku století následujícího mnohem
četnější a dodala českým a moravským sbírkám mnohem větší význam, než jaký mělo v
jiných částech Evropy.71
V Čechách v 17. století nesmíme opomenout významnou sběratelskou osobnost
hraběte Jana Černína (1628-1682), který shromáždil rozsáhlou kolekci italských obrazů,
zvláště pak benátských, neboť byl s mnohými tamními umělci v přímém osobním kontaktu. 72
Několikrát během svého mládí Benátky navštívil, a když byl později v roce 1659 císařem
Leopoldem I. vybrán za císařského vyslance u Benátské republiky, měl již s městem a
tamějším uměleckým děním nemalé zkušenosti. V letech jeho působení 1660-1663 se stal
významným mecenášem, sběratelem a objednavatelem soudobého benátského malířství.
Začátkem roku 1663 měl již hrabě ve své sbírce tři stovky obrazů objednaných nebo
zakoupených převážně od žijících malířů. Dokonce zaměstnával různě po Itálii prostředníky,
kteří mu obstarávali objednávky obrazů. Z archivních dokladů je zřejmé, že pro něj v
Benátkách pracovalo nejméně 21 umělců. V závěru své mise plánoval převézt nově nabyté
sbírky do Prahy a nejpozději 1664 tak s velkou péčí skutečně učinil. A ani v Praze jeho zájem
o benátské mistry neskončil a v nákupech dále pokračoval.73
Také pomáhal s výběrem a poskytoval pomocnou ruku arcivévodovi Leopoldu
Vilémovi, který měl zálibu v benátských mistrech, a zvláště v díle Domenica Fettiho, která
poznamenala podobu středoevropského sběratelství a měla podstatný význam pro charakter
pražských hradních sbírek.74
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DANIEL 1996 (pozn. 68) 18.
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Zdeněk KAZLEPKA: Colorito: malířství v Benátkách 16.-18. století z moravských a slezských sbírek, Brno 2011,
19.
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Na Moravě můžeme za jedno z prvních zásadních míst, kam bylo přímo z Benátek
kolem roku 1600 dovezeno současné benátské umění, označit prostředí jezuitské koleje a
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Brně. Dosud se zde nachází osmidílný cyklus s Výjevy ze
života Panny Marie od Baldassary d´Anny (kolem 1560 - doložen naposledy 1642), jednoho z
méně známých protagonistů pozdního manýrismu. Obrazy vznikly na přímou objednávku
kardinála Františka z Dietrichsteina před rokem 1602 jako propagace katolické zbožnosti.
Dosud ale nebyly podrobeny hlubší uměleckohistorické analýze. Musíme také zmínit
olomouckého biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna (1624-1695), který sice
neshromáždil tak obsáhlý soubor, přesto ale do své sbírky získal závažná díla benátského
cinquecenta (Tizian,Veronese, Bassano, Porta).75
Zásadním faktorem ovlivňujícím dnešní podobu sbírek italské, zvláště malby benátské
u nás, byl rozprodej sbírek anglického krále Karla I. a jeho prvního ministra Sira George
Vilierse, prvního vévody z Buckinghamu. Tyto revoluční události na britských ostrovech se
staly činiteli základu nejcennějších součástí nových pražských hradních sbírek. A také
významné kolekce moravského souboru sbírky olomouckého biskupa Karla z Lichtensteinu.76
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4.2. Jaromír Neumann jako znalec benátské malby na našem území

Pro Neumannova autorská připsání obrazů benátské malby jsou bezpochyby
nejplodnější a nejzásadnější 60. léta, ve kterých vydal významné texty. Rozsah jeho zájmu byl
opravdu široký a nejednalo se o zájem vyhraněný pouze na benátskou školu, ale i na malbu
obecně italskou, nemluvě samozřejmě o jeho celoživotním hlubokém zájmu o barokní
umění, jemuž se věnoval paralelně. Tato benátská díla jsou spjata se čtyřmi institucemi, a to
Kroměřížskou obrazárnou, Olomouckou obrazárnou, Obrazárnou Pražského hradu a Národní
galerií v Praze. Zvláště v případě Obrazárny pražského hradu se v Neumannově znalecké
práci jednalo o významné počiny.
Důležitou studií77 vydanou počátkem 60. let otevírá cestu svému studiu benátské
školy, a to zásadním připsáním signovaného78 kroměřížského obrazu Apollo a Marsyas79
Tizianovi, jemuž se věnoval dlouhá léta. Z hlediska provenience můžeme obraz doložit roku
1655 v Amsterodamu ve sbírce původně náležející Thomasu Howardovi, hraběti z Arundelu a
po jeho smrti (1646) vdově Alethei Talbot (?1654?). Krátce na to ho tam zakoupili bratři
Franz a Bernard von Imstenraed, obchodníci a sběratelé v Kolíně nad Rýnem, u nichž byl
zaznamenán v letech 1667 a 1670.80 Imstenraed získal náš obraz od Thomasa Howarda,
spolu s dalšími ztracenými Tiziany i dalšími obrazy benátských mistrů. Howardova sbírka
obsahovala několik desítek Tizianových obrazů a na možnost koupě upozornil Františka
Imstenraeda pravděpodobně jeho strýc Everhard Jabach, kterému byly mimo jiné nabídnuty
poklady z pozůstalosti hraběnky Arundelové (1654). Ta po roce 1620 pobývala blízko
Benátek a stýkala se s Tizianovým synovcem Tizianellem. Mnoho skutečností tedy
nasvědčuje tomu, že obraz se do Arundelovy sbírky dostal z benátské nebo jiné italské sbírky,
77

Jaromír NEUMANN: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži. Z umělcovy pozdní tvorby; in: Umění IX, Praha
1961.
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Signatura nalezena v rámci průzkumu v šedesátých letech.
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Tiziano Vecellio: Apollo a Marsyas, asi v letech 1570-1576 (dříve uváděno 1550-1576), olej, plátno (lněné
plátno s keprovou vazbou-běžně užíváno v Benátkách 16. století), 220 x 204 cm / značeno dole vpravo od
středu na kameni: TITIANVS P (inxit), Kroměřížská obrazárna, Inv. č.: KE 2370, O 107.
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Milan TOGNER (ed.) a kol.: Kroměřížská obrazárna, Kroměříž 1998, 410.
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kam se mohl případně dostat z umělcovy pozůstalosti. Odtud totiž pocházela i jiná díla
z Arundelovy sbírky (Dianina lázeň, Lukrécie a Tarquinius).81
Svou sbírku bratři Imstenraedové nejdříve nabídli roku 1667 císaři Leopoldu I., který ji
ale neodkoupil, a tak se ji pokusili opět neúspěšně prodat v loterii uspořádané v roce 1670
knihkupcem Alexandrem Hartungem ve Vídni. Poté se rozhodli obrazy z Vídně dopravit do
Valtic se záměrem je nabídnout knížeti Karlu Eusebiovi z Lichtenštejna, ale ani tento obchod
se neuskutečnil, a tak se bratři obrátili na olomouckého biskupa Karla z LichtensteinuCastelcorna, s nímž uzavřeli kupní smlouvu roku 1673 (13.XI.).82 Od roku 1673(-1691) je tedy
doložen v jeho sbírce, následně v majetku biskupství, pak arcibiskupství v Olomouci a
konečně od konce 18. století v Kroměříži až dodnes.83

Obraz má obsáhlou historií a prodělal četné zásahy, takže podoba díla před
rozhodující opravou a restaurováním v šedesátých letech 20. století byla značně odlišná.
Malba byla v delikátním stavu, pravděpodobně během 17. století bylo plátno při
transportech protrženo, místy odpadla barevná vrstva a byla měněna jeho velikost. Byl také
několikrát, nejméně šestkrát, opravován /tmelem, retušován, přemalován, lakován/ a velice
neopatrně čištěn, až došlo místy k promytí vrchních barevných vrstev a prodření malby
pozadí místy až na plátno. V tomto špatném stavu bylo rozhodnuto o restaurování, které
proběhlo v letech 1961-1968 Františkem Syslem. Dodatečné zásahy kompletně překrývaly
strukturu původní malby, tedy i její účinek a obraz působil mnohem temněji než je tomu ve
skutečnosti.84
Restaurování probíhalo postupně a zasvěceně. František Sysel podnikl v průběhu
šedesátých let několik studijních cest, kdy za účelem studia Tizianových děl navštívil
významné evropské restaurátorské instituty. V roce 1965 Řím /Centrální restaurátorský
81
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institut/ a o rok později pak Mnichov /Doernerův institut/, Brussel /Coremansův institut/,
dále Londýn a Rotterdam85, kde shlédl především Tizianův obraz Chlapec se psy, v němž má
chlapec tytéž rysy konkrétní osoby jako velmi poškozený satyrek na kroměřížském obraze. 86
„F. Sysel po technologickém průzkumu odstranil pozůstatky a následky starších „oprav“,
například černozelenou přemalbu ze zad klečící figury, a odhalili dosud neznámou signaturu.
Dále bylo odstraněno plátno, na které byl obraz v letech 1902-1903 škrobovým lepem
nežehlen, a přikročeno k rentoaláži….. průzkum ukázal, že zatímco v 17. století měřil cca 225
x 199 cm, byl jeho formát na konci 18. století pozměněn tak, že horní strana v pásu 15 až 20
cm byla amputována, pravá svislá strana byla dvakrát zvětšována přišitím dvou pruhů plátna
v šíři cca 5-7 cm. Levá svislá strana byla také nastavena pruhem plátna sloužícímu jen
k přehnutí a přichycení k podrámu. Dolní strana byla i s fragmenty malby přehnuta přes rám,
stejně tak již zkrácená horní strana byla dále zmenšena přehnutím přes podrám v šíři 2-3
cm.“87
Ale vlastní interpretace Syslova průzkumu – jeho nejnáročnější část, vyžadující
množství zkušeností a komparačního materiálu, však nikdy nebyla vypracována. Roku 1990
byla nalezena kopie našeho obrazu v Benátkách a prodána benátským starožitníkem do
soukromé sbírky. Tato kopie působící jako přesný přepis se v mnoha místech vzdaluje od
originálu. Není dokončen pravý dolní roh, ani Marsyovy ruce a Orfeus hraje na lyru. Malířský
rukopis je nevýrazný a pouze otrocky opakuje viděnou předlohu. Neumann spolu
s Bergerovými usuzuje, že kopista viděl v Tizianově dílně nedokončený, později přepracovaný
obraz.88 Díky technologickému pokroku, nedokončenému průzkumu Františka Sysla a nálezu
této dobové kopie se začal v roce 1995 projekt, který chtěl zhodnotit technické,
85

František SYSEL: Zpráva o stavu restaurátorských prací na Tizianově obrazu Apollo a Marsyas
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technologické i teoretické poznatky o kroměřížském plátně. Tomuto rozsáhlému průzkumu
ještě předcházel menší průzkum při příležitosti souborné malířovy výstavy v Benátkách
v roce 1991. Obraz byl porovnáván s ostatními díly a poprvé zkoumán infračervenou
reflektografií, pouze zběžně, přesto se ale na snímkách objevily nové poznatky, které přispěly
k potřebě řádného průzkumu, který následoval v Praze pod vedením Petra, Tomáše a
Vlastimila Bergerových.89
Základem průzkumu byl rentgenogram, který ukázal a osvětlil postup malířovy práce
a dovolil prozkoumat spodní vrstvy malby. Především díky němu bylo viditelné, jakým
malířským vývojem prošly jednotlivé figury a jak se proměňovala kompozice. „…mistr
věnoval nejvíce pozornosti a malířského úsilí postavám Marsya a Orfea…objevily se nečekané
autorské modifikace..Orfeus byl zajisté v prvním plánu komponován podle nástěnné malby
Giulia Romana (Mantova, Palazzo del Te)…V závěrečné verzi, snad až po letech, však mistr
zcela přehodnotil a přepracoval celou figuru i její postoj, neboť jí do rukou místo klasické lyry
vložil lyru da braccio…Změna hudebního nástroje se stala pravým důvodem pro posunutí
postavy k okraji obrazového formátu.“90 Zásadní změny proběhly především v pravém
dolním rohu, kde byla mírně upravena postava malého satyrka, který původně držel bujnou
laň, jež pak mistr nahradil za velkého klidného psa. Také malý psík v popředí byl několikrát
pozměněn. Postava Marsya prošla usilovným malířským procesem hledání a postupně mistr
upustil od krvavých detailů až k mystickému výjevu bez výrazné krutosti. Naopak král Midas
je malován na jeden zátah alla prima, velice virtuózně a pravděpodobně v první fázi zrodu
díla. Tento technologický průzkum tedy pomohl objasnit mnohé domněnky, které se
objevovaly v širší literatuře, a prokázal, že dobová kopie pochází z dílny mistra a zachycuje
určité stadium Tizianovy dokončované malby.91 Jako důkaz autentičnosti kopie uvádí
Bergerovi výsledky zkoumání infračervenou reflektografií, zvláště v místě přicházejícího
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Skytha. Jeho levá ruka byla původně dramaticky zvednutá (dnes v rozevlátém gestu) právě
tak jako je tomu na kopii.92
Obraz zpodobuje antický mýtus z Ovidiových Metamorfóz (VI, 382-400) o satyru
Marsyovi, který nalezl hudební nástroj, píšťalu, kterou odhodila bohyně Athéna, a zdokonalil
se ve hře na ní natolik, že vyzval k hudebnímu souboji samotného Apollóna, který ale souboj
vyhrál a Marsya potrestal. „…jak Marsyás Satyr byl sedřením kůže potrestán od Apollóna, jejž
k zápasu na flétnu vyzval. Přemožen k vítězi volal: „Proč kůži z těla mi sdíráš“ Běda, teď za
flétnu pykám, jež věru mi nestála za to.“ Řvoucímu sedřena byla již kůže s celého těla, že byl
samá jen rána: krev odevšad řine se proudem, svaly jsou odkryty všecky a žíly vidět je holé,
jak se míhavě chvějí, i útroby chvějí se nahé, že bys spočítat mohl mu ve hrudi průsvitné cévy.
Faunové, lesní ta božstva, jež milují venkov, a nymfy, bratři Satyrové a Olympos, drahý i
v tuto chvíli, plakali nad ním,…“93
V období renesance bylo toto téma poměrně časté, ovšem Tizianovo kroměřížské
zpracování je jediné známé samostatné renesanční znázornění tohoto mýtu s figurami
v životní velikosti.94 Na obraze je množství figur a uprostřed kompozici dominuje satyr
Marsyas visící hlavou dolů stahovaný z kůže bohem Apollónem.
Atribuční zařazení, jež je klíčové, nemělo tak rozsáhlý vývoj jako ikonologický a
ikonografický rozbor, který dosud není ustálen na jasném výsledku. Tizianovo autorství
poprvé zařadil v roce 1924 Eugen Dostál95, který spojil obraz s údaji z pramenů. Mimo to
povšechně dílo analyzoval po stránce obsahové a také ho časově zařadil do pozdní Tizianovy
tvorby, mezi lety 1565-1570. Malbu charakterizoval jako „symfonii barevných skvrn“.
Toto autorské zařazení přijal i Otto Benesch96 v roce 1928 a po něm další. Objevily se
ale také názory, že se nejedná o mistrovo dílo. Hlavním argumentem těchto názorů byla
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drastičnost a hrůznost celé scény, jež je zarážela. Jeho autorství popřel Theodor Hetzer 97,
který ale dle Neumanna obraz v originále neviděl98. Ačkoli v letech 1961 a 1962 Jaromír
Neumann definitivně zařadil dílo do Tizianovi tvorby a byl podpořen většinou světových
badatelů, zvláště Rodolfem Pallucchinim, Erwin Panofsky99 v roce 1969 shledal náročným
dílo včlenit do Tizianovy tvorby. Opět ho zarážela drastičnost celkového pojetí a obzvláště
krvelačnost malého psíka v popředí. „Je velice obtížné zařadit dílo do tvorby někoho jiného
(ačkoli při pohledu na Pietu v Akademii bychom možná mohli přemýšlet o proměnlivém
Palmu Giovannem); ale stejnou měrou je těžké přijmout Tizianovu odpovědnost za kompozici,
jež je bezdůvodně brutální (malý pes hltající krev), která nejen překonala svůj model, jednu
z fresek Giulia Romana v Palazzo del Te v Mantově, ale také, mnohem výrazněji, zobrazuje
horror vacui normálně chybějící v Tizianově tvorbě.“100
Naopak Rodolfo Pallucchini záhy po Neumannových zásadních statích na začátku
šedesátých let jeho včlenění do Tizianovy tvorby přijímá a vyvyšuje jeho význam jako zásadní
dílo pro pozdní Tizianovu tvorbu.101
V rámci pozdního reflektování vývoje poznání Tizianova díla si sám Neumann
stanovuje několik základních bodů pro poznání: „1/ poznat co nejdůkladněji malířskou
výstavbu obrazu, jeho hmotný substrát a zejména postihnout genezi obrazu, jeho růst od
rozhodujícího podnětu získaného z díla Giulia Romana, a pochopit vnitřní proměny, jimiž
během dlouhého tvůrčího hledání prošel, než dozrál ke své dnešní konečné podobě. 2/
Vycházet z širokého materiálu, které nám poskytují moderní metody průzkumu, mikroprůřezy
barevnou vrstvou, rentgenogramy a v poslední době zejména reflektoskopie, nehledíc na
další dílčí doplňující zkoumání. 3/ Kriticky posoudit nejen všechny vztahy obrazu k ostatním
dílům Tiziánovým, ale také jeho místo v dobové tvorbě, což předpokládá zkoumání

97

Theoder HETZER: Vecellio Tiziano; in: Thieme – Becher Lexikon, 34, Leipzig 1940, 167.

98

Neumann tuto skutečnost uvádí v poznámkách pod čarou ve svém textu Nové poznatky o Tizianově obraze
Potrestání Marsya, 43; in: soukromý archiv Jaromíra Neumanna, ÚDU AVU ČR, kartony 25-31.
99

Erwin PANOFSKY: Problems in Tizian. Mostly iconographic, New York 1969, 171.

100

Ibidem.

101

Rodolfo PALLUCCHINI: Studi Tizianeschi; in: Arte Veneta, Benátky 1961, 294-295.

38

ikonografických předpokladů, literárních a filosofických názorů, jež byly součástí duchovního
klimatu, z něhož dílo v určité fázi Tizianova vývoje a osobního nazírání vykrystalizovalo. 4/
Chápat strukturu obrazu jako celek a jednotu všech tvárných a významových složek,
neoddělovat jeho formu od obsahu a respektovat při analýze díla, že každá zdánlivě jen
formální složka je současně ve vztahu k ostatním nositelem významové intence. 5/ Citlivě
zkoumat všechny modality Tizianova malířského vyjadřování, neredukovat jeho styl na jediný
úzce pochopený způsob malby už proto, že „nonfinit“, typické pro pozdního Tiziana, mělo
v různých partiích obrazu různou podobu a Tizian s ním spojoval v jednotlivých dílech i různý –
předem neodhadnutelný stupeň „promalovanosti“.“ 102
Jaromír Neumann obraz zásadně rozebral a definitivně zařadil do Tizianovy tvorby
v roce 1961 obsáhlým článkem103, kde se věnuje rozsáhle kompozičnímu rozboru a
především komparaci s ostatními Tizianovými díly a také jejich restaurátorskými průzkumy.
Pokouší se osvětlit důvody jisté, podle něj záměrné, nedokončenosti, tzv. nonfinita a také
přeplněnosti (horror vacui) a brutálnosti scény, jež v minulosti vedla k několika domněnkám,
že se nejedná o dílo vzniklé Tizianovou rukou. Stručně rozvádí výsledky rentgenových
průzkumů a jejich vliv na následnou interpretaci a autorské připsání. Barevné ladění obrazu
s odkazy na podobná díla a obsáhlou kompoziční geometrickou skladbu a kompozici.
S ohledem na pravděpodobný výklad s dvojí přítomností Apollóna, naskytla se
možnost, že by se mohlo jednat o šířkovou kompozici, v jejíž ztracené části by se vyskytoval
hudební souboj - hrající bůh na dnešním obraze by tedy byl zbytkem sousedního výjevu.
Ovšem Neumannův systematický geometrický rozbor s detailním rozčleněním kompozice na
osy a kružnice ukázal pravděpodobnou podobu obrazu. A to čtvercovou, kdy by Marsyovo
tělo původně tvořilo svislou osu a důlek pupku střed celé plochy, čímž bychom si plátno
pomyslně odříznutými pásy doplnily na čtvercový formát, jehož starý Tizian vskutku užíval.104
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Za nejdůležitější považuje Neumann ortogonály, jež procházejí třetím a pátým dílem
sítě (plátno si rozdělil na osm dílů) a udávají mu poměr zlatého řezu. Dále se výrazně
uplatňují diagonály sugerující částečně i hloubku a naznačující prostor jeviště, a důmyslný
kompoziční systém dovršují dvě kružnice počínající ve středu obrazu. „Jejich úkolem je
koncentrovat kompozici a vyjádřit spojení těch, kteří se spolu s trestajícím bohem fyzicky i
psychicky podílejí na ději.“105 Jak by se ale mohlo zdát, nejedná se o jednotvárnou kompozici,
nýbrž o organický a důsledný koncept ukazující na mistrné provedení. Podobné pohybové
analogie můžeme objevit na mnichovském Korunování trním /stejně sugestivně rozvedeno
gesto mučitelů s klacky/ nebo na vídeňském Lukrécie a Tarquinia /vražedný útok a marná
obrana zachyceny tragickým svárem vzájemně si podobných, ale obsahově protikladných
posunků/. Geometrická struktura kompozice není u Tiziana výjimečná a použití ortogonální a
diagonální sítě a zlatého řezu už bylo dříve prokázáno. Ačkoli se na našem plátně
v podmalbách nezachovaly kompoziční geometrické přípravy, tak v pramenech máme
důkazy o jeho znalosti číselných konstrukcí.106
Díky pravděpodobné existenci dnes neznámého Tizianova obrazu stejného námětu,
jež je zaznamenán v polovině 17. století v majetku Michele Spietra della Contrada dei SS.
Apostoli a později pravděpodobně tentýž zaznamenán v Modeně v 18. století107, se
Neumann zabývá myšlenkou přenesení kompozičního systému z tohoto dnes ztraceného
obrazu: „Je ovšem možné, ba dokonce pravděpodobné, že kompoziční systém nebyl vytvořen
přímo v kroměřížském obraze, ale přenesen z díla staršího nebo přípravné kresby. Pak by za
fragmentárnost obou postav na levé straně mohl odpovídat sám Tizian, u něj nalézáme
postavy řezané rámem.“108
S autorským připsáním, obzvláště u Tiziana, dále zásadně souvisí barevná skladba.
V době Neumannova prvotního zkoumání byl ještě obraz zakalen a ztmaven pozdějšími laky
a poškozen nedokonalými retušemi odstraněnými později restaurátory. Přesto Neumann
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rozeznal význam barevného působení a nalezl četné komparace. Nenacházíme zde jasné
barvy typické pro ranější díla, ale naopak barvy velice tlumené až monochromní, bravurně
odstíněné v široké proměnlivé škále. Převládá zlatohnědý tón, dominující a určující barvou je
tonalita lidské pleti naznačující možnosti pestřejších variací v drapérii a krajině. Nejedná se již
o barevné plochy, které by odpovídaly předmětům, ale plochu tvoří různé skvrny bez ohledu
na konkrétní hranice tvarů. Barevná a rukopisná struktura zrcadlí zároveň i jeho celek. Svou
hru sehrává i měnící se forma nátěrů, kdy tenké lazurní střídají drsnější pasty, dokonce někde
i se zásahy Tizianových prstů.109
Srovnáním Tizianových pozdních děl Neumann kroměřížský obraz vročil do doby
kolem 1570. Přesnější datace je s ohledem na prokázanou dlouho dobu vzniku těchto
pozdních děl i s ohledem na skutečnost, že vznikaly paralelně vedle sebe, velice obtížná,
možná skoro nemožná. Neumann nalezl slohové shody se Šebestiánem z Petrohradu (1565?)
a s Martyriem sv. Vavřince v Escorialu (1564-67). Ale posunul dataci pravděpodobně až po
roce 1566, neboť náš obraz nefiguruje mezi díly rytými v Benátkách Corneliem Cortem a
Niccolem Boldrinim.110 Stejně tak další podobnost vykazuje s mnichovským Korunováním
trním a vídeňským obrazem Lukrécie a Tarquinius, což by vznik mohlo posunout až po roce
1570.111
Díky rentgenovým snímkům Neumann podrobněji studuje techniku malby a
konfrontuje s historickými zprávami. Vysvětluje své odmítnutí možného výkladu našeho
obrazu jako abbozza.: „Ze studia malířského provedení Marsyova potrestání vyplývá také, že
obraz není skicou, nýbrž dílem zcela dovršeným. Nelze jej v pravém slova smyslu nazvat ani
abbozzem – velkým obrazem, který je sice určen pro objednavatele, ale není ještě ve svém
vzhledu dokončen tak, aby mohl být odevzdán jako hotový výtvor. …Jeho tvarová preciznost a
rovnoměrné zpracování, stejně jako důkladnost při provádění pentimentů i bohaté použití
lazur svědčí, že malíř jej skutečně dokončil. Signatura, jakou abbozzi nemají, je pak jasným

109

NEUMANN 1961 (pozn. 77) 333-335.

110

Díky jeho pozoruhodnému tématu je nepravděpodobné, že by ho Tizian do výběru nezařadil.

111

NEUMANN 1961 (pozn. 77) 336.

41

projevem toho, že Tizian měl potřebu tuto dokončenost potvrdit a své autorství i pro jiné
demonstrovat.“112
Neumann dochází spolu s těmito výsledky jasného závěru: „Rozbor štětcového duktu
dovoluje nám, přihlédneme-li k jiným autentickým výtvorům, dospět k závěru, že kroměřížský
obraz je jako celek od samého počátku vlastnoručním projevem starého mistra a nikoliv prací
dílenskou, jaké nezřídka vycházely pod mistrovým jménem z jeho benátského domu. Zvláště
průkazně to dokládají rentgenogramy vídeňského Pastýře a nymfy: podmalba pastýřovy
hlavy prozrazuje tytéž malířské zvyklosti a vedení štětce, které nalézáme ve spodních vrstvách
kroměřížského obrazu.“113
Obraz v moderní historii prošel zásadním vývojem zvláště na poli ikonografickém a
ikonologickém a dosud se nedospělo jasného výkladu. Je to velice složité téma s nedozírným
množstvím literatury, a s ohledem na naše znalecké zaměření jsme se mu záměrně vyhnuli.
Jaromír Neumann dílo vysvětloval jako Tizianův myšlenkový „odkaz“ budoucím generacím a
polemizoval o možnosti, že ho mistr maloval pro své potěšení, nikoli na zakázku. V jeho době
byl tento výklad přijat vcelku bezmezně, ovšem později se od tohoto výkladu postupně
upouštělo. V souvislosti s kopií se polemizovalo o dokončenosti obrazu a o tom, zda-li se
nejednalo pouze o modello. Lubomír Konečný v katalogu Kroměřížské obrazárny se již od
Neumannova výkladu definitivně odchyluje: „Chápání Apollóna a Marsya jako obrazu
začatého na zakázku toto dílo demytizuje a vrací z výšin výjimečné ikonografické koncepce a
hluboké novoplatonské interpretace zpět na zem. Již to, že se Tizian opřel o kompozici Giulia
Romana – a to přesto, že změna formátu z obdélného na téměř čtvercový s sebou přinesla
(zejména v pravé dolní části) celou řadu problémů – nasvědčuje tomu, že umělec pracoval
pod tlakem, který byl vyvolán buď nedostatkem času, nebo přáním objednavatele. Tato
skutečnost spolu s tím, že Tizian pak svůj zdroj modifikoval na základě přímých znalostí
antických památek, jasně ukazují, že jeho modus operandi byl primárně vizuální.“114
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Neumann tedy rozsáhlým rozborem kroměřížského Tiziana zařadil s jistotou do
mistrovy tvorby a následným obsahovým rozborem a vlastní interpretací podnítil množství
textů a názorů, jež v budoucích letech následovaly, jimž se zde ale záměrně vyhýbáme, neboť
by obsáhly na celou další práci a ani v současné době ještě není výklad díla po této stránce
uzavřen v jasné shodě. Autorské připsání je dnes obecně uznáváno115 a až na pár výše
zmíněných drobných zaváhání několika badatelů (Hetzer, Panofsky,..) bylo přijato i v době
vydání této studie. Výše jsme se snažili o interpretaci Neumannovy stati a nastínění
znaleckého postupu. Jistě mu nemůžeme upřít rozsáhlé studium literatury k danému tématu
ani nedostatek komparačního materiálu. S ohledem na výsledky restaurátorských průzkumů
a jejich včlenění do výkladu samotného díla, je patrné, že pro Neumanna hrály důležitou roli
a byly mu pomocí při komparaci s ostatními příbuznými plátny a jejich technikami malby.
Původní průzkum později nahradil v devadesátých letech podstatně rozsáhlejší průzkum –
výše interpretovaný – provedený Bergerovými, jež byl podnícen v souvislosti s
objevením dobové kopie našeho díla, která se v devadesátých letech vynořila. V průběhu
času došlo také k propojení našeho obrazu s dílem Giulia Romana v Palazzo del Té
v Mantově, který sloužil jako závazný vzor obrazové sestavy. V následujících letech se
Neumannův zájem obrací především na obsahový výklad a objasnění jeho vzniku a významu.

V roce 1964 Neumann vydává v prvním vydání důležitou publikaci týkající se objevů
obrazů na Pražském hradě, které předcházel jeho rozsáhlý průzkum. Jedná se o množství děl,
jejichž existence byla povětšinou zapomenuta, v mnoha případech se tedy po rozsáhlém
průzkumu dostupné literatury a restaurátorských průzkumů přistoupilo k znovu připsání
dříve zapomenutých autorů nebo k novému zařazení do tvorby konkrétních malířů. Svým
významem a rozsahem se jednalo a zásadní publikaci, jež nebyla dosud nahrazena podobně
souborným a rozsáhlým současnějším katalogem. Druhé doplněné vydání následovalo v roce
1966 a Neumann pak ještě doplnil zahraniční texty v němčině, francouzštině a angličtině.
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Roku 1965 uspořádal vědecké sympozium k objeveným dílům na Pražském hradě, kam
přizval množství zahraničních odborníků.
Pokusíme se nastínit jeho postupy a názory na autorské připsání také na jednotlivých
dílech benátské malby z pražské Obrazárny, kterým se věnoval. Svůj zájem o Tiziana, jehož
podrobně studoval v díle Apollo a Marsyas, mohl znovu uplatnit na pražské malbě, v tomto
případě raného Tiziana?116 v Toaletě mladé ženy117. Obraz je v hradních sbírkách doložen od
roku 1685, kdy byl zanesen jako Tizianův originál, stejně tak i v letech 1718 a 1737.118 Eliška
Fučíková ale uvádí jako první bezpečnou identifikaci v inventáři až z roku 1781, kdy byl obraz
uveden bez autora.119 Později bylo autorství zapomenuto a vyskytoval se jako anonymní,
silně poškozený obraz. Roku 1832 a 1838 je zanesen jako dílo Tizianova syna Orazia. Již roku
1860 se objevuje upozornění na Tizianův obraz v Louvru velice podobného námětu a odtud
pravděpodobně v následujících letech uváděn jako kopie podle tohoto obrazu.120
Rozuzlit starší původ díla zatím bohužel není možné. Neumann uvádí, že bližší
srovnání s Teniersovou malbou Pohledu do obrazárny Leopolda Viléma v Pradu, kde je
zachycen obraz s námětem Toaleta mladé dámy, neukazuje totožný obraz s pražským, ačkoli
i zde je zobrazen mladý bezvousý muž jako na našem obraze, a nikoli vousatý muž vyskytující
se ve většině známých případech, a také na nejslavnější Tizianově Toaletě mladé dámy
v Louvru.121 Eliška Fučíková u příležitosti výstavy v Maastrichtu přináší v katalogu domněnku,
že by se přesto v Teniersově malbě mohlo jednat o volnou reprodukci pražského plátna,
neboť několik obrazů z arcivévodovy sbírky přešlo do pražské kolekce.122 Jsou známy dvě
116

Nejnověji je dílo řazeno k tvorbě Tizianovy dílny (viz Giorgio Tagliaferro níže-pozn.129), o něco dříve je
Tizianovo autorství uváděno s otazníkem (pozn. 160).
117

Tizian/Tiziano Vecellio? / dílna?: Toaleta mladé ženy, kolem 1512-1515, olej, plátno, 83 x 79 cm, Obrazárna
Pražského hradu, inv. č.: O 34.
118

Jaromír NEUMANN: Obrazárna Pražského hradu, Praha 1964, 204.

119

Eliška FUČÍKOVÁ: Obrazárna Pražského hradu. Průvodce expozicí, Praha 1998, 88. (Publikace bohužel
neobsahuje bibliografii, tudíž není možné ověřit zdroj)
120

NEUMANN 1964 (pozn. 118) 204.

121

Ibidem 204-205.

122

Eliška FUČÍKOVÁ / Derk H. van WEGEN (pozn. 7) 148.

44

existující kopie našeho obrazu, jedna poměrně přesná, kde máme zachyceno, jak moc bylo
plátno později oříznuto. Byla patrna celá ruka a turban mladého muže a rámem nedotčený
bílý rukáv dívky. K největšímu oříznutí tedy došlo na výšku.123
Ačkoli je obrazů shodného námětu několik v různých úrovních kvality, s drobnými či o
něco rozsáhlejšími rozdíly v kompozici a převážně s rozličnými názory na autorství, náš obraz
Neumann vztahuje (již před ním v hradních záznamech) k Toaletě mladé dámy v Louvru.
Zásadní je pravděpodobně také, že se u ní i přes její špatný stav124 většina odborníků shoduje
na Tizianově autorském provedení a vročuje ji mezi léta 1512-1515. Problém nastává u
výkladu obrazu, neboť se objevuje množství možných vysvětlení, o koho přesně se jedná, od
milenky až po dceru malíře Palmy Vecchia, již Tizian miloval. Neumann ji primárně považuje
s jistotou za dívku prostého původu, jež nevyrostla ve dvorském prostředí, ale byla
zasvěcena do toalety vznešeného světa: „je to typ krásné mladé ženy s milencem mnohem
pravděpodobněji než o portrétní zpodobení mající bezprostřední vztah k objednavateli.“
V pařížském obraze se sice jedná také o toaletu, ale v kompozici najdeme množství rozdílů.
Především na pražském obraze nalézáme ve stínu bezvousého mladíka, také podoba levé
ruky dívky je odlišná, chybí zelená drapérie přehozená přes bílý rukáv, liší se i podoba
flakonu, malého zátiší na stole a i samotné zpracování řasení rukávů je jiné. Ovšem právě
v těchto odlišných částech shledává Neumann mistrnost provedení takové úrovně, že
vylučuje možnost volné kopie: „Zcela v duchu Tizianově a k tomu s takovou výtvarnou
citlivostí by nebyl s to provést změnu napodobitel, stejně tak jako by kopista nebo dílenský
pomocník neprovedl zřasení bílého rukávu, rovněž odlišného od pařížské verze, nebo delikátní
malba nabírané košilky na prsou. Pozornosti zasluhuje i šerpa u pasu, v jejímž podání je
patrný osobitý Tiziánův rukopis. Velkého mistra prozrazuje měkké nasazení ramene a
převedení jeho křivky ve skloněnou šíji i v plastický náznak ňadra.“125 Za další charakteristické
považuje především zpracování dlouhých zlatých kadeří, zvláště typických pro ranějšího
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Jaromír Neumann uvádí velice bídný stav malby v 60. letech, kdy je zakryta malba ztmavlými laky a
rozsáhlým množstvím přemaleb a řetuší, jež brání přesnějšímu rozboru a jen velice opatrně proto rozebírá
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Tiziana, stejně tak jistota a suverenita provedení. Toto dotvrzuje také restaurátorským
průzkumem, který potvrdil autorské přemalby provedené během práce- pentimenty
ukazující, že levá ruka ženy byla původně malována s ukazováčkem vztaženým k otvoru
flakonu (jako na Toaletě z Louvru) a až dodatečně se malíř rozhodl gesto proměnit do dnešní
podoby.126
U příležitosti sympozia, jež bylo uspořádáno roku 1965, na němž bylo přítomno
množství odborníků, se v rámci diskuze potvrdilo Tizianovo autorství. Pouze Dr. Heinemann
zmínil možnost: „že na provedení některých partií obrazu se dodatečně podílela ruka
Tizianova žáka Parise Bordona, který snad ve 40. nebo 50. letech restauroval Tizianův obraz,
před tím domněle z neznámých důvodů poškozený.“127, což ale Neumann se souhlasem
ostatních zúčastněných, vyvrátil s podporou restaurátorského průzkumu, jež dodatečné
malířské zásahy vyvracel. Mimo to Dr. Vojtěch Volavka v rámci sympozia potvrzoval
z hlediska povahy malířského rukopisu Tizianovo autorství.128
Do oranžova zbarvený podklad potvrzený Heinemannem na jiných dílech z rané doby,
podporuje Tizianovo autorství. Tomu podle Neumanna odpovídá i pestrá a bohatá barevná
skladba – dvouzvuk intenzivní zelené a červené a světlá modrá v konfrontaci jemné
narůžovělé pleti a bílé šedě stínované košilce.
Časové vročení díla zůstává dodnes mezi léty 1512-1515129, tedy totožné s pařížskou
Toaletou mladé dámy. Neumann na základě fyziognomie tváře “cikánského“ typu
upozorňuje na možnost dřívější datace, než-li v pařížském případě – srovnání s Cikánskou
madonou (kolem 1510) a slohová příbuznost s Maltézským rytířem v Uffizích (dříve
připisován Giorgionovi) – kterou by také podporovalo citelnější a nápadnější giorgionovské
ladění, jež se nevyskytuje v takové míře v Toaletě mladé dámy z Louvru. Těmto okolnostem
ale protiřečí restaurátorský průzkum ukazující autorskou korekci levé ruky dívky, jež původně
126

NEUMANN 1964 (pozn. 118) 204–207.

127

Jaromír NEUMANN: Zpráva o mezinárodním sympoziu o Obrazárně Pražského hradu ve dnech 7.-13. června
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směřovala ukazováčkem k flakonu, jako na obraze z Louvru datovaném léty 1512-1515, který
musel být již hotový. Neuman přináší tedy hypotézu, že „nelze vyloučit možnost, že obě verze
se opíraly o neznámý prototyp, ať už to byla kresba nebo nedochovaný obraz, který by mohl
jako další článek vysvětlit vztah obou děl jiným způsobem“.130
Recentní literatura (Giorgio Tagliaferro)131 ale uvádí plátno do souvislosti s dílnou a
přímé Tizianovo autorství nepotvrzuje, bližší specifikaci tohoto odepsání ve prospěch dílny
nezmiňuje. Přináší porovnání s pozdější kopií Barthela Behama132 stejného námětu, jež má
totožné rozměry pražského obrazu před oříznutím. Technika malby této kopie je tvrdší a
preciznější, což odkazuje k německému provedení ve stylu Tiziana.133

Dalším pražským dílem je Madona s děckem a malým Janem Křtitelem134, kterou
Neumann vročil do tvorby neznámého mistra z Tizianova okruhu. Obraz je doložen ve
sbírkách Pražského Hradu od roku 1685, kdy byl uváděn jako škola Tizianova, později
v průběhu let se již autorství blíže neupřesnilo a v úřední evidenci 20. století zanesen jen jako
Itálie 16. věku.135
Byl restaurován v roce 1919 A. Vlčkem, 1924 J. Hlavínem a roku 1963 V. Frömlovou.
Po restaurování, kdy se sňaly retuše a přemalby opravující dosti špatný stav obrazu, se
ukázalo, že tonalita je o něco chladnější než se původně myslelo – že červené jsou lomeny do
narůžovělého tónu – z čehož se datace jevila pravděpodobná na druhou polovinu 16. století,
čímž odpovídala koloristickému názoru doby. Naopak dějovou koncepci a kompoziční
130
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Barthel Beham: Mladá žena před zrcadlem, 1534; olej a tempera na desce, 96,9 x 78,7cm, Augusta,
Städtische Kunstsammlungen und Museen. (kopie nese signaturu BB, iniciály norimberského malíře Barthela
Behama; in: TAGLIAFERRO (pozn. 129) 365).
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Benátský mistr z Tizianova okruhu: Madona s děckem a malým Janem Křtitelem, druhá polovina 16. století,
olej na dřevě 37,5 x 31 cm, Obrazárna Pražského hradu, Inv. Č.: O178.
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uspořádání do trojúhelníku Neumann vnímá jako dozvuk starších renesančních vzorů
z počátku století. Celkový způsob malby s uvolněným rukopisem, široké zřasení šatu i
ornamentika závěsu v pozadí odpovídají již spíše mladší generaci druhé poloviny 16.
století.136
Zařazení do Tizianova okruhu Neumann osvětluje řadou komparací s Tizianovými díly,
s důkladným sledováním konkrétních detailů na jednotlivých plátnech. Motiv mělkého
košíčku s květy nalézá na madridském obraze Madony s děckem, sv. Ulfem a Brigitou.
Z hledisek fyziognomie a podobnosti postav předkládá další srovnávací materiál. Obzvláště
typ zavalitého děcka přirovnává k časovému období let 1519-1530, kdy Tizian maloval
Madonu rodiny Pesaro a Madonu s králíkem v Louvru, kde shledává další podobnosti,
především v intimní a tiché atmosféře, jež se podobá ladění tohoto obrazu. Postavu Jana
Křtitele objevuje v dalších Tizianových dílech (Madona s třešněmi z Vídně; Madona s děckem,
Janem Křtitelem a sv. Antonínem z Uffizi).137
S pomocí restaurátorského průzkumu a především důslednou komparací, studiem
způsobu malby do detailního rozebrání a následně sloučením těchto detailů do celkové
formy, sledováním jistoty malířského přednesu a kvality malby dochází k potvrzení a návratu
ke starému zařazení do Tizianovy školy: „V malbě těchto kompozic našel Tizian mnoho
následovníků, kteří prováděli tu doslovnější, tu volnější variace na obrazové typy, které velký
benátský umělec uvedl v život a které byly zvláště v drobném měřítku hodně žádány. Jedním
z těchto malých mistrů ze širšího Tizianova okruhu byl i autor našeho obrázku. Jeho odlišnost
od Tizianova názoru prozrazuje charakteristické zdrobnění formátu, studenější barevnost i
osobité odstínění lidských typů a výrazů. Celé provedení, zvláště nejistota v kresbě, dokazuje
zřetelně, že šlo o osobnost menšího významu, asi toho typu, jako byl Polidoro da Lanziano
aj.“138
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Giorgio Tagliaferro139 dílo nově včleňuje do tvorby Tizianova žáka Girolama Dente.
Typický účes a centrální pěšinka odkazují k jeho okruhu, ale somatické znaky, zvláště
v obličeji (oválný obličej, oči do tvaru mandle) a tahy štětce již shledává rozeznatelnými
znaky typickými pro malbu Girolama Denteho. Časové vročení odpovídá Neumannovu a to
mezi léty 1550 - 1560140 (Neumann uvádí 2.pol. 16. století).

Významný je také obraz Pordenonův Kristus křísí Lazara141. Společně s dalšími se
dostal na Pražský hrad v roce 1732 z Vídně jako náhrada za dříve odvezená díla.
Problematické bylo nejen určení tématu, ale také autorské připsání. Téma obrazu bylo
v inventáři z roku 1737 zaměněno za „Kladení Krista do hrobu“ a dílo bylo v průběhu let
připisováno několika autorům (také jako anonymní – 1768, 1781, 1838, 1860, 1880-1944).
V roce 1737 bylo připsáno Carianimu, k čemuž pravděpodobně došlo díky vyobrazení tohoto
obrazu na Teniersově interiéru obrazárny Leopolda Viléma na obraze z Vídně. Ačkoli je zde
naše plátno zřetelně označeno jménem Pordenonovým, je v těsném sousedství Cesty na
Golgatu označeným jménem Carianiho. Z tohoto vyobrazení a také z rytiny Jana van Troyen
v Theatrum Pictorum je možné porovnat původní podobu plátna, než bylo po polovině 18.
století seříznuto, pravděpodobně při přenesení do tereziánských místností. Nejcitelněji bylo
zasaženo ve spodní části, kde byla odříznuta noha nosiče. Za povšimnutí stojí, že byl obraz při
zapůjčení do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění určen v tištěných katalozích
správně jako Pordenone, „Kristus křísí Lazara“ (v letech 1827, 1831, 1835, 1838). Po návratu
na Pražský hrad 1854 bylo dílo opět jako anonymní a autorské zařazení nebylo převzato.
Později bylo dokonce vedeno jako škola Raffaelova (1875-1890) a v úřední evidenci 20.
století jako kopie podle italského mistra 17. věku.142
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Pordenone-Giovanni Antonio de´Sacchis: Kristus křísí lazara, kolem 1525, olej, plátno, 181 x 286 cm,
Obrazárna Pražského hradu, inv. č.: O 248.
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Neumann se domnívá, že původ našeho obrazu lze vysledovat mezi jedním ze dvou
obrazů chovaných v Benátkách, jež zmiňuje Ridolfi143, a to buď Vzkříšený Lazar z majetku
Jacopa Ponta, anebo více pravděpodobně obraz označený jako Kladení do hrobu (tématicky
podobně chybně označený) zakoupený anglickým velvyslancem Basilem Fieldingem v domě
„Marina“ v Benátkách. Pro tento druhý obraz by hovořil i fakt, že mnohá díla Fieldingova
z Benátek později zakoupil Leopold Vilém.144
K záměně tématu došlo díky způsobu vyjádření, který spíše odpovídá Kladení Krista
do hrobu, a Neumann také uvádí jako hlavní inspirační zdroj Raffaelovo Kladení Krista do
hrobu (z roku 1507, Galleria Borghese, Řím), jež se ale liší v chování jednotlivých postav i ve
výrazové poloze. Inovativní je skupina Krista s apoštoly a Máří Magdalénou. V malbě
Neumann nachází styčné body s Giorgionem (mladík ozdobený perem na pravé straně) a
Tizianem (figura Krista). Mezi významný srovnávací materiál zařazuje mozaiku provedenou
podle Pordenonova návrhu v atriu kostela Sv. Marka v Benátkách (monumentální vážnost ve
zjevu Kristově, scéna je ale více zaplněna postavami), a dále především Pordenonovo Kladení
do hrobu v Cortemaggiore (podle Neumanna je z hlediska slohového zvláště důležitým
argumentem pro potvrzení autorství; obdobné seskupení postav, pohyb a modelace
mrtvého těla Kristova, shodné rytmické naklánění hlav).
V tomto případě se rozsáhleji nevěnuje důslednému rozboru díla k účelům
autorského připsání, spíše se zaměřuje na důkazy z literatury. Uvádí pouze několik typických
znaků prozrazujících ruku Pordenonovu: „Pádný rytmus vlysově rozvedené kompozice má
neobvyklou monumentální sevřenost, zcela odlišnou od Raffaela, a zároveň dramatickou
účinnost, která je příznačná pro nejlepší Pordenonova díla…..Charakteristické spojení
profilové hlavy a tváře v třičtvrtiprofilu, které se objevuje u ženských postav z pozadí, je zase
jedním z typických Pordenonových motivů, přejatých z benátského malířství, které nalezneme
už na jeho časných dílech, například na Madoně se světci z benátské Akademii z r. 1511.“145
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Neumann obraz nejdříve (1964)146 datuje do doby kolem roku 1525, s možností
odklonu k oběma stranám, později (1966)147 přijímá Ballarinovo časnější vročení k roku 1516.
Původní zařazení k roku 1525 vysvětluje především Pordenonovým bližším kontaktem
s Benátkami, podporuje ho dále původem díla v benátském majetku a Tizianovým Kladením
do hrobu, které vznikalo 1525 a řeší podobnou uměleckou úlohu.148 Také operuje
s významným inspiračním zdrojem Raffaelova Kladení do hrobu (signováno 1507) pro kostel v
Perugii, jež mohl Pordenone spatřit v letech 1518-20, kdy tam patrně pracoval v souvislosti
s pobytem v Alvianu.149
V průběhu let se v literatuře na poli jak autorského určení, tak zvláště časové zařazení
rozpoutalo několik diskuzí. Především špatný stav malby, kdy bylo množství lazur sedřeno a
obraz kdysi stočen a pomačkán, čímž byla místy zničena i celá barevná vrstva 150, způsobil
pochybnosti o Pordenonově autorství. Obzvláště Caterina Furlan151 dílo připisuje spíše ke
spolupracovníkům či následovníkům Pordenona. Nezpochybňuje závislost kompozice na díle
Raffaelově, ale zvláště časové vročení k létům 1514/15/16 je pro ni vzhledem k rozboru stylu
nepřijatelné a posunula by dataci spíše směrem k létům dvacátým, neboť považuje za
nezbytné poznání Raffaelovy malby v Perugii (výše zmíněné Kladení do hrobu), ale ani toto
časové zařazení podle ní nekoresponduje s Pordenonovým stylem té doby.152 Charles E.
Cohen153 shrnuje původ díla a domnívá se, že obraz je dílem Pordenonovým. Argumenty
Cateriny Furlan pro odepsání díla (směrem k dílně či následovníkům) přičítá velice zoufalému
stavy malby, kdy již není možné spatřit pravou kvalitu, jež dílo mělo původně. Cohen zároveň
146
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Jaromír NEUMANN: Obrazárna Pražského hradu: soubor vybraných děl, Praha 1966, 200.
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Pordenone neustále s Tizianem soupeřil – tyto skutečnosti připadají Neumannovi významné jak na slohové
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dílo zařazuje do let 1513-1514, o něco později k roku 1516 je zařazeno v katalogu154
Vídeňské výstavy, kde je také přijato Pordenonovo autorství.
Ve světle výše zmíněné novější literatury je již dílo kladeno mimo styk s Benátkami,
jak se původně Neumann domníval a je tedy zařazeno do naší práce jako doplňkové a velice
zajímavé z hlediska vývoje atribuce a časového zařazení.

Dalším dílem, jež Neumann definitivně autorsky vročil, a které také v minulosti prošlo
množstvím připsání, byl Kristus mezi Marií a Martou155. Obraz se dostal spolu s dalšími na
Pražský hrad z Vídně v roce 1732, autor ale nebyl určen. Autorství Marconiho bylo správně
zařazeno až při zapůjčení do Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění, kde se
objevuje v tištěných katalozích.156 Ovšem s nesprávným určením námětu, a to jako
Cizoložnice před Kristem. Později po návratu na Pražský hrad (1854) nebylo autorské určení
převzato a opět upadlo až do roku 1962 (rozpoznáno při průzkumu) v zapomnění a vystřídalo
se množství připsání: jako škola podle způsobu Antonia Licinia da Pordenone (1875-90), jako
benátské kopie 16. věku nebo jako škola Pordenonova (1910).157
Autorské připsání Neumann opírá především o komparaci s několika velice
podobnými plátny stejného námětu. První byl dříve chován ve sbírce Giovanelli v Benátkách
a druhé v Country Museu v Los Angeles (obě Heineman datuje kolem roku 1516). Náš obraz
se od těchto výše zmíněných odlišuje pokorným gestem Marie Magdalény i jejím vyhlížením
z obrazu. Jako další uvádí obraz v leningradské Ermitáži, „který je však slabší v kvalitě a který
lze považovat, přestože je signován, jen za starou kopii podle originálu velmi příbuzného
pražskému obrazu.“158 Svou atribuci dále podporuje srovnáním a výraznou podobností Maří
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Magdalény z našeho obrazu s hlavní ženskou figurou na signovaném obraze Cizoložnice
v benátské Akademii. A nejen tato figura, ale také podobné mužské typy a gesta, stejně tak i
shodný malířský rukopis, stejná barevná škála pestrých sytých tónů a dokonce i stejná vazba
plátna. Také sleduje reminiscence na díla Giovanniho Belliniho, Palmy Vecchia, Pordenona,
Tiziana a ve stařecké hlavě v pozadí i souvislost s Carianim. S ohledem na svůj rozbor
Neumann dílo vročil do období před rokem 1515, pravděpodobně v letech 1512-1513.159
Dosud není datace přesněji určena.160
K záměně tématu došlo pravděpodobně díky Marconimu stereotypnímu líčení obou
příběhů, jež v zásadě odlišoval pouze tak, že jednou byla partnerkou postava se zahalenou
hlavou a podruhé byl protějškem muž – v tu chvíli se jednalo o cizoložnici a farizea.161

Malířská rodina Bassanů je v Obrazárně Pražského hradu zastoupena vcelku početně,
ať již otec Jacopo, tak jeho synové Francesco a Leandro. Obraz Obětování v chrámě162, jež se
do Prahy dostal z Buckinghamovy sbírky a pravděpodobně jej zakoupil Leopold Vilém, je
zapsán v inventáři z roku 1685 a byl chybně zanesen jako dílo Francescova bratra Leandra.
Ale již od roku 1718 byl připsán bratru Francescovi.163
Pravděpodobně s ohledem na existenci signatury zde Neumann upouští od
rozsáhlejšího stylového rozboru a nedodává ani množství komparačního materiálu na
podporu Francescova autorství. Oltářní obraz pouze povšechně popisuje s upozorněním na
motivy, jež jsou typické pro Bassany, jako je například prodavač drůbeže a vajec a jednotlivé
figurální motivy opakující se ve Francescových dílech. Oblíbené jsou také použité intenzivní
červeně a zeleně a celková pestrost a důraznost koloritu. Jistou absenci osobního důrazu a
159
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živosti v malířském podání, jež nacházíme v dílech let sedmdesátých a osmdesátých,
vysvětluje nejen velkým formátem vedoucím ke zjednodušení forem, ale také úsilím o větší
plastickou objektivnost objevující se v jeho tvorbě od konce osmdesátých let i v souvislosti
s měnící se orientací benátské malby.164 Z tohoto také vyplývá datace kolem roku 1590, s níž,
stejně tak jako s autorským připsáním, souhlasí i Arslan ve své monografii165 o Bassanech.
Nověji bylo obojí přijato také v rámci výstavy v Bellunu166 a Maastrichtu167.

Obraz Milosrdný Samaritán168 Jacopa Bassana se nalézá v inventáři Pražského hradu
již v roce 1685 a správně určený jako „Bassan Vecchio, Samaritan“. Totéž autorství mu
zůstalo ještě v letech 1718 a 1737, ale poté se ztratilo a obraz byl uváděn již bez autora nebo
jako škola Veronesova.169
Neumann ho s jistotou zařazuje do Jacopovy tvorby na základě mistrova osobitého
rukopisu a kompozice. Příznačný pro Jacopa kolem padesátých let je studený kolorit,
nafialovělé stíny inkarnátu, chladná zeleň a jahodová červeň, které můžeme identifikovat na
pražském obraze. Pro tuto dobu je také určující vliv Parmigianinova manýrismu, který se
v Jacopově tvorbě projevuje vytáhlými postavami a tělesnými křivkami, jak nám dobře
dokládá naše plátno. Nejedná se o dílo dokončené, nýbrž o „abbozzo“ sloužící jako pomoc při
malbě obrazů téhož námětu. O tomto svědčí především skicovité podání a nedokončenost,
mimo to po odstranění nepůvodních přemaleb prosvítá pod malbou Samaritána studie
sedícího pastýře, ovšem obráceného vzhůru nohama (Jacopo při práci na nové studii plátno
otočil). Tato postava pastýře je pro něj typická a nacházíme jí na různých jeho dílech. Eliška
Fučíková postavu sedícího pastýře ztotožňuje s přípravnou kresbou pro obraz Zvěstování
164
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pastýřů v National Gallery ve Washingtonu170 a dnešní podobu abbozza Milosrdného
Samaritána spojuje jak Fučíková, tak Neumann s definitivní verzí obrazu v londýnské National
Gallery. Naše kompozice mu s dílčími rozdíly odpovídá, a tudíž se přijímá i pravděpodobná
datace kolem roku 1550 (jak uvádí Arslan)171 i pro tento skicovitý pražský obraz.172

K dílně stejného autora Neumann zařazuje obraz Zvířata vstupují do archy
Noemovy173, jež také spolu s dalšími pochází z Buckinghamovy sbírky a na Pražském hradě je
doložen od roku 1685, a to jako Bassano bez specifického určení. Později byl obraz uváděn
bez autora a roku 1832 jako L. Bassano, u čehož se zůstalo i v novějších inventářích.174
Připsání s největší pravděpodobností dílně Jacopově učinil Neumann především díky
stylovému rozboru a celkovému malířskému přednesu a jeho kvalitě.
Prototyp tohoto biblického cyklu, kam se řadilo několik výjevů (Stavba archy
Noemovy, Zvířata vstupují do archy, Potopa, Noemova oběť), vznikl podle Arslana asi před
rokem 1574 a byl velmi oblíben, zvláště naše pražská scéna „Vstup zvířat do archy“ se často
objevuje na replikách nebo kopiích. Tento typ epicky pojatého mnohafigurového šířkového
obrazu se skupinami zvířat a lidí odpovídá prototypu v obraze Odjezd do země Kanaán
v Dóžecím paláci v Benátkách. S ohledem na velkou oblíbenost podobných námětů, jež se
opakovaly i v díle jeho syna Gerolama (obrazy v Uffizích a v Drážďanech) je přesné autorské
připsání náročné. Neumann neshledává žádnou patrnou podobnost s dílem Leandrovým,
takže se odklání od tohoto staršího připsání, spíše mu přijde pravděpodobné, že by se na
obraze mohl podílet jeho bratr Francesco, ale pro něj nenalézá podložitelné srovnání. Jejich
bratr Gerolamo, jež se prokazatelně věnoval podobným námětům a styl svého otce
napodoboval, byl ale podle Neumanna „..v malbě o něco širší, neklidnější a v jednotlivostech
170

FUČÍKOVÁ 1998 (pozn. 119) 47.

171

ARSLAN (pozn. 165) 83.

172

NEUMANN 1964 (pozn. 118) 66.

173

Jacopo Bassano/Jacopo da Ponte zv. Bassano – dílna: Zvířata vstupují do archy Noemovy, po roce 1575, olej,
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méně precizní. Proto je nutné se spokojit s určením obrazu jako charakteristické dílenské
práce.“175 Díky komparaci celkové kompozice toto své zařazení podporuje: „…liší se pražský
obraz zrcadlovým obrácením kompozice i odlišným podáním jednotlivých postav, zvířat a
jejich pohybů. Tato relativní samostatnost výtvarného řešení spolu s kvalitou malířského
podání řadí náš obraz mezi výtvory, které vznikly za vedení nebo dohledu mistra. Není-li tato
skutečnost zřejmá na první pohled, je to hlavně proto, že barvivo ve velkých plochách
v drobných kouscích vypadalo, takže tvarová a barevná souvislost malby je hodně rozrušena.
Při pozornějším pohledu však zaujme vytříbenost podání, výstižnost charakteristiky i
láskyplná sympatie, s jakou jsou vzájemně odlišovány zvířecí druhy a jejich povahy.“176
Barevná škála použitých tlumených růžových, zelených, fialových a modrých
utvářejících vyváženou rovnováhu, spolu se světlem v temné krajině i podáním jednotlivých
hmot vede Neumanna k časovému vročení do doby po roce 1575.177

Obraz Stavba Babylonské věže178 se nachází v hradních sbírkách od roku 1781, bez
uvedení autora. O něco později v 1797 jako Stavba Šalamounova chrámu od Bassana, 1832
jako Stavba babylonské věže, taktéž Bassano. Roku 1838 již ale opět jako Stavba
Šalamounova chrámu s autorstvím Fr. Bassana, stejně tak 1875-90. V inventáři 1880-1944
dodatečně ve 20. století označen jako Leandro Bassano, stejně tak 1922 při zapůjčení do
Obrazárny v Rudolfinu. 1910 ještě uváděn jako Francesco Bassano.179 Neumann jeho původ
ztotožňuje s popsaným obrazem ze sbírky Leopolda Viléma v inventáři z roku 1659,
označeného jako „Original von Bassan“, také zachycený na rytině Q. Boela v Theatrum
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Pictorium (1660). Z toho usuzuje na významné seříznutí v pravé části (asi o jednu čtvrtinu) a
drobné v levé části (k oříznutí došlo po roce 1832).180
Autorské připsání směrem k Francescovi Bassanovi podporuje vcelku obsáhlou
stylovou analýzou, v níž odmítá možnost druhého staršího přípisu Leandrovi. Podle něj mu
neodpovídá výtvarná povaha díla, snad jen barevností připomíná jeho tvorbu. Zaznamenává
živý a nervní malířský rukopis typický pro tvorbu Francescovu, stejně tak spatřuje
charakteristickou „manieru caricatu“ (přeháněl otcův příklad a s okázalostí stavěl na odiv
pohotovost svého štětce). Významný srovnávací materiál je pro Neumanna obraz Vody a
Ohně ze Sarasoty (podobné postavy a četné jednotlivosti), dále Obležení Padovy v Dóžecím
paláci (levá část obrazu-překrývání postav a uplatnění žebříků) a zvláště postavy v popředí se
shodují s obrazem Svlékání Krista v Cremoně (Museo Civico).181 „Na Francesca ukazuje také
oblečení, volba klobouků a čepic, zřasení ostře cípatých šatů a zvláště podání
vegetace…prostorové

cítění,

zvláště

bohaté

využití

a

kombinace

prostorových

diagonál..akord červených a bleděrůžových tónů na hnědozelené dominantě má rovněž
typické ladění Francescovo.“182
Alessandro Ballarin (1965) upozorňuje na to, že obraz má jedno další provedení,
signované Leandrem Bassanem (Londýn, Národní galerie), které se s naším široce shoduje.
Zároveň ale naše provedení považuje nejpravděpodobněji za dílenskou práci. 183 V katalogu
vídeňské výstavy (1996) je uváděno autorství Leandrovo a časové vročení k létům 1595184,
což je o něco posunuto oproti původnímu Neumannovu zařazení k létům kolem 1580
s odkazem na podobnost s cyklem Živlů Francesca Bassana.185 Návrat k tematickému
vysvětlení jako stavby Babylonské věže je nejen ve výše zmíněném katalogu vídeňské
výstavy, ale také nejnověji ve výstavním katalogu Maastricht (2001). Je upozorňováno na
180
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výskyt džbánu a sklenice v popředí, které byly pravděpodobně komponovány záměrně jako
zátiší, aby mohl autor předvést své mistrné dovednosti.186 Neumann neuvádí téma stavby
Šalamounova chrámu s naprostou jistotou, ale stavbu Babylonské věže vylučuje
z ikonografických důvodů (absence výšky i mohutnosti stavby).187

Dva obrazy Leandra Bassana, které uzavírají Bassanovskou tvorbu zastoupenou
v pražské Obrazárně, se na Pražský hrad dostaly spolu s dalšími výjevy Měsíců z Vídně roku
1732 jako náhrada za odvezená díla. Jako soubor ale bohužel nezůstala a roku 1894 se deset
obrazů vrátilo do vídeňských sbírek a u nás zbyly pouze tyto dva-Září188 a Říjen189. V průběhu
času se opět pozapomnělo na jejich původní zařazení do cyklu měsíců a byly nazývány
různými dalšími názvy. Ohledně autorského připsání ale k závažnějším změnám nedocházelo
a Leandrovo autorství podpořené existujícími signaturami zůstalo dodnes.190
Určení a rozlišení cyklu nám dotvrzují i kopie na zámku Hluboká. Jednotlivé měsíce
jsou určovány díky znamením na obloze, v našich případech na obraze Září Váhami a na
obraze Říjen Štírem (bohužel poškozený-polosedřený). Vídeňské zbylé obrazy Neumann také
rozeznává a přisuzuje jim jednotlivé měsíce, pouze březen je chybějící. Zařazení do
Leandrovy tvorby i s ohledem na existující signaturu u obou našich obrazů tedy nebylo
vyvráceno a Neumann ho podporuje barevnou skladbou typickou pro Leandra i
vypravěčskou sdílností. Shledává „škálu intenzivních zelení, modří, bledorůžových a červených
tónů dekorativně vázaných jako nástěnný koberec“191 v obraze Září; a „malířsky svěží způsob
v koloritu jasných, zvučných tónů, v sestavě růžových, modrých, bílých a žlutavých kostýmů,
186
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které se setkávají s příznivým dekorativním účinkem na sytě zeleném pozadí krajiny“192
v malbě Října. Díky pozorovatelnému vlivu bratra Francesca, zkušenosti z dílny otcovy a
působení díla Veronesova je v jeho časnější tvorbě, spolu s živým a svěžím malířským
podáním, typické, a proto tyto obrazy ve shodě s Arslanem193 řadí do 80. let 16. století.194
Obě plátna byla vystavena jak při příležitosti výstavy v Bellunu (1994)195, tak nověji
v Maastrichtu (2001)196. Autorství Leandrovo zůstalo beze změny podpořené existujícími
signaturami a časové zařazení je uváděno pouze v katalogu z Belluna, shodně s J.
Neumannem k létům přibližně 1585-90.

Paolo Veronese, ať již samostatně či s přispěním dílny, je zastoupen v Obrazárně
Pražského hradu několika plátny. Sv. Kateřina Alexandrijská s andělem197 je doložena na
Pražském hradě od roku 1685 jako dílo Veronesovo „Pokušení mučednice“ a to až do roku
1737. Poté se autorství pozapomenulo a bylo povětšinou uváděno bez autora, později ve 20.
století s obecnou specifikací benátského mistra 16. století. Neumann zmiňuje zajímavou
informaci a to, že v katalozích Obrazárny Společnosti přátel umění se v letech 1827, 1831,
1835 a 1838 vyskytoval o něco málo větší obraz sv. Kateřiny připisovaný Carlu Caliarimu
(Veronesovu synu Carlettovi). Bohužel se ale nedochovaly záznamy o zapůjčení do Obrazárny
Společnosti v této době, je známé pouze krátkodobé zapůjčení v roce 1922 (1925 již bylo
zpět na Pražském hradě), tudíž není možné toto dílo s naším ztotožnit.198
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Při restaurování F. Horčičkou roku 1841 došlo k přemalování poškozeného anděla a
připojení odříznuté části, takže obraz z původních 71 x 52,7 cm se změnil na 79 x 63,2 cm.
Neumann uvádí, že tyto odříznuté části však byly ve skutečnosti pozdější domalbou na plátně
křížové vazby – původní plátno mělo vazbu rybinovou. Rentgenogram provedený A. a Vl.
Bergerovými ukázal použití staršího plátna (fragment většího obrazu), z něhož je na snímku
čitelné křídlo náležející zřejmě andělské postavě (běloby prosvítají pod pletí sv. Kateřiny).199
Komparace spolu s malířským rukopisem je v tomto případě pro Neumanna zásadní.
Zmiňuje obecnou oblibu Veronesovu v podobných typech ženských figur i fragmentů postav
hledících s podobnými gesty k nebesům, s bělostnou pletí a dlouhým krkem, které jsou často
doprovázeny právě andělem. Konkrétně pro komparaci uvádí Máří Magdalenu v galerii A.
Doria v Janově, Máří Magdalenu v Národní galerii v Ottavě a Máří Magdalenu z Madridu, kde
upozorňuje i na podobný způsob, jakým je malována kniha s pečlivě vykresleným písmem a
blízkost v tváři. Doplňuje svůj znalecký úsudek zvláště rozborem způsobu malby: „Veronesa
prozrazuje především typika tváře i způsob malby rukou a šatu a zejména dekorativní,
malířsky svěží a jiskřivý rukopis, kterým jsou vyzdvižena světla na kostýmu a korunce, ve
vlasech

i

na

pleti.“200

A

dále

pokračuje:

„Spontánnost

provedení

je

patrna

v charakteristických detailech, jako jsou autorské korektury elegantních prstů anděla, které
malíř dodatečně poněkud zkrátil, nebo malba pruhovaného kostýmu. Stříbřité přísvity
v souhře zlatožlutých, světlerůžových a fialově červených tónů jsou pro Veronese rovněž
příznačné. Dílo je charakteristickou ukázkou dekorativně působivého a výrazově sdíleného
projevu velkého benátského mistra.“201
Časové vročení podle něj odpovídá jak komparačním obrazům, tak jistotě malířského
podání a chvějivého rukopisu odpovídající době kolem 1580. Na Veronesovu pozdější tvorbu
také upomíná „lehký přednes a lyrické prožití lidského pohnutí“.202

199

NEUMANN 1964 (pozn. 118) 212.

200

Ibidem 214.

201

Ibidem.

202

Ibidem.

60

Nověji je dílo stále řazeno do pozdní tvorby Veronesovy, ať již v katalogu z Belluna
(okolo 1580)203, tak také v katalogu z Maastrichtu, kde je datace blíže nespecifikována
s odkazem na výrazný a přesný rukopis odpovídající jeho posledním dílům.204

Druhým Veronesovým obrazem je Podobizna klenotníka Jacoba Königa205, jehož osud
byl obdobný jako u mnoha děl. Je doložen na Pražském hradě od roku 1685, kdy byl správně
určen jak autor, tak téma, stejně tak ještě roku 1718. O pár let později 1737 již byl chybně
určen námět obrazu jako král, nikoli klenotník, takto i roku 1763. Později ale byla
přemalována signatura i nápis a Veronesovo jméno jako autora upadlo v zapomnění.
Neumann autorství přiřadil na základě restaurace obrazu, při které byla objevena signatura a
tu podporuje slohovou analýzou.206
Jacob König byl německý zlatník žijící v Itálii a činný především jako obchodník
s uměním. Umělecká díla nakupoval i pro Rudolfa II. a sám navštívil Prahu roku 1586 a jeho
rodina se zde později usadila. Od jeho syna Hanse Rudolf II. tento náš obraz spolu
s Königovou kolekcí malířských autoportrétů získal.207
Díky starému záznamu hovořícímu ve prospěch Veronesova autorství a samozřejmě
také nálezu existující signatury Neumann nezbytně podporuje všechna tato tvrzení i
slohovým rozborem a několika komparacemi. Původnost signatury byla potvrzena zkouškou
rozpustnosti a také faktem, že krakely procházejí samotným písmem, čímž byla vyloučena její
možná falzifikace. Srovnávací materiál nalezl v podobném motivu posazení a opření se o
křeslo v obraze Podobizny muže (v. r. 1927 vlastnil T. Agnew, Londýn), v podobné modelaci
hlavy a barevným laděním uvádí Portrét sedícího šlechtice (Londýn, Earl of Harewood), kde
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bychom mohli nalézt shodu i s časovým vročením kolem 1575. Celkové pojetí „zvláště
v plášti lemovaném kožešinou, malbě očí a vousů a v neposlední řadě i barevné úspornosti ve
spojení černého šatu a zelenavého pozadí“ se opakuje na Veronesových portrétech.
V obecnější rovině mluví o „diskrétní barevnosti, založené na dvouzvuku teplé pleti a
temného modročerného pláště, neupoutává pozornost svou nápadností, ale zato působí svou
velkorysou prostotou a vzácnou malířskou rovnováhou“.208 Identifikaci portrétovaného je
možné podpořit kromě existujícího nápisu také rytinou J. Sadelera z roku 1586, kde byl měl
být dle nápisu zpodoben jako padesátiletý, odsud Neumann usuzuje na možný domnělý věk
Königův na našem obraze zhruba kolem čtyřicítky, čemuž by odpovídala pravděpodobná
datace našeho obrazu kolem poloviny sedmdesátých let.209
I díky existující signatuře, nebylo a není pochyb o Veronesově autorství, stejně tak
časové zařazení zůstává shodně v polovině sedmdesátých let.210

Dva spolu související obrazy uzavírají výčet Veronesových děl v pražských sbírkách. U
obou je citelná účast Veronesovy dílny, zvláště v Klanění pastýřů211, u Mytí nohou212
Neumann spatřuje více podíl mistrův. Oba obrazy náležely k rozsáhlému cyklu deseti
biblických scén, který se na Pražský hrad dostal z Buckinghamovy sbírky, kde je při dražbě
roku 1648 zakoupil arcivévoda Leopold Vilém. Eliška Fučíková uvádí, že cyklus zdobil v roce
1613 zámek Beaumont Charlese de Croy, kde ale nebylo naše Mytí nohou zaznamenáno, a
tudíž usuzuje na možné připojení k cyklu až ve sbírce Buckinghamově, což podporuje faktem,
že obraz byl na levém okraji o 35 cm nastaven, čímž se rozměrově dorovnal ostatním
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plátnům.213 V hradních sbírkách jsou oba doloženy od roku 1685 jako originály Veronesovy,
ještě také v roce 1718 a 1737. Ale již od roku 1768 uváděny bez autora. Při zapůjčení do
Obrazárny Společnosti roku 1797 byly shodně uváděny v jejích katalozích jako Jacopo
Bassano, ovšem při návratu na Pražský hrad byly opět zaneseny jako anonymní až do roku
1880, kdy byly připsány dílně Bassanově a to trvalo i v úřední evidenci 20. století. Opět tedy
Veronesovo autorství rozeznal a díla definitivně připsal Jaromír Neumann během průzkumu
roku 1962.214
K původnímu cyklu náleželo deset děl, dvě z nich byla již roku 1723 odvezena do
Vídně a dalších šest je následovalo v roce 1876. Pravděpodobně díky tomu, že si Woltman při
záznamech nevšiml ani Mytí nohou, ani Klanění pastýřů, zůstaly na Pražském hradě bez
rozeznaného autorství a hodnoty. Neumann v obraze Mytí nohou spatřuje poměrně
rozsáhlou účast mistrovu. Přináší komparaci s berlínskou kresbou perem a lavírovanou
(Kupferstich-kabinet), ukazující základní kompoziční osnovu i jednotlivé motivy našeho
obrazu. Mimo to porovnává i obrazový materiál podobný našemu plátnu, jako je obraz Sv.
Pantaleona v Benátkách a Poslední večeře v Breře (Milán), kde nachází obdobné
charakteristiky apoštolů a celého prostředí. S tímto a také obecným řazením cyklu na sklonek
umělcova života souvisí souhlas s datací v období 80. let 16. století.215 V současné době je
uváděné časové vročení v obou případech mezi léty 1585 – 1588.216 U obrazu Mytí nohou je
ve výstavním katalogu z Maastrichtu také uváděná patrná účast mistra v centrálních figurách
Petra a Krista a v některých apoštolech.217
Autorské zařazení obrazu do Veronesovy tvorby s pomocí dílny Neumann stanovuje
na základě celkové kompozice i způsobu malby podpořené typicky Veronesovským koloritem
s použitím dekorativní sestavy červené a hnědočervené, jasně žluté a oranžově hnědé,
růžové a bledofialové a šťavnaté zelené. Upozorňuje na nestejnorodou kvalitu obrazu: „V
213
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malbě hlavních postav Krista a Petra a stejně i hlav a rukou některých apoštolů můžeme
spatřovat přímý podíl Paola Veronese, kterého prozrazuje nejen jistota podání, ale i charakter
malířského rukopisu, shodný s autentickými pozdními kusy. V doprovodných náležitostech
menšího významu a v malbě některých méně exponovaných postav je však citelná účast
méně jistého dílenského pomocníka. Proces vzniku obrazu ilustrují autorské přemalby
(pentimenty), zvláště dodatečná změna v poloze Petrovy hlavy, kterou potvrdil rentgenogram
provedený Alenou a Vl. Bergerovými.“218
Naopak v obraze Klanění pastýřů, již spatřuje mnohem větší podíl dílenské práce, a to
zvláště kvůli „temnějšímu koloritu v tlumenějších tónech, vyznačující se některými
zvláštnostmi v typice a gestikulaci protáhlých postav a zejména odlišným rytmem lineární
stavby, který je nápadný zejména v drapériích“. Barevné odstíny mu připadají příliš teplé a
temné a zdaleka ne tak zvučné. Modelace a detailní kresba rukou a hlav je daleko
rustikálnější a hruběji podaná. Neodpovídá ani celkové podání, které je příliš věcné, postrádá
eleganci a dekorativní lesk děl mistrových. Připomíná i starší vročení do tvorby rodiny
Bassanů, které mu zde přijde pochopitelné, právě s ohledem na podobu pastýřů, jež tvorbu
Bassanovskou upomínají. To ho přivádí k myšlence na možnou účast právě Veronesova syna
Carletta, jež byl jako chlapec poslán do dílny Jacopa Bassana a je pravděpodobné, že
posiloval Bassanovský vliv v otcově dílně, u jehož prací z pozdní doby je tento vliv patrný.
Tyto důvody podporuje ještě srovnáním se signovanými Carlettovými díly jako je Vzkřísení
Lazara z benátské Akademie, či Sv. Veronika z kostela S. Giovanni e Paolo v Benátkách a také
Sv. Augustin, v nichž se v rytmické struktuře vytváření protáhlými tělesnými osami projevila
jeho orientace na pozdní benátský manýrismus. Díky jeho možnému spoluautorství a
s ohledem na jeho poměrné mládí (když otec umírá, bylo mu 18 let), nevylučuje možnost, že
cyklus byl domalován až po smrti Paolově v jeho dílně.219 V novějším katalogu ale účast
Carlettova není zmíněna a dílo je obecně zařazeno do tvorby Paolovy s přispěním dílny.220
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Třemi obrazy je reflektována tvorba významného benátského malíře Jacopa
Tintoretta. Plátno Kristus a cizoložnice221 vyskytující se v hradních sbírkách od roku 1737 se
do Prahy se dostalo jako náhrada za předtím odvezená díla do Vídně. Bylo správně označeno
jako Tintoretto, ale opět i v tomto případě později zapadlo autorství do neznáma. S výjimkou
roku 1797 při zapůjčení do Obrazárny Společnosti byl správně určen autor jako Tintoretto,
ale jako v ostatních případech se při návratu na Pražský hrad tato atribuce zapomněla a v 19.
a 20. století byl uváděn jako anonymní či kopie podle Tintoretta ze 17. století. Není
vyloučeno ho ztotožnit s Cizoložnicí uváděnou v Buckinghamově sbírce jako dílo Bonifazia
Veronesa, s o něco málo většími rozměry.222
V tomto díle Neumann předkládá spíše srovnání s příbuznými díly, nežli důsledný
slohový rozbor. Podobnost je zvláště s Cizoložnicí v Gallerii Nazionale v Římě, v níž odpovídá
kompoziční a prostorové uspořádání i typika a gestikulace zvláštně protáhlých postav.
Rovněž v Cizoložnici z Arcibiskupského paláce v Miláně je slohová blízkost s naším obrazem a
komparaci uzavírá definitivní verze obrazu Cizoložnice před Kristem z Drážďan, jež byla kdysi
chována na Pražském hradě. Neumann náš obraz zařazuje po bok těchto děl a včleňuje ho ke
skupině obrazů, jež Pallucchini charakterizoval jako časné pokusy z let 1546-47, ve kterých si
zkoušel prostorové prvky, jež pak uplatnil ve velkých kompozicích. Ovšem názory na atribuci
těchto děl se liší. V drážďanském díle spatřuje Neumann prvky blízké G. Salviatimu, u našeho
naopak: „uplatňují se v našem díle vedle schiavonovského poučení ještě některé zvláštní rysy,
patrné i na římském a amsterodamském obraze. Smělé ohýbání tělesných os, odvážné
nerespektování skutečných proporcí, zcela zvláštní typika vytáhlých figur s drobnými hlavami
a malýma nohama svědčí o tom, že se v této skupině Tintoretto pokusil o novou
manýristickou orientaci dosti neobvyklým způsobem, který není poplatný jeho dosud
známých toskánských, římským nebo parmským vzorům.“223
Časové vročení vyvozuje od drážďanského obrazu, s jehož datací do doby kolem 1547
souhlasí, a tím pádem s odkazem na skicovité „cvičné“ podání našeho obrazu ho včleňuje do
221
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let kolem 1545, možná o něco málo později. To podporuje také barevností, jež „v orchestraci
modrých a oranžových, sytě zelených a červených tónů, doplněných něžnými růžovými a
nafialovělými odstíny“ předjímá kolorit z let kolem 1548.224 Autorské i časové připsání je
přijato i na výstavě v Bellunu.225

Druhým, velice významným obrazem je Bičování Krista226 pocházející

také

z Buckinghamovy sbírky, v níž byl uváděn jako Tintorettův originál a odkud byl roku 1648
zakoupen arcivévodou Leopoldem Vilémem. Na Pražském hradě je doložen o několik let
později, od roku 1685, ale byl chybně zanesen jako škola Tintorettova. I v tomto případě bylo
autorství záhy zapomenuto a prostřídalo se množství připsání. Byl zapsán roku 1797 jako dílo
Brandlovo, 1832 jako dílo Bartolomea Sprangera, později jako anonym a také kopie podle
Tintoretta. Ojediněle roku 1910 jako Tintoretto.227
Autorství opět prokazuje při svém průzkumu Jaromír Neumann, s ohledem na známý
záznam z Buckinghamovy sbírky a podpořený rozsáhlým stylovým rozborem, malířským
přednesem a množstvím srovnávacího materiálu. Obraz měl původně čtvercovou kompozici,
kterou dnes nemůžeme plně zrekonstruovat. Byl oříznut zvláště na levé straně, také byl o
něco širší na pravé straně a drobně byl zmenšen i nahoře a dole. Hlavním efektem je
odvážné řešení umělého osvětlení, s množstvím stínů a reflexů. S tím souvisí také kolorit,
v němž kontrastují studené a teplé odstíny.
Shodný krouživý a břitký rukopis patrný v modelaci těl, ve zřasení šatu i v podání
vlasů, stejně tak v odbarvení dříve pestrých odstínů na bledozelené, světlerůžové, teple
hnědé a šedé, nachází v obrazech evangelistů Jana a Marka, Lukáše a Matouše z roku 1552
v kostele S. Maria Zobenigo v Benátkách. Příbuzná modelace a mužský akt a také podobná
malba rukou a nohou je v dvojici Sv. Ondřeje a Jeronýma a trojici Sv. Ludvíka, Jiřího a
224
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princezny také z roku 1552, dnes v Akademii v Benátkách. Padesátým létům odpovídají i další
analogie v obrazech Zachránění Arsinoé v Drážďanech, Vulkán a Venuše v Mnichově a o něco
pozdější Zázrak u rybníka Bethesda (1559). Touto komparací vročuje náš obraz přibližně do
poloviny padesátých let: „pevnost a vyhraněnost vlnitých obrysů je i z hlediska časového
zařazení velmi důležitá, neboť v šedesátých letech se začíná toto cítění větší měrou
uvolňovat“.228
Autorské zařazení podporují i prokázané autorské pentimenty, zejména u nohou
katana, jež byly původně více vlevo. Malířská spontánnost a jistota, středně silné pastózní
barevné nánosy odkazují k tvorbě Tintorettově. Největší analogii Neumann spatřuje
v postavě Kristově: „která má charakteristické anatomické i pohybové utváření
Tintorettových figur i jejich příznačnou typiku. Podání hlavy lze například srovnávat
s obrazem Krista uzdravujícího nemocného u rybníka Bethesda (1559) v kostele S. Rocco
v Benátkách. Mimořádnou jistotu široké energické malby vytvářené velkorysými křivkami a
prudce se vlnícími liniemi dotvrzují názorně rentgenogramy, které prozrazují Tintorettův
rukopis zvláště zřetelně. Možnost pozdější kopie lze s jistotou vyloučit.“229
Autorství je přijato beze změny na výstavách v Bellunu, Vídni i Maastrichtu230. Časové
vročení je nověji (Pallucchini/Rossi)231 a taktéž v následných výstavních katalozích (Belluno,
Vídeň, Maastricht) určováno do poloviny sedmdesátých let s odkazem na fyzickou sílu figur a
světelné efekty (komparace se sv. Jeronýmem z Vídně (1572/75) a podobnost některých
maleb ze Scuoly di San Rocco), tudíž o něco později než se původně domníval Neumann. 232
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Jacopův syn Domenico je v hradní Obrazárně zastoupen jedním obrazem, a to
Korunováním trním233, který se do sbírek dostal roku 1732 spolu s dalšími jako náhrada za
předtím odvezená díla. Z roku 1737 pochází záznam jako dílo Bassana, Potupení Krista.
V pozdějších letech se vyskytoval povětšinou bez autorského připsání jako dílo bez větší
hodnoty. V úřední evidenci 20. století pak jako Vyhnání kupců z chrámu nebo německý
způsob podle Kryštofa Schwarze, 16. století.234
V tomto případě tedy Neumann zařazuje během průzkumu dílo do tvorby Domenica
Tintoretta bez jakékoli předchozí zmínky o jeho autorství. Hlavními styčnými body jsou pro
něj celkové malířské provedení, jež v detailech odpovídá plně Domenicovu stylu. Zmiňuje
především „zřetelně charakteristický, dosti tuhý lámaný rukopis širokých a pevných, většinou
přímých tahů, které se zřetelně odlišují od měkčí křivkové struktury malířského přednesu jeho
otce“. Typiku malby podporuje také srovnávací materiál, kdy kompozice v hlavních rysech a
postava Kristova s třemi hlavními figurami buřičů, odpovídají obrazu v Pinacoteca Capitolina
v Římě, jehož byl náš obraz pravděpodobně volnou variantou. V něm chybí protáhlá figura
vpravo i postavy přihlížející v pozadí. Možnost, že by náš obraz byl kopií tohoto díla vyloučil
restaurátorský průzkum, v němž bylo objeveno četné množství pentimentů, jimiž byly
měněny polohy i gesta postav. Postava katana byla dodatečně zvýšena téměř o celou délku
hlavy a byla změněna i gesta ostatních figur. Barevná skladba bohatých odstínů lomených
v šerosvitném tlumení taktéž odpovídá benátskému prostředí konce 16. století. Mimo to mu
byl inspirací Tizianův pozdní obraz stejného námětu, jež byl ve vlastnictví jeho otce a později
i v jeho vlastním. Typologické podobnosti nalézá i v díle Sv. Marek, Petr a Pavel v San
Francesco della Vigna v Benátkách. Díky nejasnosti v pozdní Domenicově tvorbě Neumann
usuzuje na dataci kolem či o něco málo později k roku 1590, čímž by obraz spadal do
ferrarské nebo mantovské periody.235
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Domenico Tintoretto: Korunování trním, po roce 1590, olej, plátno, 126,5 x 112 cm, Obrazárna Pražského
hradu, inv. č.: O 52.
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Autorské a časové zařazení je shodné s Neumannem i ve výstavním katalogu z Belluna
(1994)236 a také (1996)237. Ladislav Daniel souhlasí s analýzou Neumannovou a dodává, že:
„..příznačné klikatky Domenicových drapérií jsou nejnápadnějším znakem jeho stylové
integrity i v období do roku 1594“.238

Olomoucká obrazárna
Po vydání katalogů k pražské hradní Obrazárně následuje v dalších letech také
studium sbírek olomouckých, jehož závěry roku 1967 publikoval Neumann spolu s Eduardem
Šafaříkem v rámci výstavního katalogu stejnojmenné výstavy Mistrovská díla starého umění
v Olomouci239. Shrnutí těchto závěrů a autorských připsání, k nimž dospěl, vydává o dva roky
později v Umění v článku Neznámá díla italských mistrů v Olomouci240. Opět zde významně
přispěl k detailnějšímu poznání dalších sbírek na našem území a autorsky připsal množství
maleb.
Obraz Sv. rodiny s dítětem mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Jakubem241 od Bonifazia
Veroneseho je možné identifikovat s dílem popsaným ve sbírce Franze von Imstenraeda
z Kolína nad Rýnem. V roce 1667, když nabízel svou sbírku Leopoldovi I., obraz Fr.
Imstenraed

povšechně

popsal.

Objevuje

se

zachycen

v roce

1670

v

katalogu

Imstenraedových děl, která Alexander Hartung nabízel v loterii ve Vídni, zde byl uveden jako
dílo Palmy Vecchia. Biskup Karel z Lichtenštejna ho zakoupil spolu s dalšími v roce 1673.242
Z hlediska autorského připsání poprvé domněnku o Bonifaziově autorství vyslovil Theodor
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Bonifazio de´Pitati zv. Bonifazio Veronese: Sv. rodina s dítětem mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Jakubem,
kolem 1530, olej(?), topolové dřevo, 82 x 112 cm (po restaurování), neznačeno, Olomoucká obrazárna, inv. č.:
2563.
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von Frimmel (1889), ale jeho názor byl zapomenut a dílo se nedostalo do širšího zájmu ani do
odborné literatury.243 Až Jaromír Neumann (1969) dílo definitivně zařadil do Bonifaziovi
tvorby.
O technice malby nejvíce vypovídá technologický průzkum provedený Mojmírem
Hamsíkem v roce 1984: „Topolová deska, zeslabená a parketovaná, je pokryta sádrovým
podkladem, jehož horní vrstva, makroskopicky růžová, obsahuje červený pigment a stopu
olovnaté běloby. Jemná štětcová kresba šedého odstínu prosvítá místy malbou pleti. Barevná
vrstva má značné rozpětí nánosu a způsob zpracování kolísá od hladké malby až k dělenému
rukopisu, který je však omezen na podmalby a nejvyšší světla, takže se v celkovém dojmu
málo uplatňuje. Intenzivní barevné tóny drapérií jsou docíleny bohatým použitím lazur.“244
Neumann dílo zařadil do jeho tvorby především na základě stylového rozboru
podloženého barevnou škálou a důsledným porovnáním detailů s dalšími jeho díly. Základní
komparaci přináší s Madonou se svatým Homobonem, Barborou a Janem (1533, Palazzo
Reale v Benátkách), Madonou se světci z Londýna a hlavně Sv. Rodinu se sv. Františkem,
Magdalénou a Janem z pařížského Louvru, v níž vidí největší podobnost: „Shoduje se nejen
princip kompoziční stavby, ale také charakteristické pojetí hlav, rukou, nohou a drapérií a
zejména pak celkový ráz malířského podání. Zvláště příznačný je způsob, jímž Panna Marie
přidržuje děcko: ve srovnání s pařížským obrazem malíř gesto na olomouckém obraze toliko
obrátil, ale zachoval při tom jeho charakteristický ráz, jenž je pro autora obrazu typický. Také
postavy do sebe ponořené, hledící směrem k divákovi (Jan Křtitel) náležejí k výrazným
motivům Bonifaciova umění.“245
Další důležitou podobností je obraz v muzeu v Krakově. Je Bonifaziovi připsaný
s otazníkem a je na rozdíl od našeho malován na plátno, ale má velice podobné rozměry a
celkový malířský názor je týž. Jen výraz v tvářích působí méně přesvědčivým dojmem, tudíž
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se s největší pravděpodobností bude jednat o „repliku“ olomouckého. Jistojistě se Neumann
domnívá, že se jedná o dílo podstatně horší kvality.246
Na Bonifaziovo autorství ukazuje nejen použitá dřevěná podložka, která u něj byla
běžná, ale také malířské podání konkrétních detailů. V tomto smyslu zmiňuje Neumann
hlavně v pojetí krajiny typické terénní útvary, architektury, stromové kulisy a zvláště podání
listů, jež se opakují na dalších s jistotou připsaných Bonifaziových dílech. Stejně tak je i citlivě
malovaný jezdec na koni.247 I barevné ladění obrazu souhlasí s okruhem Tizianovým a
Palmovým, ale podrobnější pohled již ukazuje na Bonifazia: „Do této oblasti ukazuje zejména
působivá barevnost spojující růžové a kovově modré tóny (Madona), šťavnatou intenzivní
zeleň (Jan), karmínovou červeň a fialovou (Jakub) a posléze celou škálu zlatohnědých a
žlutozelených, modrých a bělavých tónů (krajina). Jestliže barevné řešení obrazu, jeho
kompozice a citová atmosféra připomínají výtvory Palmy Vecchia a zčásti Tiziana, pak na
druhé straně je zde mnoho prvků odlišných od umění těchto dvou benátských umělců. Je o
především zdůrazněná symetričnost a nápadná, téměř ornamentální vyváženost kompoziční
sestavy. Autorství obrazu signalizuje zejména nostalgická zasněnost a tiché zahledění
jemných, poněkud protáhlých světeckých tváří, jež svědčí o křehké senzibilitě a o zálibě
v idylické vyrovnanosti. Tyto tváře připomínají díla Bonifacia de´Pitati, zv. Veronese.“248
Časové zařazení je v tomto případě o něco komplikovanější. Neumann jej zařadil na
sklonek dvacátých let, nejpozději k roku 1530, a to především díky připodobnění ke Klanění
tří králů z benátské Akademie, jež bylo zařazeno k roku 1529, a také blízkosti fyziognomie
žensky plné tváře a v tiché grácii posunku s Tizianovou Madonou Pesaro z let 1519-1526.
Toto své časové vročení Neumann dále podkládá Arslanovou změnou v datacích
Bonifaziových svatých konverzací, nikoli ke konci třicátých let, ale spíše do dob před 1530. A
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závěrem ještě zmiňuje podobnost kompozice a celkového pojetí s díly Palmy Vecchia.249 Tato
datace zůstala platná až dodnes.250

Tvorba Francesca Bassana je zastoupena i v olomouckých sbírkách, a to obrazem
Kristus na Olivové hoře251. Byl pravděpodobně získán arcibiskupem Theodorem Kohnem
kolem roku 1893 v Římě (?), roku 1895 se již objevuje v seznamech olomoucké rezidence.252
Do roku 1967 nebyl publikován a jeho atribuci provedl Jaromír Neumann při příležitosti
olomoucké výstavy v odborném katalogu253. Jediné známé dřívější autorské připsání učinil
roku 1930 Otto Benesch v dopise arcibiskupu L. Prečanovi, a to Francescovu bratru Leandru
Bassanovi.254
Neumann sice uznává jistou podobu, obzvláště v kompozičním rozvrhu a osvětlení,
s Leandrovým signovaným dílem v Moskvě (snad z let 1595-1600), ale následně upozorňuje,
že Leandro v tomto případě pouze opakuje starší proslulé kompozice svého bratra Francesca
Bassana, jež tento obrazový typ vytvořil.255 Neumann nachází právě v díle Francescově
podstatně významnější shody s naším plátnem, jmenuje nokturna z benátské Akademie,
stejné téma ze sbírky Calamaiovy ve Florencii a hlavně signovaný obraz menších rozměrů
z Ringling Musea of Art v Sarasotě z doby kolem 1583, z jehož kompozičního řešení vychází
olomoucký obraz, pouze se zrcadlovým obrácením celého seskupení. Porovnáním se
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Olga PUJMANOVÁ: Sv. rodina s dítětem mezi sv. Janem Křtitelem a sv. Jakubem; in: SOUKUP Michal (ed.) a
kol.: Olomoucká obrazárna I. Italské malířství 14.-18. století z olomouckých sbírek, Olomouc 1996, 53.
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zmíněnými díly zmiňuje menší odstup mezi apoštoly a Kristem, zato postavy jsou zvětšeny,
aby se docílilo větší monumentality.256
Jistou absenci malířské svěžesti, která se může jevit jako všeobecný malířský přednes,
vysvětluje v souvislosti s velkým formátem a jistou, vysoce pravděpodobnou účastí dílny při
malbě obrazu, jejíž podíl by ale zároveň příliš nepřeceňoval.257
Autorské připsání Francescovi zároveň podporuje studiem detailů a jejich komparací:
„Prostudujeme-li typiku hlav a zejména charakteristické podání záhybového systému,
zjistíme, že styl olomouckého plátna je v plné shodě se zralými pracemi Francescovými.
Způsob, jímž je malován Kristův šat, lámané záhyby pod Kristovými koleny a také podání
apoštolů svědčí průkazně o tom, že obraz vytvořil malíř, který byl autorem plátna v Sarasotě i
ve Florencii. Nejen obrácené Kristovy postavy, ale i další podrobnosti (anděl, šat apoštola ve
středu) naznačují, že časově je náš obraz asi bližší florentskému dílu, které vzniklo později než
americký exemplář. S ohledem na pravděpodobné datování nočních výjevů do let 1580-1585,
na zařazení obrazu ze Sarasoty do doby kolem 1583 a s přihlédnutím k obdobám s velkými
plátny z benátské doby můžeme olomoucký obraz zařadit do doby kolem roku 1585.“258…
„Nejpůsobivější je bezpochyby postava Kristova, která má citovanou výmluvnost i věrojatost
Francescova sdíleného a lyricky zabarveného vypravěčského umění.“259
Ladislav Daniel260 upozorňuje, že obraz je výsledkem delšího koncepčního zrání a ze
známých variant vznikl jako poslední. Časové zařazení je dodnes shodné s Neumanovým,
přibližně v letech 1585, Daniel ale připouští i možnost ho posunout o něco málo později.
Připomíná, že prototyp noční scény vytvořil Francesco o něco dříve (1575) na obraze
Zvěstování pastýřům z pražské Národní galerie. Podobně je zachycen Kristus na Olivové hoře
v Gallerie dell´Accademia v Benátkách (poloha, rameno a ruka prostředního apoštola sv.
256

NEUMANN / ŠAFAŘÍK (pozn. 2) 38.

257

Ibidem.

258

NEUMANN / ŠAFAŘÍK (pozn. 2) 38.

259

NEUMANN 1969 (pozn. 61) 19.

260

Ladislav DANIEL: Kristus na Olivové hoře; in: Martina MILÁČKOVÁ (ed.): Arcibiskup Theodor Kohn (18931904). Neklidný osud talentovaného muže, Olomouc 2012, 81-82.

73

Jana), zde je výjev redukován na ozářené siluety apoštolů a Krista. Francescova kompozice
v Museo Civico v Bassanu je stejně stranově orientovaná s Kristem klečícím směrem doleva.
Další kompozice Krista na Olivové hoře přibližně z poloviny osmdesátých let se nachází
v Ringling Museum of Art v Sarasotě (podobně pojatý sv. Petr). Daniel uvádí také zarážející
„přesnou kresebnou artikulaci“ a téměř hladké dokončené provedení. V tomto smyslu
připouští možnou rukopisnou spoluúčast Francescova bratra Leandra, zvláště v partiích
spících apoštolů.261 Nutno podotknout, že i Neumann shledával podobnosti s tvorbou
Leandrovou.

V Olomoucké obrazárně nechybí ani tvorba jeho otce Jacopa, ačkoli se jedná jen o
pozdějšího napodobitele. Mluvíme o obraze Vyhnání kupců z chrámu262, jehož provenience
je dosud ne úplně jasná. Existuje názor, že by se mohlo jednat o “dva krásné Bassany”
koupené podle Breitenbacherových údajů arcibiskupem Leopoldem Prečanem z Divák.
Neumann ale upozorňuje na možnost spojit tento obraz s popisy z Arundelovy sbírky a
následně z Imstenraedova vídeňského loterijního seznamu z roku 1670, kde je popsáno dílo
Bassanovy školy, které by mohlo být totožné s naším. Toto dílo později zřejmě zakoupil roku
1673 Karel z Lichtenštejna.263 Ladislav Daniel tuto Neumannovu argumentaci považuje za
přesvědčivější, zároveň ale poukazuje na nemožnost jejího přesného prokázání.264
Zařazení díla mimo malířskou rodinu Bassanů a jejich dílnu směrem k pozdějším
následovníkům Neumann osvětluje na základě důkladného rozboru jednotlivých částí
mnohafigurové kompozice. Za obzvláště důležitou považuje metodu eklektického slučování
obrazových prvků různého původu, velice často z děl Jacopa Bassana (kněz na schodišti,
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Jacopo dal Ponte zv. Jacopo Bassano napodobitel 17. století: Vyhnání kupců z chrámu, olej, plátno, 116 x 158
cm, neznačeno, Arcibiskupství olomoucké, inv. č.: 2914 (od roku 1967 dlouhodobě zapůjčeno do Muzea umění
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figury žen s domácími zvířaty, postava chlapce sedící na hřbetu krávy s domácími zvířaty).265
„V celkové sestavě postav, v názoru na pitoreskní kostýmy (pruhované roucho a červená
čepice muže na levé straně) a zejména v malbě zvířat prozrazuje obraz styčné body
s pozdními díly Jacopa Bassana. Je však podstatně nižší kvality a zároveň se od děl Jacopa a
jeho synů slohově odlišuje natolik, že jeho autorem mohl být toliko následovník, který byl
dílně Bassanů již dosti vzdálen.“266 Temnější a sytější kolorit a hrubší malířský projev uvádí
jako hlavní diference od malířského stylu rodiny Bassanů. Zejména vazba barev a jejich
kombinace, ve kterých se uplatňují, ukazují až na pozdější koloristický názor odpovídající
zhruba druhé čtvrti 17. století v Benátkách. Toto zařazení Neumann podporuje i průkaznou
podobností, a to konkrétně v tváři i oblečení dívky zvedající košík s holoubky, v níž shledal
jasný vliv typiky ženských postav Bernarda Strozziho, jehož pobyt v Benátkách spadá do
období kolem roku 1630-1644, čemuž by tedy mohl odpovídat, ještě s ohledem na barevnou
skladbu, vznik tohoto olomouckého plátna.267

Plátno s názvem Sv. rodina268 získal arcibiskup Leopold Prečan pravděpodobně v roce
1931 od starožitníka Vl. Seidla v Prostějově269. Připsání Domenicu Tintorettovi provedl opět
Jaromír Neumann v šedesátých letech, ovšem s otazníkem. Neumann na olomouckém
obraze shledává hladkou uzavřenou modelaci, jež se nachází na časných Domenicových
dílech. Jako hodnotnější a kvalitnější o něco pozdější Domenicův obraz uvádí signovanou a
datovanou (1586) Máří Magdalenu z plzeňského kostela sv. Bartoloměje, jež byla dříve
považována za kopii. Blízkost Domenicu spatřuje zvláště v postavě Panny Marie na obraze
Zvěstování v Palazzo Ducale v Benátkách. Tuto atribuci dále podporuje ztuhlé Mariino gesto
ruky, jednotvárné zřasení rouch, barevnost, světelné zobrazování obrysových linií, zvláště u
265
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lemů a také typický ženský profil: „Příjemný, avšak malířsky nepříliš náročný obraz náleží
bezpochyby do malířského okruhu, který se sytil podněty plynoucími z umění Jacopa
Tintoretta. Typika postav, jejich okrouhlé tváře, a zejména charakteristický ženský profil
s výraznou kresbou úst nám připomínají díla Jacopova syna a žáka Domenica.“270
Neumannovo připsání Domenicovi později podpořil Rodolfo Palucchini271, a
s ohledem na pokrok v průzkumu Domenicových děl je dnes dílo opravdu řazeno mezi jeho
autentická plátna.272 Časové vročení vyslovil pouze Neumann, který ho přiřkl do doby, kdy
Domenico pracoval pod otcovým vedením v Dóžecím Paláci v Benátkách, v letech 1581-84.273

Národní Galerie v Praze
Od roku 1971 byl Neumann zaměstnán jako vědecký pracovník v Národní galerii
v Praze, kde během svého působení spolupracoval na dvou katalozích, v nichž opět nalézáme
několik děl benátských mistrů.
Významně se věnuje dílu Jacopa Tintoretta Sv. Jeroným274 pocházejícímu z hradní
obrazárny, kde byl roku 1685 označen jako originál Tintorettův, ale nesprávně jako sv. Petr
(taktéž ještě v hradních inventářích z let 1718 i 1737). Později bylo jméno autora
zapomenuto a obraz s ním byl znovu spojen až roku 1838. Následně se vyskytly pochybnosti
o Tintorettově autorství, které byly ale vyvráceny restaurátorským průzkumem v Národní
galerii v Praze roku 1977, což Neumann podpořil ještě stylovým rozborem, který směřuje k
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Jacopo Robusti/zv. Tintoretto: Sv. Jeroným, kolem 1550, olej, plátno, 75 x 55,5 cm, Národní Galerie v Praze,
inv. č.: DO 201.

76

Tintorettovi.275 Vincenc Kramář ve svých průvodcích uvádí u tohoto obrazu Tintorettovo
autorství s otazníkem (1936 a 1938).276 V monografii o Tintorettovi277 je zařazen mezi díla
pochybná, ale bez bližšího vysvětlení.278
Specifický typ zobrazení, v němž je Jeroným zachycen portrétním způsobem bez
atributů, není úplně obvyklý, přesto se ale místy vyskytoval. Neumann se domnívá, že ve
způsobu malby a v podobnosti s dalšími portréty, napovídá na možné zobrazení někoho
z benátských církevních hodnostářů, nejspíše některého z kardinálů. Komparaci přináší
především s obrazem Podobizna prokurátora Jacopa Soranza z Castello Sforzesco v Miláně
asi z roku 1551 a také s obrazem Hlava starce ze sbírky Saibene v Miláně.279
Důvody k nejistotě přípisu Neumann ztotožňuje s průměrnou kvalitou obrazu, jež
neodpovídá skvělému provedení Podobizny prokurátora Jacopa Soranza, ale upozorňuje, že
v porovnání s díly Tintorettova syna Domenica a případných následovníků, je velmi
nepravděpodobné, že by se mohlo zařadit do tohoto okruhu. Analogie s pozdějšími
portrétními díly Domenicovými považuje za povšechné a jen dokazující, jak hodně Domenico
z tvorby svého otce vycházel, ale že nikdy nedosáhl v takové míře „sugestivní introspekce“.
Ke způsobu malby a autorským závěrům se vyjadřuje následovně: „spojení náznaku ve
volném tahu štětce a pečlivě podané podrobnosti patří k souboru Tintorettových typických
prostředků užívaných zvláště v portrétní malbě, právě tak jako zhodnocení drsného povrchu
plátna, jež pomáhá celou malbu sjednocovat v ploše. Zvláště je však nutno si povšimnout
výrazových složek. Psychologická koncentrace odhalující v poměrně klidné masce tváře
hluboký vnitřní život odpovídá natolik Tintorettově portrétní metodě a celému duchovnímu
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Jaromír NEUMANN: Jacopo Robusti zv. Tintoretto; in: Jiří KOTALÍK (ed.): Národní Galerie v Praze I, Praha
1984, 78.
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Vincenc KRAMÁŘ: Stručný průvodce obrazárnou Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, Praha
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Vincenc KRAMÁŘ: Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Praha 1938.
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světu, že ji můžeme považovat za závažný argument podporující umělcovo autorství.“ A dále
pokračuje argumentací podloženou restaurátorským průzkumem: „Jestliže rozvržení vousů
jednoduchým systémem paralelních vlnovek připadá na první pohled až příliš strohé, pak
rentgenogramy prozrazují, že celý obraz je podmalován rukopisně uvolněnou fakturou
typickou pro autentické práce Tintorettovy. Právě diference odvážně provedené podmalby a
klidnější malby definitivní, sledují pečlivě formu – jejíž přesnost byla pro portrét důležitá –
jsou z hlediska autorství velmi průkazné.“280

Podobizna starého muže281 Jacopa Bassana se také nachází v Národní Galerii v Praze,
kam se dostala z Nostické obrazárny v roce 1945. V tomto případě se Neumann ztotožňuje se
staršími připsáními, ať již Zolttmannovým z roku 1908 nebo Arslanovým (1960) směrem
k tvorbě Jacopa Bassana. Portrétům se prokazatelně věnoval spíše jeho syn Leandro,na jehož
autorství upozorňuje o několik let dříve W. Rearick. V drobné poznámce pod čarou uvádí, že
tato pevně malovaná skica odpovídá spíše Leandrovu stylu.282 Přestože je tedy obecný
nedostatek autorsky ověřených a datovaných analogií v díle Jacopově, domnívá se Neumann,
že je autorem našeho portrétu právě Jacopo.283A to díky výjimečné kvalitě a citlivosti
rukopisu ukazujícího ke zkušenému mistru a převyšující tvorbu Leandrovu: „od děl
Leandrových se obraz liší silou malířské vize a dušezpytnou pronikavostí…neúprosný čas
konfrontuje se základními otázkami bytí….citlivost krátkých tahů a dotyků, a přitom zralá
rozmyslnost, s jakou je uhnětena barevná pasta zsinalé tváře….“284 I přes nedostatek
komparačního materiálu, uvádí dvě podobizny starých mužů a to z National Gallery of
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Jaromír NEUMANN: Nový Tintorettův obraz na Pražském hradě. O souboru umělcových děl na naší půdě,
Umění XVIII, Praha 1980, 215.
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Jacopo da Ponte zv. Jacopo Bassano: Podobizna starého muže, olej, plátno, 57 x 47,5 cm, neznačeno,
Národní Galerie v Praze, inv. č.: DO 4299.
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W. R. REARICK: The portraits of Jacopo Bassano; in: Artibus et Historiae, Vol. 1, No. 1, 1980, 100.
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Victoria v Melbourne a z Musea of Fine Arts z Bostonu.285 Obraz je i nadále uváděn jako dílo
Jacopa Bassana.286

Významným Neumannovým objevem počátku sedmdesátých let (studie vydána
1980287) byl obraz, který unikl pozornosti během první etapy průzkumu na Pražském hradě
v šedesátých letech, neboť byl zakryt silnou vrstvou barokní přemalby. Je to dílo Tintorettovo
Klanění pastýřů288. Právě díky pozdější přemalbě unikl veškeré pozornosti, neboť působil jako
imitace nepříliš vysoké kvality. Během technologického průzkumu roku 1972 v dílně Karla
Strettiho se díky mikrořezům barevných vrstev a sondám postupně odkrývala „pod celkovou,
místy lazurní, místy pastózní přemalbou, původní barevná vrstva 16. století, která se
z hlediska technologického hlásí k benátské malbě“.289 Na základě těchto výsledků zkoumání
bylo rozhodnuto o složitém odstranění této barokní přemalby, aby byla odkryta původní
barevná vrstva290. Po odstranění se původní domněnka stávala stále více pravděpodobnou a
Neumann toto znovuobjevené dílo přiřadil do tvorby Tintorettovy a restaurování bylo již
dokončeno na Pražském hradě.291
Následně obraz spojuje i s údaji z hradních inventářů, a to v letech 1685 jako velmi
zničený obraz Tintorettův Narození Krista, později se opakuje zápis roku 1737, ale zde
přibývají rozměry, jež při přepočtu ukazují na pravděpodobnou velikost před seříznutím, kdy
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Byla odstraňována pomocí „šábrování“, čímž byla pastózní přemalba zeslabena a následně byla skalpelem
v malých kouscích odštěpována, tak aby nebyla dotčena původní lazurní malba.
291

NEUMANN 1980 (pozn. 278) 193.

79

byl skoro o celý metr širší, na výšku je rozdíl pouze několik centimetrů292. V roce 1781 je již
ztraceno jméno autora a roku 1832 se údaje o rozměrech shodují s dnešními. Seříznutí tedy
proběhlo po roce 1759 během úprav tereziánského křídla Pražského hradu, aby se jím a
dalšími díly daly souvisle vytáflovat stěny. I v pozdějších letech 1838, 1860, 1875-90 se
v inventářích objevuje jako anonymní a není spojeno s údaji starých záznamů.
V dokumentaci

z let

1880-1944

je

uváděn

jako

styl

Palmy

Vecchia,

tudíž

je

nepravděpodobné, že byly zohledněny staré záznamy.293
Je zajímavé, že obraz přehlédl i tehdejší ředitel vídeňské galerie Petr Kraft, jež roku
1838 důsledně studoval starší inventáře a zařadil množství původních atribucí a doporučil
obrazy k restaurování. Důvodem byl s největší pravděpodobností špatný stav díla a
především rozsáhlá barokní přemalba, jež překrývala skoro úplně původní malbu, díky čemuž
nebyla odhadnuta ani umělecká cena díla. Právě špatný stav, jenž byl zanesen již v inventáři
z roku 1685, vedl k přemalbě, jež v baroku (mnohdy i později) nahrazovala restauraci:
„Partie, jež bylo nutno domalovat, se spojovaly s ostatními místy ve snaze zastřít rozdíly
v souvislou přemalbu, pod níž se docela ztrácela výtvarná povaha originálu. Z původního
obrazu pak ovšem zůstal jen kompoziční rozvrh a celková tvarová osnova“.294 I pozdější
restaurování, při němž byl obraz pouze rentoilován (1844 Václav Markovský), neodhalila
původní podobu a význam díla, byť byl následně zařazen do 1. kategorie. Později byl jeho
restaurováním pověřen Jindřich Hlavín (1925), jež ale s ohledem na nízké ocenění díla a
pravděpodobný špatný stupeň jeho zachování, nakonec ke snímání přemaleb nepřistoupil.295
Strettiho restaurování přineslo potvrzení, že obraz je malován způsobem typickým
pro benátskou malbu: „Na hrubě tkané lněné plátno (10 x 10nití na 1 cm²), opatřené slabým
sádrovým podkladem, sekundárně žlutohnědě zabarveným, byla provedena uhlová černá
kresba a na ni nanesena bílá podmalba různé síly. Poté byla provedena ve dvou až osmi
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vrstvách vrstvená malba příznačná pro benátské prostředí.“296 V laboratoři Národní galerie
byly provedeny analýzy, jež odkryly chemickou podstatu barviv a mohly být konfrontovány
s Tintorettovou technikou297: „Kromě barviv v benátské malbě 16. století obvyklých vyskytují
se na obraze pigmenty užívané dosti zřídka a typické právě pro Tintoretta a jeho okruh: jsou
to zejména sirníky arsenu, auripigment a zvláště realgar.298
Z hlediska kompozice obraz také silně utrpěl, jak již bylo řečeno, byl v minulosti
významně oříznut, a to skoro o celý metr na šířku. Náš obraz je možné srovnávat s téměř
totožnou kompozicí známého Tintorettova obrazu stejného námětu získaného roku 1957 do
veronského muzea ze soukromé sbírky. Tento obraz bude pro Neumanna významným
srovnávacím materiálem, jak z hlediska kompozice, tak z hlediska autorských podobností.
Právě v něm hledá styčné body k doplnění naší chybějící kompozice a původní podoby
malby. V tomto smyslu postrádá současná podoba díla v levé části osla, který je dnes jen
málo patrný a celou postavu sv. Josefa opírajícího se o hůl. Vpravo byla s jistotou celá
postava sklánějící se pastýřky, dnes dochována pouze fragmentárně. V komparaci se staršími
údaji (1737) o velikosti je možné předpokládat, s ohledem na seříznutí klobouku, že byl na
výšku drobněji zasažen v horní části. Neumann ale přináší možnou domněnku, na základě
srovnání s veronským plátnem, že dolní partie byla významně seříznuta ještě před rokem
1737, tudíž by obraz byl původně větší než veronský, ale vztah výšky a šířky by zůstal
podobný a odpovídající lépe formátům Tintorettovým.299
Způsob malby a zpracování odpovídá benátské malbě. Ačkoli jsou postavy zachyceny
v klidném postoji, celým výjevem prochází jistě vlnění a postrádá pocitu strnulosti: „Malíř byl
příliš Benátčanem, než aby při líčení skromničké stáje, v níž se zrodilo děťátko, upadlo do
střízlivé suchosti popisu….Protiklad téměř orientální bohatosti, patrné v kostýmech a
v barevné osnově obrazu, a prostého chudičkého prostředí byl součástí umělcova záměru.
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Konfrontace byla prováděna s výsledky, k nimž došla roku 1972 J. Plestersová z londýnské Národní galerie,
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Nepůsobí násilně a má sugestivní těžko vyslovitelné kouzlo typické pro lyrický účinek
benátské malby.“300
Základním komparačním materiálem je tedy výše zmíněný veronský obraz, ať již
z hlediska autorského, nebo z hlediska časového vročení. Neumannovo zhodnocení přináší
potřebné odpovědi k našemu plátnu. Ztotožňuje se závěry Rodolfa Pallucchiniho o zařazení
veronského obrazu do časné tvorby Tintorettovi kolem roku 1550, spíše než jak uváděli
dřívější studie do první poloviny čtyřicátých let, především upozorňuje na „daleko robustnější
plastickou strukturu, postavy mají větší hmotnou a objemovou konzistenci, kolorit má hlubší
a sytější tonalitu a výrazně vystupující realistická nota“301. Dále zmiňuje obraz sv. Rocha
v kostele S. Rocco v Benátkách datovaný do roku 1549, kde nachází analogii k hlavě starého
pastýře ve středu obrazu na veronském plátně.

Další podobnosti nachází v dílech

Zasnoubení sv. Kateřiny v Muzeu v Lyoně (kolem 1550), Sv. Augustin uzdravuje chromé
v Museo Civico ve Vicenze (kolem 1550) nebo Madona se světci v Galleria Estense v Modeně
(také kolem 1550).302 Tímto rozsáhlým materiálem se utvrzuje ve správnosti pravděpodobné
datace veronského díla k padesátým létům a odsud vyvozuje závěry k našemu plátnu.
Vidí v něm „větší rytmickou uvolněnost tvaru i rukopisu, je méně plasticky sevřený a
barevně pestřejší a živější. Objevují se tu sice podobné barevné akordy modrých a červených,
ale v jasnějších, méně sytých odstínech, nacházíme tu zlatožluté, hnědé a zelené tóny, ale
v zářivější podobě, neboť barevné kvality nejsou spojeny zdaleka tou měrou šerosvitnou
vazbou, jako je tomu na veronském plátně.“303 Hlava pastýře odpovídá lidským typům
vyskytujícím

se

v Tintorettově

tvorbě

během

čtyřicátých

let

a

ovlivněných

michelangelovským manýrismem, stejně jako postava Madony. V mladých pastýřích a u
adorující pastýřky sleduje paralely a návaznost na obraz sv. Kateřiny Alexandrijské ze sbírky
Wildensteinovy v New Yorku (1540), u pastýřů pak u nástropních obrazů v Modeně nebo
Představení Ježíše v chrámě ze Santa Maria del Carmine v Benátkách. Krajina odpovídá
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nevelkým

biblickým

scénám

(Převezení

archy

úmluvy,

Pomazání

Davidovo)

z Uměleckohistorického muzea ve Vídni datovaných k létům 1544-1545. K obecným vlivům
kromě již zmíněného Michelangelova umění, patří také prvky inspirované Schiavonovým a
Parmigianinovým manýrismem (v protáhlých zjevech mladých pastýřů) zdůrazněné na našem
obrazu a naopak již ustupující na obraze veronském.304 Výsledkem tohoto srovnávacího
rozboru je časové zařazení: „z analýzy vyplývá pravděpodobný závěr, že obraz vznikl v době,
jehož horní hranicí je rok 1544. Rukopisná struktura a dynamika malířského pojetí, citelně
zralejší než na obrazech ze začátku čtyřicátých let (1540-1542), naznačuje, že horní hranicí
pro jeho vznik je zhruba rok 1542“.305 Nevyhýbá se ani rozboru tematickému a
ikonografickému, jemuž se zde ale opět záměrně vyhýbáme, neboť není ve smyslu
autorského připsání tak zásadní. Své autorské zařazení podložil jak důležitým technologickým
rozborem ukazujícím na mistrovo autorství, tak především obsáhlou komparací od detailů
přes celek, ukazující v obrazových elementech, v jejich hmotné a barevné výstavbě a
rukopisném zpracování na tvorbu Tintorettovu.
Autorství je nověji přijato i v rámci výstavního katalogu (Maastricht 2001), kde je dílo
uváděno bez přesnějšího časového zařazení jako raná tvorba a zopakována souvislost s výše
zmíněným obrazem ve Veroně.306

Z hlediska chronologického se zde vrátíme k Tizianovu obrazu Apollo a Marsyas, jež
Neumanna provázel během větší části jeho profesního života. Rádi bychom zmínili tři
články307 na sebe navazující, které vyšly na konci devadesátých let, právě jako vyústění
dlouholetého zájmu a především jako reakce na rozsáhlý průzkum, jehož se obraz dočkal
v polovině devadesátých let. Byla to Neumannova iniciativa, jež vyprovokovala tento
304
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Jaromír NEUMANN: Titian, Apollo a Marsyas. Uměleckohistorický rozbor I, II; in: Zprávy památkové péče,
LVIII, Praha 1998, 225-240; Zprávy památkové péče, LIX, Praha 1999, 127-142.
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83

technologický průzkum rodiny Bergerových, kterému jsme se obecněji věnovali v rámci
rozboru obrazu. Prvotním smyslem bylo ujasnění dlouholetého postupu malby a detailní
rozbor jednotlivých figur a jejich změn, neboť největší „boj“ se rozběhl především na poli
ikonografickém o výkladu obrazu. Druhotně se samozřejmě dospělo i snad již k
definitivnímu potvrzení autorského připsání. Neumannův zájem se tedy v této době již
z převážné části zaměřoval na výklad tématický, jež dnes již není přijímán s takovou jistotou,
ba naopak je tendence od jeho novoplatonského výkladu upouštět308, a tak pouze
připomínáme existenci těchto statí. Rozboru z hlediska znalectví a reprodukování
restaurátorských závěrů Bergerových byl věnován prostor výše.
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5. Závěr

Závěrem bychom měli zopakovat, že otázky znalectví a autorských připsání jsou
natolik rozsáhlé a komplikované, že byly v úvodních statích záměrně pouze naznačeny se
snahou o zvýraznění nejdůležitějších bodů formujících většinu autorských zařazení. Nebylo
však cílem celkové zhodnocení znalectví jako takového, neboť to by přesahovalo rámec
předkládané práce. To úzce souvisí s hlavním tématem práce, tj. s osobností Jaromíra
Neumanna jako znalce benátské malby, jehož přístup jsme se pokusili postihnout na
příkladech jeho znaleckých závěrů. Takových děl bylo od šedesátých do osmdesátých let
zmíněno značné množství a snaha o dokonalé postižení všech v kompletním rozsahu by vedla
k jasnému utopení hlavní myšlenky. Zaměření bylo tedy pouze směrem znaleckým se snahou
o interpretaci nejen závěrů Neumannových, ale i názorů dalších odborníků a jejich případné
komparaci, ovšem nikoli ve smyslu kompletní rešerše dostupné literatury.
Ústřední linie je definována jeho autorskými závěry k dílům benátských mistrů.
Konkrétně hovoříme o období šedesátých let, která jsou věnována Obrazárně Pražského
hradu a jeho hlubokému a intenzivnímu průzkumu, jež dosud nebyl plně nahrazen
současnějším a vyvrcholil sympoziem, s množstvím zahraničních přispěvatelů, kteří v mnoha
případech Neumannovy závěry potvrdili. V rámci Obrazárny je zajímavé zopakovat jeho
závěry spjaté s tvorbou Tizianovou. Variantní dílo Toaleta mladé ženy je nejnověji řazena do
tvorby Tizianovy dílny (Giorgio Tagliaffero)309, na rozdíl od závěrů Neumannových, který ji
považoval za práci autorskou. Bohužel oponentní názor není obsáhleji vysvětlen, a tak nám
nebyla umožněna hlubší komparace, jež by mohla přinést výraznější vymezení vůči závěrům
Neumannovým. O několik let dříve v rámci vídeňské výstavy je Tizianovo autorství uváděno
společně s dílnou, stejně také v nejaktuálnější české publikaci věnující se italské malbě
(Pujmanová/Přibyl)310. V téže Tagliafferově studii zabývající se dílnou Tizianovou je přiblížena
možnost přesnějšího určení autorství drobného obrazu Madony s dítětem a sv. Janem
Křtitelem směrem k tvorbě Girolama Denteho, což nijak nevyvrací názor Neumannův, jež ho
309
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kladl do blízkého okolí Tizianova (Polidoro Lanziano aj.). Záměrně, s ohledem na
problematičnost

a

Neumannovo

zařazení

směrem

benátským

je

zmíněno

dílo

Pordenonovo?, kde došlo k mnoha rozepřím. Záhy se ustoupilo od původního datování
Neumannova (kolem 1525) směrem k létům 1514-1516. Ovšem sám Neumann tyto své
závěry v reakci na Ballarina, který obraz datoval cca 1516, opravil. Několik vyjádřených
domněnek směrem k odepsání díla z rukou Pordenonových, bylo většinou následně
vyvráceno s odvoláním na špatný stav malby, kdy se nezachovala větší část vrchních lazur
modelujících výsledné dílo. Mimo to začátkem šedesátých let Neumann vydává zásadní
článek, věnující se asi nejvýznamnějšímu obrazu benátské školy u nás, ne-li dokonce i v
obecné rovině, a to Tizianovu obrazu Apollo a Marsyas. Obraz z Kroměřížské obrazárny
zařazuje s definitivní platností do mistrovy tvorby a jak je patrno z dochovaných textů,
věnuje mu hluboký zájem, včetně osobní korespondence s Rodolfem Pallucchinim311 a
studuje veškeré dostupné materiály. Až na několik výjimek jsou jeho závěry přijaty a jsou
platné dodnes. V tomto smyslu můžeme zmínit snad drobnou poznámku Erwina
Panofského312, jež s odkazem především na krvelačnost malého psíka v popředí a „horror
vacui“ Tizianovo autorství nepřijal. Jinak je tomu s jeho tematickým rozborem, kterým se
zabývá i v této době a zvláště pak později, v letech devadesátých, po rozsáhlém
restaurátorském a technologickém průzkumu, ukazujícímu do značné míry postup malířovy
práce a autorské pentimenty, zvláště díky nově použité metodě infračervené (IR)
reflektoskopie. Tento průzkum byl podnícen hlavně objevením staré kopie Tizianova obrazu
zachycující mistrovo dílo pravděpodobně v určitém stadiu rozpracovanosti. V jeho výkladu je
obraz Tizianovým soukromým odkazem, ale od této novoplatonské interpretace se dnes již
ustupuje a obraz je chápán jako dílo vytvořené na zakázku, bohužel ale s nejasným
objednavatelem. S ohledem na rozsáhlost a množství literatury byla tato interpretační linie
vynechána, pouze povšechně zmíněna a práce se orientovala čistě na výklad znaleckých
názorů a restaurátorských závěrů.
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Soukromý archiv Jaromíra Neumanna, ÚDU AV ČR, Praha, kartony 25-31.
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PANOFSKY (pozn. 99). Drobná poznámka pod čarou věnující se českému dílu, je podrobněji vysvětleno
v kapitole věnující se jednotlivým dílům.
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Po Obrazárně Pražského hradu věnuje J. Neumann svůj zájem sbírkám olomouckým,
kde učiní také množství přípisů benátským mistrům. A během konce sedmdesátých a začátku
osmdesátých let se v rámci působení v Národní galerii v Praze podílí na tvorbě katalogu a
zabývá se tamějšími sbírkami. V průběhu sedmdesátých let je v rámci druhé etapy průzkumu
Obrazárny Pražského hradu u objevení Tintorettovy malby, téměř kompletně překryté
barokní přemalbou, čímž doplňuje pražskou sbírku o další významný obraz, byť zachovaný ve
velmi špatném stavu.
Své místo dostala nejen problematika autorského připsání a její stručná historie, ale
také restaurování, jež je hlavní pomocnou vědou a kterou J. Neumann považoval za velmi
přínosnou. Na příkladu známého projektu „Rembrandt Research Project“ je však vidět, jak
zásadně se obor vyvíjí a jakými proměnami prochází. Od Morelliho metody směrem k oslavě
technických metod a následného vymezení jejich hranic v RRP, který byl v zásadě ukončen
právě díky vstoupení do slepé uličky technických a technologických průzkumů, jež samy o
sobě nemohou vést k přesvědčivému a objektivnímu závěru (a bez spojení s důsledným
celkovým rozborem a studiem dostupných materiálů nevedou ani k cíli). V současnosti tedy
nastává snaha o rehabilitaci znalectví ve své původní podobě, založená na vytříbeném,
zkušeném a výjimečném „oku“ znalce podpořeného technickými analýzami.
Vyústěním je snaha o nalezení a vymezení Neumannova postupu, chceme-li
„metody“, s jakou přistupoval k těmto dílům a na jakých základech díla autorsky určil. Velice
zajímavá a přínosná byla konfrontace s jeho teoretickými texty k tomuto tématu a související
sledování této linie. Klasifikoval v nich svůj postoj k chemickým a restaurátorským analýzám
a k celkovému rozboru díla. Ačkoli můžeme sledovat práci s detaily, vždy jsou následně
konfrontovány s celkem a obdobně autor pracuje i se závěry restaurátorů, které velice často
přímo zařazuje do svých závěrů, ale s jasným vědomím jejich limitů: „Je ovšem nutno říci, že
technologickou analýzou lze autorství doložené slohovým rozborem právě podpořit, nikoli
však nezávisle na dalších zjištěních prokázat. Obraz je tímto způsobem možné zařadit do
určitého okruhu tím je v tomto případě okruh tvorby Tintorettovy a vyloučit možnost jiného
časového, resp. školského zařazení. Umělcova technika, zvláště pokud jde o výběr určitých
pigmentů, nebývá nikdy tak individuální, aby je neužívali také jeho žáci a vyučenci. Zjistit
autora je možné jen komplexní analýzou beroucí v úvahu všechny podstatné složky a
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vycházející vždy především ze slohového rozboru, který je pro připsání v poslední instanci
rozhodující.“313 „Těmito metodami je – při dostatečně širokém stejnorodém srovnávacím
materiálu – určování autorství významně upřesněno…Vidíme do hloubi obrazu, poznáváme
dříve netušené proměny díla, ale autora můžeme identifikovat jen kritickou analýzou formy,
neboť se zračí právě v jedinečnosti malířského projevu, nikoli v ryze technickém aktu
s obecnými parametry.“314
Přestože můžeme v několika případech nalézt styčné body s Morelliho přístupem, kdy
sleduje určité drobné detaily opakující se v autorově díle, v plném důsledku u Neumanna
nepozorujeme komparování rutinně se opakujících motivů (prsty, ušní lalůčky, nos) v pravém
smyslu Morelliho metody. Například v díle Bonifazia Veronese upozorňuje na architekturu a
terénní útvary ve vyobrazené krajině a zvláště pak detail v podání listů odpovídající dalším
jeho dílům. Zároveň několikrát zaměřuje svou pozornost směrem k drapérii a jejímu
zpracování v dalších autorových dílech (častý je způsob řasení) jako v díle Toaleta mladé ženy
nebo Portrét klenotníka Jacoba Königa. Nejčastěji nalézáme sledování kompozice a její
následný rozklad na jednotlivé motivy, které dále komparoval a rozebíral. Současně svůj
zájem směřoval i k barevné skladbě a jejímu srovnání. Nezřídka porovnává nejen celkovou
barevnost a hledá paralely, ale také zachované podmalby svou měrou vstupují do
posuzování. V díle Sv. Jeroným byly právě rukopisně uvolněné podmalby v oblasti vlasů
určující pro vyvrácení argumentu jisté zarážející schématičnosti (strohosti) ve finální podobě.
U Apolla a Marsya sledujeme i důslednou analýzu kompozice pomocí geometrie, kdy je
rozložena a sleduje její organickou výstavbu se středem v Marsyově pupku. Pomocí
diagonální sítě, trojúhelníků a dvou vepsaných kruhů ozřejmuje postup a spojení figur.
Typika jednotlivých postav (často ji sledoval u přeplněných scén malířské rodiny Bassanů),
ale častěji jisté konkrétní podobnosti v tváři, či profily a hlavně jistota malířského přednesu
jsou další určující body. Tímto svým rozborem tedy řeší základní znaleckou otázku: „jakým
způsobem forma prozrazuje ruku autora, v čem se jeho osobnost nejvíce projevuje a jaká jsou
tedy vlastně kritéria pro rozpoznání autorství? – Praxe i teorie ukázaly, že umělecké dílo je
celek, a tomuto celku je nutno podřídit analytické metody: závažnost a průkaznost detailu je
313
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nutno stále posuzovat ve vztahu k celku, což je při komparační práci jedním ze základních
kritérií.“315
Pokud je to možné, snaží se o důkladnou komparaci s dalšími známými díly a
významnou část věnuje také dohledání dostupných zdrojů o původu obrazu. Na díle
Leandrově316 je ale vidět, že ne vždy dospěje cíle. Alessandro Ballarin (1965) upozornil na
existenci obrazu signovaného Leandrem, jež se s naším shoduje v mnoha ohledech.
Neumannova rozsáhlá analýza podporující Francescovo autorství, není uznána, neboť ji
nahradil „objektivní“ důkaz pravosti.
Nevypozorovali jsme zásadnější převahu jednoho hlediska nad druhým, stejně tak
jako unáhlené závěry založené pouze na subjektivním odhadu. Snad jen v případech existující
signatury potvrzené restaurátorskou zprávou, nejde s rozborem do takové hloubky jako u
děl, které připisuje novým autorům, či jejich zařazení nebylo podloženo žádnými staršími
záznamy. Tento postup je logický a vychází ze situace, neboť díky zkoušce rozpustnosti a
krakel procházejících samotným písmem (spolu s grafickým porovnáním písma), je možné
takto signaturu potvrdit.
Nebylo by od věci upozornit zde na výše citovaný úryvek (str. 38-39), týkající se
Tizianova obrazu. Neumann si v něm stanovuje pět bodů a ve stručnosti je zde shrneme,
protože dle mého úsudku, je možné je aplikovat na většinu jeho závěrů a pomyslně je vyvýšit
nad rámec díla Tizianova jako obecněji platné ve smyslu jeho postupů. Za prvé sleduje genezi
obrazu se všemi jeho vnitřními proměnami, jimiž prošel. Za druhé vychází ze širokého
materiálu,

zvláště

pak

z moderních

metod

průzkumu

jako

jsou

mikroprůřezy,

rentgenogramy, reflektoskopie ad. Za třetí kriticky posuzuje všechny vztahy obrazu
k ostatním dílům, ale zároveň i jeho místo v dobové tvorbě, což v sobě obsahuje zkoumání
ikonografických a literárních předpokladů. Ve čtvrtém bodě upozorňuje na nutnost
neoddělovat formu od obsahu, chápat strukturu díla jako celek a respektovat, že „formální
složka je současně ve vztahu k ostatním nositelem významové intence“. Závěrečný bod
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Leandro Bassano: Stavba Babylonské věže, rozebráno výše.
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varuje před redukováním stylu jako jediného úzce pochopeného způsobu malby, protože
většina umělců má různé modality ve vyjadřování.
A tak bych jeho postup s opatrností nazvala jako komplexní, kdy se ve vyvážené míře
snaží u každého obrazu nalézt největší možné množství dostupných informací z různých
zdrojů. Zaměřuje se jak na složku subjektivní ve smyslu své intuice a „oka“, tak také na
objektivní metody. Všechny tyto závěry komplikuje, resp. možná i poněkud relativizuje pouze
nedostatek srovnávacího materiálu ve smyslu většího množství znaleckých názorů na výše
zmíněná díla.
Hlavním obdobím našeho zájmu tedy byla především léta šedesátá, následně
sedmdesátá a osmdesátá, s přesahem do let devadesátých, kdy se Neumann navrátil k
Tizianovu obrazu Apollo a Marsyas. Ačkoli je Neumann v českém prostředí chápán
především jako odborník na období českého baroka, je tato jeho stránka velice významná a s
ohledem na hloubku a šíři jeho zájmu je naznačeno, jak výjimečným znalcem a historikem
umění v tomto směru byl. Nepovažovali jsme za nutné se ve smyslu mé práce pouštět do
obecnějších témat společensko-politických, s nimiž je často také spojován, ani se rozsáhleji
věnovat jeho životu a okolnostem, které ho doprovázely.
Nicméně na základě bližšího seznámení s prácí Jaromíra Neumanna, zabývající se
českou „kolekcí“ obrazů benátské malby, považuji jeho přínos v celé věci za mimořádný, ve
své době doslova průkopnický, jež má v našich podmínkách zcela nepochybně nadčasovou
platnost. Osobně jsem pak ráda, že prostřednictvím výběru tématu diplomové práce mi bylo
umožněno nahlédnout metodu a osobitý styl práce a myšlení tohoto významného znalce
umění.
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101

3. Anonym: kopie Apollo a Marsyas, soukromá sbírka.
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Pražského hradu.
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22. Jacopo da Ponte zv. Jacopo Bassano: Podobizna starého muže, olej, plátno, 57 x 47,5 cm,
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