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Veronika Knedlíková Wanková si pro svou disertační práci vytyčila nelehk} ťrkol,

vytvo it monografii man;iristické v malby interiéru zámku v Bučovicích. MÍstnosti v P izerrrí

západního k ídla zámku jsou jednotl z w.ikladních sk íní umění manfrismu na ťrzemí České

republiky. paradoxně, stejně jako v p ípadě obdobně vyznamn; ch památek (Belvedér,

Hvézda,Hvézda,Kratochvíle, Litomyšl) se pokusu o komplexnější monograÍické Pojednání

dočkala tato památka až vsoučasnosti, vdisertaci Veroniky Wankové. I kdYŽ nejde o

komplexní monografii bučovického zámku, minimálně r, komparacích s ita]skymi památkami

studie vyzkum problematiky značně posunula. Frameny pro poznání osobnosti objednavatele

Jana šembery čemohorského z Boskovic a q stavbě jeho bučovického sídla neisou P ÍliŠ

bohaté. Dostupné faktograťrcké informace snad shmula historička Kate ina Dufková

v monogra fii Jan šembera Černohorslql z Boskav-ic: moraslsh, Petr Vok (2aÁ). Je urČitě

možné mít q lrrady k tomu, jak Duíková zpracovává informace excerpované uměnověcln}m

bádaním, to však nyní nechnre stranou.

práce Veroniky Knedlíkové Wankor,é strukturou odpovídá standardní metcldice dějin

umění. po ťrvodu následuje p ehled dosavadního bádarť a kapitoly syntetiz-ující Pozaatky

obecné historie s medailony osobností Jana Šembery a Jacopa Strady, kterému scéna



k výmalbě místností s největší pravděpodobnosti nrůžeme přiřknout. |Jž v souvislosti se

Stradou bych upozornil na fakt, že autorka pracuje s velkým množstvím cizo\uzYČtté literaturY

(hlavně v italštině, arrgličtině a němčině). Wanková rovněŽ pracovala s clostuPný'nri materiálY

z archivu Npú. v němž se bohužel nedochovaly zprávy z posledního restaurátorského zásahu

prováděného nedávno zesnulým Frarrtiškern S;;slenr, kter;i originální malbY znaČně Převrstvil.

Je otázkou zdali by se dokumentace k Bučovicím nemohla nacházet v jeho PozŮstalosti. Právě

vzhledem k přemalbám a takó jelikož i v původrrí vrstvě bylo uŽito ruzných malÍřských

postupů a technik (např, ve ztmavlých partiích figrirálních nredailonkŮ CÍsařského sálu bYla

zřejmě původně nasazena světla organickou bělobtlu apod.) by nrěly dalšímu

interdisciplinárnímu výzkumu naponroci materiálové i neclestruktivní PrŮzkurrrY (fotograt-remi

v UV světle počínaje _ díky tomuto postupu byly například odkryty předlohy pro lrrnety

pracovny Vilérna z Rožmberka na Kratochvíli). Zřejmě proto, že se tl,to průzkunry dosud

nebyly realizovány, se atttorka charakter:istice ilekoratérských technik uŽitých v BuČovickýclr

pokojích vylrnr,rla.

po uvozujících kapitolách následuje analýza pojednáva:rý,ch pěti místností záParJního

křídla. podkapitoly ana|yzýí prvky výz<loby "ie,JnotlivÝch mistností Či iejich souborY,

V případě existence graficllé či kresebrré předlohy jsou závěry věcné. pokud tomu vŠak nenÍ,

docházik zobecněním, mnohdy nepřesrry,rn (rrarrrátkou: ,,l,:lerkules Prirnárně clráParrý jako BŮh

vítězství...., s. 81/ doporučuji monografii Yirlutes Mictraely Bautz). Nelze vYtkrrout snahu

odkqít zvýznamového podtextu co nejvice, ale méně někdy bývá více. AvŠak hledárrí

1brmálnich rámcovych vzorů v antických a italských renesančních památkáclr je v celém textu

celkem uspokojivé.

Císařský sál s bystami antických císařrl, postavanri Marta, Diany, EuroPY na býku a

Karla V, na konci sjednocuje ml,šlenka kontirruity vlády Habsburských císařŮ - ochrárrcŮ

Evropy (herkulovským osobním enlblémem Kanla"V. hyl1 C]ibraltarskó sloupy asociující

rozsah jeho impéria.). r\ktuálnirn císa-řerrr b1,1 ,,r 80. tetech 16. stclletí sice Rudolf I}., avŠak ten

některé prvky reprezentace rodu a sebeprezentace právě od Karla V. Převzal. Stejně jako

Karel V. byl také velmistrem řádu Z|atéíto ťouna (funkci převzali Habsburkové Po

burgundských vévodech), jehrrž symbolika v sobě obsahovala kruciální podte;<t a stejně jako



Karel V. také musel čelit nájezdům Turků- ,degiclius Sacleler je.i tak na slavné graťrce z roku

1603 zachýi1 cbdobně, jako byl 'l'iziatrem pirrtrétcl,ván Karet V. jako vítěz u MŮhlberka,

Nesčetné význarulové analcrgie prez;erltující ha.bstlrrrsko: pantlvníky jako ilclrránce HvroPY. SYn-Y

polobohů (Aenea a Herkula). násleclovrríky liisrrna, byly demonstrovány v elbmerní

architektuře panovnických viezdů po celé Ev1,opii. Dcrnnívám se tedy" Že Právě doctrovanými

popisy í"estivníclr imperiálních ceremc,nií. si rrrohla \/eronilia Krre<llíková Wanková Při

interpretaci Císařského sálu .vypomoci" Položrrre si také atázku, zdali dťrvodenr zřízerrí

reprezentatiyních pokojů západního křídla rretnohla zav,aďat. partovrricltá nál'Štěva. k nÍŽ sc

nedochovetiy prarneny. .le obecně známo., žt v Augsbrrrgu či Norimberku bývirlY dekorován,v

donty, v nichž nocovali při říšských sněnrc,ch říšští císařor,é. Ve vazbě na návŠtěvY Karla V.

vznikly také koncept_v někter_voh místnosLi ?alat,,za c1,.:l l'é v Ma,ntově Či vil)'{)oriŮ v Jatrově.

Mohl tedy Rudolf Il" navštivit Ftučovic*'l Z dalšjho ťr}rlu pclhledu. vedle pc;ukazu na

kontinuitu císařské moci jsou přístušne! b,vst.y zřejrně iaké rna]ou ",galerií slavných osobnosti'".

Jedním z předsttrpňťr budiž rrapříklacl shírka pclrtrétti ..slavných osobnostÍ"' Paola Giovia

v.ieho vile vblízkosti Conra (,,,\4tlsa.etu,n"), Do pť,íhuzného rámce pochopitelně spadá i

adjustace sbírek nmichovského Anticluaťia. alltoťem jehož ideové koncepce je JacoPo Strada,

Urrrělecko-řemeslné práce pak vedl Fri,lrich Sustris. Stoií za zmítri<r-t. Že Sr-rstris vedl také

dekoiačni práce v.interjérecIl HerrenhclJ'dcmu F'rrggerťt, kcie sál },{Úz zdobi vlima rozliČných

grotesek osm mranlorových bysr: antiaky,clr císařů. 'I'ento r,'ýz,:lobný korrcePt se nedávntl

dočkal korrrplexrrí obnov.v (irrterielr,y byi,li zrra.črltj destrtrovány r,a drulré světovó vátkY),

f,roufám si říct. že jde o jednu z fbrrnálně ne,fbtrižších sti'edoevrrrpských dotrových analogií

bučovických pokojťl v rárnci tenclcncí intelrtracio,nrilraího nralrýrismrt. Autrlrkou zminělró

lapidární srovnání se stropem íjamera rleaJi Sposi v h{;Lntově se sice nall1zÍ, avŠak rr'ě]i

bychom se opírat o důslednou analý,zu čascr,č: btriř:šíalr partátek. \/edle italskýclr a něnreokýcir

analcgií připojuji například zmínku tl císařskýclr b1l516g1, (pra,r,děpodobně) v nedochované

tabulrrici jindřir;hohradeckého zámkrr" N;r české prostředí má silnou vulbu i CÍsařský Pokoj

zámku Ambras s císařskýrni by,stanri l, podstrr;pním štukovérn vlysu, nrinirnálrrě

v osobnostech Arrtclnia, Brclcca st. a lrerdinarlda. 'Iylrj|slr:élrc,. Z 1brrnálního hlecŤiska bYch.|eště

upozornil na rnedailorry s,ťylově a a_,1iust"a.cí sl.ylcrl,ě témřř tot,;žrré s těmi ",odysseovskýnri"



v Bučovicích v Camerino degli Cesari v l>alazzo jJuca}e v Mantově (1532. dílna Giulia

Romana).

Ne.ivětší měrou přeciirládaná cliserlačrl{ práce posununa dosavadní vi'zkurn v PasáŽi

věnu.]ící sc Venušintr pokoji, Úsllěšně b;rly clohteclárr5, clcr:ltrd rreznámé kresebrré PŤedlcrhv. coŽ

umožnilo též ptrtvrclit verotresovské vý,chr",disko s bazálrrím interPretaČním zázerim sálŮ

Bibliotecy Marciany apalazza Ducale r,,Eenátkách,. V l<ontextu dekoraci italských vil mohla

však být věnována alespoň nrarginír,lr:rí pozo,_rno:;t tnalovanýur krajinnýrn PrŮhledťrnr.

Co se tyče interpretace Zqeiiíha pcllioje, s,lloic.vat jelro nrotiviku se Šemberovou

zálibou v lovu je poněku 11 zavádéjicí, s ,,;ěcnou interpretací nlístnosti nesouvisÍ. ovŠenr

souvislosti s masopustními pravidl,v obrácerrého světa by si zaslouŽilY dŮsledněiŠÍ rozbor.

Zajíc sice dosrrd svou zel,rubnou ikonograílckou nronogratii nemá (pokucl je rni zrrámo),

obdobné cykl1, .jako se eajíci (s 1i4l1i rzynlčněné role) ale také vzlriltaly s tllliceini (aLrtorka

zrrrínila,,apičí slavngst" v I}erlíně) a proto bllch doporučil r"yniltající studii APle,s and ÁPe-ltlre

od Horsta Waldemara Jansena, jež rlyšla p,o1Lrvé .iiž l, roce 1952. Rozsáhlý cYklus s oPiČÍrni

činnostmi substituujícími lidské vytvoři.l ,t, [6, století například Peter van rler Borcht. Ke

slavnostem masoprtstního rázir r,,li<lor,.é Llunturi'c j:: ,ltlíie citovaného Fetera Burkeho (l,idat'á

kulturct v rculě novověk.é El;rrspě) <icr češlilry přelože:rá příncsná publikace JrLcquese iieerse,

Svcittq, bláznú a. karne,-al.r,L (Argo 2006). iJžitcčné střípk;l informaci najdenre téŽ v jiŽ

klasických publikacích badatelů činlrých přer1 r,íce než sto lety: Zikmrrrr<la Wintera a Čeňka

Zíbrta. Zrccentni literatur,l pak přír_no 1,1 obrácerrémit sr,ěttt zrniiime alesPoň SYt'ictt nc oPak

Ewy Morissoll zroku 2010. Znol,ýc\r domiicioh přírústkŮ rnateriálové povahY daPlnílrr

ke v,Lextu odkazovanému cviklrr v Hustopečícl"l nad Bečvou renesanČní nalby se zaiíci a

dalšími alegorickýtni výjevy na fasiulě mčilt'a_nského dornu v Nedvědici (ocikrYto 2009) Či

výjevy obráceného světa v nra1{or.,irnýclr sálr:ch r,átrrku, -ve slezsliých l,inhartcvech, A kdYŽ uŽ

se ocitáme v pr:ostŤe,Jí Slezska, up,ozorrrím na uinikát-,irí sgralita, donru Pod ki'ePelČÍnr koŠenr

v Lelrnici. Součástí l,ýzdob_v jeho prričetí je pás se zajrci rožnícírni psa, na.jinérn r:rístě firsťrdY

můžeme zřejrně viclět vítání parrovníka u bralr města i.l}, nedÍlnou souČást Panovnických

vjezců. Kompozice bučovicltýc:h pokti_jťr jsclu rámovány síti nialovaný'c'lr grolesek. TY me:tY jiŽ

v antice transcendenLnívýrna,lny, což.}e,,,e1l<é azcelasamonosné tóma. RecePce ornarnentik_v



v období ťenesance a rnanýrismu pak můženre naziral atnbivalentně. TedY.iako Prostý dekor

nebo jako nositele výzrramů doplňujíoi ltlal,-trí konrpozice" ']'a}rovému vnímání by rrasvědČcval

například náh]ed Giuseppe i\rcinrbolcla l,yjadřující}ro se ke svýrt návrhůnr maleb pro

nralostranský clům hofnristra Ferdinancla F{oílnriura ze Strechau (mimochodem kienba irradní

kaple ve Strechau obsahrrje rol,něž pozorrrhodné marrýristické dekorace - ŠtukY. malba),

Arcimboldo se v niwrzích prr: Floíťnrana cd,rtllár,,á se k antickýrn groteskánr, ,.stařÍ" Prý

nevytvářeii fantastické malby náhodně (zrniňuje se o vyzclobě podzer:nních prastor a jeskyní a

Neronově zlatémdorně). ale umisťovali zviřata a ťrgur,v do ornamentu s určitým systéntenr a

zánrěrrrě (dcrpis Hof-tnrnovi). Začterrění za.leiiich pcrsta,,riČeli clo grotesek ZajeČÍho Pokoje

v Bučovicích by takto promyšlenťimu kottceptu nzrsr,ě,JČov;t1o. Scénář Pro interPretaci

jednotlivých scén musíme v budoucnu hleilat v inteldisciplinarnírn Prolnirtí s masoPustními

divadelními hrami (vedie pojednarré analogie s hlasenlra,usem ve VÍclni). Proto ie autorČirra

zmínka o Hansi Sachsovi zcela c,pi,rclst.atlrěrrá, hclhr,lžel konkrétní libreto se ciosud nikomu

nepodařilo na|ézt. Z,ce?a specifickolr zá,trežitosii Z,aječího prrk§e jsou nárožní medailcny,

Dovolím se v3lslovi t ltáztlt k jeclnomu z rricl-1. 
'Veronika Knediíková Wankovár r,-Yslovuje

hypotézu, že v poli, kde zaiíc maluje člověka, by n-rohi být zachycen sám ,[an Šernbera

Černohorský, z Boskor,ic (Nedávno tu ttl hypotézu 1,},slovila i Vladisla,va Říhovir,),

Nacházíme_lise r,šak v obráceném s,ii':tě (zalíc, nraluie č]or,ěka), netnolrl bY tedY v reáiném

světě maliř nralovat ,zajíce? l{.ompozice by tak integro,.rateiautopoftrét tr,'Ůrce vi,'z:dctr,v,

Bričovické nralby a štuky (i reirél,y, arkác|" jež: rrejsou předmětem přeclkládané

diser-tační práce) generují r.,elké množství otá.zei< er r,,ětšírra z niclr bohuŽel v tétrl chvÍli nernŮŽe

být zcela jasně zodpovězena. l]o knrčcíctrir se tetly unrčnol,ěclnjl r,'ýzkum snaŽlí oPtintalizovat

ruzné liypotézy, Množství záklaclních [:aniern"t hypotéz poiclžila nYní Veronika KnedlÍková

wanková. Nelze se v této recenzi vyjadřovat ke všem, abych nepřekročil únosný rozsah

posudku. v závěrečně pasáži ťecenze se tecly budrr vyjarlřovat heslovitěji:

Donrnívárn se stejně,iako autorlia" že podstatu interpretace ,.oken" do otevřeného rrebe

s poletujícími ptáky musínle hleclat r,, italskérn prc,siředí (i:,olrtanellato, ParTna, villa {iiulia

v Řimc;. Snad bych ještě doplnil .iedrao ze zál.,lacin{ch výclrcrdisek. ""[,etící ÍigurY"

.,,, perspektivních zkratkách patří k zák}aclnínr rrranýristickým i,lgurálnim typťrm. RŮzné variace



na téma Putti daným zPrisobern lealizol,al RatTael .již kolem rclku 1518 ulun*l6r,ých

záklencich loggie Amora a Psyclré r,e F'arner;ině (r,íc:e viz např. Emi Maure r, Manierismus,

Figurtt serPenlinata uncl andere Figuren iclea!e. Zr1;:ich 20ú1), V českém prostřerlí mnclho

analogii nenaleznenre (opomenerne-li znlínku o 1,o1idře bař,antrrice l}r;ržskélro hradu

dekorovanou ma|Ířem RoŽmberků Bartolorně.jem BeráŇenr-Jelíniqenr), na mys;l mi tane jecina

- Klenotnice Starého staverrí ;zámku ,,r Telčii- l, j*jí;1 }.l[enbě, ve r,egetalrilnínr dekoru poletují

Putti a Ptáci (realizace ve sgrafitu). It:npttlst:tlt ,uzni}<u ;1l z}:e,jn1ě sňatek Kateřiny z Valdšte.ina

a ZacharláŠe zHradce (1553), Místnost nrolrla rirít i"unkci lclžnice (obtlobně jako napříkiad

Prostor s iluzivním stropem hradu ve .Fonatarrellatu). I vzhiedern k enrblematickým

medailonŮm Zasazeným v groteskovém rámci. jež, výmataor,ě asclciují atribtlty lásk,v a

věmosti (PřiPoutarrý'Pes aPod, _ vizteze autor:k;,), ale také čtyř elementů apod. lze vyslovit
hYPotézu o Íun]<ci to]roto pokoje. Prar,rlěpoclobně slouži]jako ložnice, Aiuze věrnosti rnohou
vyjadřovat osobní vztah Šembery k ieho druhé rnanželce Anrrč kraiířové z }.rajkLr. po jejíž
smrti (1581) se jiŽ neoŽenil. Zcetra jasně brrtle možno interpretovat výzrramové r,rs1vy až po
odkrytí konkrétního enrblematic]<éhr; kc,tnprlndia" .iírnž se rrralby Ptačího pokoje inspirovaly.
Konkrétní emblémY' z Camerariova kornpenr:ljeL zasa.zt:né ,li slti glotesek interpretoya] ve vazbě
na knihovnu Karla st. ze Žerotína poměn:č: nedávnrl 'I'oraláš Knoz l, Rosicíq;řr (klenba tzv,
Rytířského sálu).

Významně Veronika Knedlíková Vy'arrkavá př,ispěla k rcrzšíře,ní poznatků cr poko.ii

SmYslŮ" hlavně identifikácí zák]adních konlpozičníclr přednoh pro <ívii nronochrornní irralb5,

v oválných vlYsech: ,.Historie" s 'N4uciem Scaevolou a ljnos Sabinek (Lir,,iovy dějiny).
TotoŽné komPozice byly pťivodně sou.částí r,,ýz<loby fasácl;l yalazza Ricci orj poloricltlra cla

Caravaggio a h'Íaturino da Fir:enze. Tito n]alířj ze Éiršího }taffaelclva okruhu se na rnalby
napodobu-jící reliéfní styl antických r,':ítčizrrýr:h sicliip,ů a. crblouků specializrrvali. po plerrění

ŘÍma Pak stYl Pokláclající základintertracíonálrríhrr tnirrryrismu expandovai v F,vropě., u nás se

výruzně Pro.jevil naPříklad ve specifické technice sgr;ilita. Z,ákladním determinantárn vývo.ie
reliéÍního stYlu v ] 6. stolel-í se \i monogrrLl_ii pr:ažsl<e]ro BcivedeíLu z roku 2003 věnrrje Jan
Bažant. pro lepší metodicko-teoretické i-tchopeltí clobovéhrr tlilzadi ve vztahu k vlrzdobě ťasád

doporuČuji studii KunstÍheorie unli'FaSsade1,1mctlerei (l450-]75a) r:d Sigrid Ljhle_Wettler
z roku 1994. I kdyŽ se práce Veroniky K_necílíko,ié Warrkové věnuje rrástěnnýr:n maibám,



důslednější ret]exi ve vazbě na dobové architektclnické tra]<táty by byla vhodná, T,aké

komparace s analogickými památkatrli v č]cské repr"iblice bv jistě vy,iasnily další souvislosti,

Jasně se nabízí sro,nání se zánrkenr v l,itomyšli, jehož pťlvodní areál' souněrný podól

hloŇkor,é osy býval bučovickému podobnii (ylaiaz:rrs in fi:fiezza}, Sarnotná vila {zárne}<) má

tak jako bučor,ická rezidence ,.ocllelrčené., ,,Sitlpni pruČelj a jelro ceremoniálsrí reprezentatil'ní

místnosti se původně nacházel5,vzápadnrrn (Xerzémr) traktu, Yazb5,na pr:ažské dvorskó

prostředí jsou v obclu příparlech prokázarré,

Veclie citovaného Jindřichol,,a {{radce a Rožmberl"a rrrá cyklus pěti srrryslů podle i,vtin

Raphaela Sadelera (podle kreseb Maartea de Vos) na klenbě pclkoje v českérnr prostřed{ více

konrpozičních analogii, namátkou - sál rrei,-,yššítro purkrabství v Jiřské ulici rra HradČaneclr.

Ztatý sá|zámku v Telči, Byio by tedv užitečné prcrstudovat veŠkeré souvislosti tohoto cYklu

ve vazbě na české prostŤerJí a stoi:or,.aí n;rpi'í}<.nad itisfiilluČní eLv)/davatelské sottvislosti l-ohoto

oblíbeného souboru graťrk.

Závérent,Veronika Knedlíková Warrková z,ptr:crsuál,ala .,velké" ténra a odvedla vetrk;ý

kus poctivé práce. Tématern se jistě bricle zab,ývat ceiý život, aie v rámci časr,rvých rrrožtrostí

se dostala do tispokoj i:r,é fáze interpretace, nebála se hleclat ani prirnámí výc]rcrdiska v rtmění

římskó antilty. Vyraznym posunem r,ýzkunru jsclr"r ze.lnréna nové poznatky a Pokoii sml,slů a

Vequšině pokoji. Subjektern práce jsou ,r,az-o}, na italské umění, přesto se domnívám, že by

studii neškodil větší akcent na důslednó poznár,lí sro.,,návacího nrateriálu domácího (kr:ntna

česká; v malbě např. alespclň znrílri| .,stl.;ilioítl" chc,mutorrského zárnku atd") Či obecně

středoevropského, me:zalkalr1, nyrrí lly lzr o nčl;rt kcrnlplc:ttrě.] ší,

V textu se též v_vskl,tují nčkteré íakticko-í'ornrlúaulně sporné Či zavádějící teze

obecnějšího rázu. narnátkou: Hennan Postlrumus neb_,vl jediným rnalÍř'em 1andshutské městské

rezidence (s. 117), jejíž Italský trakt nepro.!*ktor;a1 Giulio Rtrmano" nýbržjehcl .,podřiz,ený"

Zikmund z Mantovy (s. 3_}); rrranželka Jindřiclra II. ]rretncouzské]ro se nejmenovala f)iana"

nydbržKateřina MerJicejská (l)iana z Poitiers "oyla dizciní ,lánrou jeho rnatkY a ;lŤe"imě i jednou

zJindřichol,ých rnilenek). postulaQE: ,, Zlyttlya,-skýt:h zánlkŮ se hnec{, za h{cn"rl,vslq K,mtmlov",

zařadil zárttek v Btlčovicíclz"" s c.,dkazeln na Ša-rnátr}iovoal, .!e r,ěta vltržená se kontextu a ar:torka bY

se jíjistě vyhnula po důslednějším stucliu čelsficýgfu ern:oravs[iý";h at"kárlových zámkŮ fiak jiŽ bYlr: vYŠe



ch nepřesností bychom ještě několik našli, celkový dojem zdizertaéni práce to

Množství uliček, do nichž se výzkum rozbíhá, si Veronika Knedlíková Wanková

ie ďejmě opatrná ve vyslovení lapidárních závěrů v poslední kapitole,

závéry, kterými: by autorka v ziikladních bodech naznačí|a odborné

veřejnosti, kam se výzkum může ubírat, postrádárn (možností je nepochybně více), avšak

celkově předkládanou disertační práci považuji za zdařilou,.přínosnou a tudíž ji

doporučuji k obhajobě

V Olomouci I9.9. 2015

ML
Mgr, Pavel '$ťaisser, Ph.D,


