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Úvod
Odpradávna existuje dělení lidí ve společnosti na vládnoucí a poddané, na vlivné a

bezvýznamné, na svobodné a závislé, na vyvolené a ty ostatní. Přáním a snahou jednotlivců i
skupin vždy bylo patřit do té „vyšší“ a lépe postavené kategorie. Výtvarníky bylo v průběhu
staletí vynaloženo několikrát úsilí o získání úcty, o nabytí samostatnosti, o důstojnější život a
v neposlední řadě o představení vlastního díla jako výsledku umu, tedy spojení řemeslné
zručnosti s imaginací a dalšími mentálními operacemi, ale i se studiem. Poprvé významně
v Řecku ve 4. století před Kristem, za vlády Alexandra Velikého. Součástí snahy o povznesení
umění v povědomí Řeků byla např. literatura, v níž byli umělci prozatím pouze jmenováni, dále
pak traktáty o umění,1 zřejmě podobné těm, vznikajícím v průběhu 15. a 16. století. Autory
těchto spisů byli také sami výtvarníci, jedním z nich byl dvorní malíř Alexandra Velikého
Apellés.2 Právě tento významný helénistický malíř byl vzorem a ideálem při přerodu
řemeslníků ve výtvarné umělce na území dnešní Itálie i v Záalpí v období renesance a
manýrismu. O životě Apella a dalších řeckých malířů a sochařů víme mnohé zejména díky spisu
Plinia st. (23–79) Naturalis Historia.3 V průběhu 4. století se opravdu z výtvarných řemeslníků
stávali umělci a z umělců pak kultivovaní „páni“. Důležitou součástí uměleckého postoje bylo
samozřejmě to, že vytvořená díla vznikla s lehkostí a bez námahy (na rozdíl od řemesla). Stejně
jako o několik století později žili někteří v luxusu a blahobytu, draze a módně se oblékali a
scházeli se v učených kruzích nad teoretickými debatami. Parrhasius prý dokonce svá díla
signoval: „Ten, který žil v přepychu“. Zeuxis zase „nabyl velikého majetku a v Olympii nosil
plášť se svým jménem vetkaným zlatými písmeny do kostiček“.4 O jeho sebevědomí svědčí věta:
„Později svá díla rozdával darem, říkaje, že nemohou být penězi zaplacena.“ 5 Je to doba, ve
které vzrostl zájem nejen o umění, kupující byli ochotni zaplatit za mistrovská díla horentní
sumy, ale i o umělce samotné. Dúris ze Sámu (340 – 280 př. Kr.) tak mohl sepsat první
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pojednání o životech malířů a sochařů poskládané z anekdotických vyprávění o jednotlivých
umělcích.6
Anekdot v líčení životů a příhod umělců využívala také pozdější, renesanční literatura. Jak
v beletrii (např. Boccacciův Dekameron), tak v životopisech (Vasariho Životy) byly ve
spojitosti s umělci popisovány často vtipné historky. Quattrocento a Cinquecento je dalším
obdobím, během kterého, tentokrát na území dnešní střední Itálie, probíhal boj výtvarníků o to,
povznést se opět výše na sociálním žebříčku, podobně jako tomu bylo u jejich řeckých
předchůdců. Plynulý vývoj byl totiž přerušen a v období středověku spadli výtvarníci opět na
stupínek pouhých řemeslníků vykonávajících manuální práci. Umělci Quattrocenta vzhlíželi
k Řekům a zároveň si jejich život a postavení poněkud idealizovali. Domnívali se, že umělci
obecně byli privilegovanými u vládců a vysoko hodnoceni lidmi.7
Nejdůležitějším novověkým centrem, v němž se odehrávaly první efektivní boje za
pochopení podstaty umění, rozsáhlé debaty o původu výtvarného umění, o vzájemném
postavení jednotlivých druhů umění, architektury, malířství a sochařství a také o významu,
postavení a funkci umělce v procesu výtvarné tvorby, byla Florencie. Několik osobností se
snažilo prosadit myšlenku vyšší než řemeslné podstaty své tvorby. Tito výtvarníci se pokoušeli
představit své dílo nejen jako produkt manuální práce, ale jako výsledek mnoha vlivů
vycházejících z duševní a duchovní podstaty.8 S tím vším byl nerozlučně spojen boj za zvýšení
sociálního statutu umělce. Ne náhodou vznikla právě ve Florencii první výtvarná akademie.
I v tak pokrokovém městě, jakým byla Florencie, pocházelo pouze několik umělců z dobrých
rodin. Tato situace, spojená s nazíráním buržoazie a šlechty na výtvarníky se nadále zlepšovala.
Druhým centrem, kam se ohnisko procesu plynule přesunulo v průběhu Cinquecenta, byl Řím.
Jakkoli by se mohlo zdát, že období 16. století je dobou vrcholného humanismu, přepychu,
krásy a dokonalosti, dobou zaměřenou na člověka a jeho blahobytný a kvalitní život, ve
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skutečnosti je třeba na tuto dobu nazírat bez růžových brýlí. Je to zároveň období vyznačující
se válkami, boji a spoustou vojenských operací. Také loupeže nebo krevní msty byly téměř na
denním pořádku.
Ani církev už neměla mezi lidem velkou autoritu, a to zejména díky téměř světskému životu
na papežském dvoře nebo v klášterech, který se často vyznačoval nedodržováním nejen
církevních pravidel, ale také obyčejných mravních zásad.
Po roce 1527, se kterým přišlo Sacco di Roma, dolehla na celou zem tíživá ekonomická
situace. Vydělávat peníze se od té doby stalo cílem života většiny italských občanů. V roce
1554 dokonce vyšel spis Del modo di fare danari (O způsobu vydělávání peněz), jehož autorem
je filozof a historik Antonio Brucioli. Není proto divu, že také Giorgio Vasari ve svých
Životech9 často poukazuje na tíživou finanční situaci umělců.
Přes výše zmíněné šlo, stejně jako v 15. století, o zlatý věk vědění a umění.
Přibližně od roku 1520 do počátku 17. století došlo k velkým změnám v životě a
společenském postavení výtvarných umělců. Šlo o období rozsáhlých debat o původu
výtvarného umění, o vztahu poezie a malířství (paragone) o vzájemném postavení jednotlivých
druhů umění, architektury, malířství a sochařství, a také o významu, postavení a funkci umělce
v procesu výtvarné tvorby. Často se diskutovalo v dvorských kruzích a na „kulturních
večeřích.“ Území mezi Florencií a Římem se tak stalo během dvou staletí zásadním pro budoucí
způsob života umělců nejen v oblasti dnešní Itálie, ale vzhledem k mobilitě evropských
výtvarníků i pro ty záalpské, kteří ve zmíněné oblasti často kratší či delší dobu pobývali.
Čelními představiteli „hnutí“ za povznesení postavení umění a umělce ve společnosti jsou
Giorgio Vasari a Federico Zuccari. Každý z nich je představitelem jedné umělecké generace.
Postavy obou malířů se zvláštním způsobem doplňují, jejich životy se v určitých chvílích
setkávají a jistým způsobem na sebe navazují. Také proto je spojení Vasari-Zuccari vhodné
k porozumění sociální situace nebo sebeprezentace umělců v Itálii 16. století. Jako by toto duo
zastupovalo fiktivní postavu umělce Cinquecenta, jehož život začíná v roce 1511 (narození
Giorgia Vasariho) a končí rokem 1609 (smrt Federika Zuccariho), na níž je možné sledovat
vývoj uměleckého sebepojetí nebo průběh boje za lepší postavení umělce ve společnosti.
Samozřejmě toto pojetí lze aplikovat pouze obecně, jak uvidíme dále, u konkrétních děl, je třeba
přistupovat ke každému umělci jako k solitéru s vlastním vývojem.
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V předkládané práci budeme Vasariho spis Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti neboli Životy
nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů označovat vždy zkráceně pouze Životy.
Giorgio Vasari, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti, Roma 2005 / Životy nejvýznačnějších
malířů, sochařů a architektů, Praha 1998.

Pro studium sebeprezentace umělce v italské malbě 16. století se nám právě z výše
zmíněných důvodů zdálo ideální vybrat tuto dvojici malířů jako „nejkvalitnější vzorek“ tématu.
V předložené práci se pokusíme představit malby těchto dvou umělců, jejichž
prostřednictvím chtěli prezentovat vlastní osobu. Netýká se to tedy maleb oslavujících umění
nebo umělce obecně, nýbrž pouze děl reprezentujících osobu svého autora. Tato díla roztřídíme
do kategorií podle toho, jaké mělo být jejich poselství. Tématu oficiálních autoportrétů se
dotkneme pouze okrajově z toho důvodu, že této látce bylo a je věnováno velké množství studií
a nepovažujeme tak za přínosné ji v předkládané práci rozebírat obšírněji.10
Na následujících stránkách se tedy pokusíme představit fenomén sebeprezentace výtvarného
umělce v 16. století prostřednictvím děl Giorgia Vasariho a Federika Zuccariho.
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of art XX, 3, 2011, s. 25–27.
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Umělec dvořanem
S nárůstem „uměleckého sebevědomí“ souviselo zvyšování prestiže povolání a zároveň

prezentace společenského postavení. Umělci se tedy začali představovat nejen prostřednictvím
svých děl, ale i jako osobnosti mající svou důstojnost, vlastní minulost a jako ti, kteří jsou
důležitou součástí společnosti.
Jak již bylo výše řečeno, nebylo v období Cinquecenta a později výjimkou povýšení umělce
do šlechtického stavu. Ti, kterým se této cti nedostalo, se často snažili vyššímu stavu přiblížit
alespoň způsobem života. Rozšířil se tak fenomén „dvorské kultury“, tomu hodně napomáhala
dobová literatura zabývající se „dvorskými mravy“. Největší vliv měl v této oblasti bezpochyby
Il Cortegiano – Dvořan Baldassara Castiglioneho (1478–1529),11 který poprvé vyšel
v Benátkách roku 1528 a brzy se rozšířil po evropských dvorech, kde jej četli jak v originále,
tak v překladech (angličtina, francouzština, španělština, latina). Jde o jakousi příručku pro
„aspiranta na post dvořana“, psanou formou dialogu. Autor zde čtenáře např. poučuje, jak
správně mluvit („italštinou velkých básníků“), dále mluví o nezbytnosti znalosti dobré literatury
(ve smyslu čtení, ale i psaní), o znalosti latiny a řečtiny, znalosti hudby, umění hry na nástroj,
ovládání zbraně, dále konverzace, tance a lovu, popisuje jak se oblékat nebo zacházet se ženami.
Ženám doporučuje orientovat se dobře v literatuře, ovládat hudbu, malbu, tanec a umění slavit.
Kromě výše zmíněného pojednává Castglione ve svém spise i o tématu paragone, sochařství
– malířství, o důležitosti znalosti kresby a o postavení malířů (nikoli umělců obecně) v antice.12
Z jeho myšlenek lze také jasně vyčíst postoj cinquecenteskní společnosti k místu umělců:
„... chci se zmínit o jiné znalosti, kterou by náš dvořan v žádném případě neměl zanedbávat,
jelikož je podle mého mínění velmi důležitá: měl by totiž umět kreslit a vyznat se také ve vlastním
umění malířském. Nedivte se, že se přimlouvám za něco, co nám dnes možná připadá podružné
a nepříliš vhodné pro šlechtice; ale četl jsem, jak si vzpomínám, že se ve starých dobách,
zejména v celém Řecku, vyžadovalo, aby se děti z urozených rodin ve škole věnovaly malbě jako
ušlechtilému a prospěšnému předmětu, který rovněž patřil k prvnímu stupni svobodných umění;
později bylo stanoveno veřejným ediktem, že se jí nesmějí učit otroci. Také u Římanů bylo
malířství ve velké úctě, z něhož odvozoval svůj přídomek neobyčejně vznešený rod Fabiů a první

Baldassare Castiglione, Il Cortegiano, Venezia 1528 / Dvořan, Praha 1978.
Traktát Dvořan vznikal v letech 1513 – 1524, publikován byl poprvé až v roce 1528. Spis se skládá ze čtyř
knih dialogů, které mají čtenáři přiblížit zvyky a způsoby nezbytné pro toho, kdo chce být dobrým dvořanem.
Více k traktátu viz Peter Burke, The Fortunes of the Courtier. The European Reception of Castiglione´s
Cortegiano, Pensylvania 1996 / Le Fortune del Cortegiano. Baldassare Castiglione e i percorsi del
Rinascimento Europeo, Roma 1998, p. 159-171.
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z nich byl Fabius řečený Pictor, neboť byl vskutku znamenitým malířem, tak zaníceným pro toto
umění, že když vyzdobil freskami stěny chrámu bohyně Saluty, napsal pod ně své jméno; třebaže
se narodil v tak skvělé rodině, ..., byl toho názoru, že může zvýšit lesk svého jména, když
připomene budoucím pokolením, že byl také malíř. Mnoho a mnoho dalších mužů z vážených
rodin proslulo v tomto umění, které již samo o sobě ušlechtilé a důstojné ...“13
Vydání a popularita Dvořana podpořily vznik dalších spisů podobného charakteru jako
např. Galateo ovvero de´ costumi14 od Giovanniho Della Casa (1503–1555) nebo L´Uomo di
corte15 od Giovanbattisty Giraldi Cinzia (1504–1573). Přesto byl stále nejúspěšnější a
nejčtenější právě Dvořan. Dočkal se tak mnohých překladů (viz výše). Polský student Łukasz
Górnicki (1527–1603) studoval jako mnozí jeho krajané italskou kulturu na univerzitě
v Padově. Spis Dvořan ho tak zaujal, že se jej pokusil pro své krajany také přeložit do polštiny,
navíc změnil prostředí a aktéry díla. Aby byl pochopitelný a dobře stravitelný pro polského
čtenáře, vsadil jej na polské venkovské sídlo biskupa Maciejowského v Pradniku, kde se
pohybuje polská šlechta a postavy polského veřejného života, tak vznikl spis Polský dvořan.16
Kromě překladů a literárních aluzí, se Il Cortegiano – Dvořan dočkal i parodie – La Cortegiana
od Pietra Aretina.17
Literatura přibližující dvorský způsob života byla hodně využívána literáty, umělci nebo
hudebníky pohybujícími se v dvorském prostředí, z nich jmenujme alespoň Giorgia Vasariho,
Federica Zuccariho, Giambolognu, Bronzina nebo Rossa Fiorentina.18
Spisy Federika Zuccariho La Dimora di Parma19 a Il Passaggio per l´Italia,20 jež jsou
souborem dopisů z cest, které autor podnikl v letech 1606–1609, čtenáři také mj. přibližují život
na některých důležitých severoitalských dvorech. Zuccari zde popisuje šlechtická sídla, stavby,
zahrady a slavnosti na nich konané, ale také dvorské zvyklosti, způsoby odívání nebo dámské
účesy. Některé části jsou doplněny autorovými ilustracemi, rytinami představujícími obrazy
z dvorského života. Zuccari tu tak propojil svou literární práci s výtvarnou.21 Je mu připisováno
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italské prvenství v oboru „diario disegnato“, tedy ve vytváření „kreslených diářů“ z cest.22
Slavnými díly tohoto typu před Zuccarim jsou zejména kresby Albrechta Dürera z jeho cesty
po Nizozemí. Italský umělec při svých cestách často skicoval, kromě navštívených míst, krajin
nebo vedut měst,23 portréty lidí, se kterými se setkal, vysoce postavených, církevních
hodnostářů, dětí i těch nejprostších a nejchudších. Tyto kresby zúročil jako předlohy postav při
výmalbě kupole florentského dómu, zejména v sekci „Popolo di Dio“.24
Samozřejmou součástí lepšího sociálního postavení byly šlechtické tituly. Ještě v období
Quattrocenta byly takové případy v řadách výtvarných umělců pouze výjimkami, ale v průběhu
Cinquecenta a zejména Seicenta se objevovaly čím dál častěji.25 Získání šlechtického titulu
bylo spojeno i s možností setkávání se s dalšími „urozenými“ lidmi, ale také se způsobem
chování, který byl možný pouze v určité společnosti. S tím byl dále spojen např. způsob
oblékání, luxusní, leckdy extravagantní. Dvorský život byl životem v očividném blahobytu,
dávaném na odiv. Ostatně i Giorgio Vasari v Životech vyzdvihuje umělce, kteří „hodně
utráceli“ a žili v blahobytu, jako např. Andrea del Castagno nebo Donato Bramante. V této
souvislosti nelze opomenout zakládání výtvarných akademií na Apeninském poloostrově.
Získání akademického titulu bylo vstupní branou do vyšší společnosti.26 Akademie byly tedy
úspěšným krokem na cestě výtvarných umělců za vyšším společenským postavením.
2.1

První dvořané mezi umělci

Prvním, kdo se aktivně zabýval odpovědí na deficit existence výtvarných akademií, byl
Baccio Bandinelli (1488–1560),27 významný florentský sochař. Už kolem roku 1530 vytvořil
ve své dílně v Palazzo del Belvedere ve Vatikánu školu pro mladé adepty výtvarných umění a
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Detlef Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze, in: Roberto Paolo Ciardi (ed.), Case di artisti in
Toscana, Milano 1998, s. 80.
23
D. Heikamp přirovnává dokonalost Zuccariho kreseb pohledů na krajinu nebo město k pracím severského
umělce Hendricka Goltzia. Viz: Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 80.
24
K jednotlivým kresbám použitým jako předloha pro „Popolo di Dio“ viz např. Heikamp, Le case di Federico
Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 80.
25
Podobný vývoj zaznamenala i rudolfinská Praha. 90. léta 16. století byla ve znamení nerovnosti mezi
cechovními mistry a dvorskými umělci, kterých se týkaly dvorské svobody, vyšší platy, ale také povyšování
do šlechtických stavů. Navíc se projevovalo srovnání „výsledků řemeslné práce a výsledků úsilí svobodného
uměleckého ducha.“ K tomu blíže Halata (pozn. 8), s. 26.
Již v roce 1588 se konal slavnostní ceremoniál, při němž císař zavěsil na krk Bartholomeu Sprangerovi třikrát
obtočený zlatý řetěz, čímž se z něj stal „Lord Bartholomeus Spranger van den Schilde“, a dále dostal
povolení pracovat svobodně i mimo císařský dvůr. Sally Metzler, Bartholomeus Spranger. Splendor and
eroticism in imperial Prague, New York 2014, s. 53.
Vlámským příkladem umělce-dvořana pak je dozajista Petrus Paulus Rubens.
26
Wittkower – Wittkower, Nati sotto Saturno (pozn. 6), s. 250.
Blíže k prvním akademiím viz např. Nikolaus Pevsner, Le Accademie d´arte, 1982.
27
Nejnověji a podrobně jsou Bandinelliho život a dílo zpracovány v: Detlef Heikamp – Beatrice Paolozzi Strozzi
(edd.), Baccio Bandinelli. Scultore e maestro, Firenze 2014.

snažil se o to, aby mohla nést důstojný název akademie. O pár let později vytvořil druhou školu
fungující na stejných principech, tentokrát ve Florencii.28 Enea Vico, Agostino Veneziano nebo
Cesare Franchi zachytili na svých grafikách obě Bandinelliho školy. Díky nim máme alespoň
částečnou představu o tom, jaké bylo jejich fungování. Mladí výtvarníci zde měli možnost
studovat nejen např. podle keramických a voskových modelů, ale také z knih, jejichž přítomnost
na grafických listech ukazuje na výtvarníky vzešlé z Bandinelliho škol jako na intelektuály.
Škola proto opravdu nebyla běžnou řemeslnou dílnou, ale spíše akademií. Ostatně skutečné
výtvarné akademie, které vznikly o něco později ve Florencii a v Římě vycházely z podobných
principů výuky jako Bandinelliho školy.29
Bandinelliho život byl navíc předstupněm tendencí a směřování životů většiny výtvarných
umělců přibližně od poloviny Cinquecenta a v průběhu Seicenta. Tento sochař byl příkladem
umělce, pro kterého byl důležitější život v dvorském prostředí než být významným díky své
práci a v tomto ohledu byl velmi ambiciózní. Je tak jedním z prvních příkladů umělcedvořana.30
Baccio Bandinelli, původním jménem Bartolommeo Brandini, byl synem významného
florentského zlatníka Michelangela Brandiniho. Svůj původ vkládal do šlechtické rodiny
Bandinelli ze Sieny, z níž pocházel např. papež Alexandr III. (asi 1100 – 1181).31 Také díky
tomuto svému údajnému původu mohl Bandinelli roku 1530 získat rytířský řád sv. Jakuba od
císaře Karla V. 32 Během svého života se stal opravdu velmi zámožným. Zmiňuje to také Vasari
v Životech, když píše, že po sochařově smrti zdědily jeho děti několik domů, pozemky a také
velké množství peněz.33 Bandinelli velmi zdůrazňoval, že není pouhým řemeslníkem, nýbrž
umělcem a šlechticem, rád připomínal svůj údajný vznešený původ, sňatek se ženou z vysoké
společnosti, vlivné a dobře postavené přátele a také své bohatství, a to i duševní, připomínal
své vzdělání, znalost Dantova nebo Petrarkova díla. Sám se kromě výtvarného umění věnoval
i literární činnosti, psal sonety a v letech 1552–1560 sepsal také vlastní paměti. Z pamětí jeho
současníků se většinou dozvídáme, že byl výborným kreslířem, ale to bývá jediným kladným
vyjádřením o jeho osobě. Ze spisů je jasné, že nebyl mezi svými kolegy vůbec oblíbený. Vasari

Roberta Bartoli, Bandinelli contro tutti, in: Heikamp – Paolozzi Strozzi (pozn. 27), s. 51–52.
Více k fungování Bandinelliho škol viz Detlef Heikamp, Sguardi sulla Fortuna postuma del Bandinelli, in:
Heikamp – Paolozzi Strozzi (pozn. 27), s. 70–72.
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Wittkower – Wittkower, Nati sotto Saturno (pozn. 6), s. 251–253.
31
Ibidem, s. 251.
32
Podmínky pro přijetí do Řádu sv. Jakuba, který funguje ve Španělsku dodnes a jehož velmistrem je od roku
1499 španělský král, stanovují mj., že členem řádu se může stát jen člověk urozeného původu (nejméně dvě
generace zpátky).
33
Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 984.
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použil dokonce námět konkurence a nevraživosti mezi Bandinellim a ostatními umělci jako
základní motiv v líčení sochařova života.34
Dalším z představitelů první vlny fenoménu umělec-dvořan, kterého si v předkládané práci
všimneme, je tentokrát benátský malíř Tiziano Vecellio – Tizian (1480/1485–1576). Pocházel
ze zámožné a vlivné rodiny. Brzy se stal uznávaným malířem a majitelem prosperující dílny
s větším množstvím zaměstnanců, kteří pracovali na mistrových zakázkách. Mezi Tizianovými
objednavateli a do jisté míry přáteli byly nejmocnější osobnosti tehdejší Evropy. R. Wittkower
poukazuje na jeho obsáhlou korespondenci se španělským dvorem, dokládající Tizianovo
sebehodnocení jako „příslušníka speciální kategorie, nadřazené ostatním lidem.“35 Vzhledem
k své popularitě už za života se stal velmi zámožným mužem, byl mj. majitelem přepychového
a okázale zařízeného domu v Benátkách, také se o něm někdy tvrdilo, že je nenasytný a lakomý,
což zřejmě pramenilo z množství přijímaných zakázek a vlastnictví velkého majetku.36 Získal
si velkou oblibu u španělského dvora, když několikrát portrétoval císaře Karla V. Byl za to
mj. jmenován falckrabětem,37 rytířem Řádu zlaté ostruhy nebo hrabětem Lateránského paláce.
Vasari, Tizianův přítel,38 opěvuje benátského malíře pro jeho mistrovství, ale i pro způsob
života: „Byl to člověk neobyčejně zdravý a šťastný jako málokdo v jeho oboru a nebesa ho
zahrnovala jen přízní a blahem. Jeho dům v Benátkách navštívili všichni vladaři, spisovatelé a
urození pánové, kteří v té době do města zavítali nebo tam žili, protože Tizian vynikal nejen
svým jedinečným uměním, ale také neobyčejnou přívětivostí, pěkným chováním a nesmírně
milými způsoby a mravy. Měl v Benátkách několik soků, ale nestáli za mnoho, a proto je snadno
překonal jak svým vynikajícím uměním, tak svou schopností jednat s urozenými lidmi a zalíbit
se jim. Vydělával dost peněz, neboť jeho věci se dobře platily ...“
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Z tohoto popisu můžeme

vyčíst nejen informace o způsobu Tizianova života, ale také obdiv Vasariho k blahobytnému
životu Benátčana a k jeho „dvorským způsobům“. Navíc poukaz na to, že byl „šťastný, jako
málokdo v oboru“ jasně naznačuje nedobré postavení malířů v průběhu Cinquecenta.
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Vlastní životopis, Praha 1976, s. 309, 315–327, 358–359.
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2.2

Areťan Giorgio Vasari

Giorgio Vasari se narodil 30. července 1511 v Arezzu.40 Jeho otec Antonio di Giorgio
de´Taldi pocházel z cortonské rodiny hrnčířů, proto byli de´Taldi přejmenováni na Vasari
(vasaio=hrnčíř). Matka Maddalena Tacci vzešla z aretinské nižší šlechty. Giorgio se v roce
1519 dostal do učení do místní dílny mistra vitráží Guillauma de Marcillat, kde získal základní
umělecké dovednosti. V pouhých třinácti letech, v roce 1524, odešel s cortonským kardinálem
Silviem Passerinim do Florencie, kde se dostal do blízkosti Michelangela, Andrey del Sarto,
Franceska Salviatiho nebo Baccia Bandinelliho. V roce 1527 byl povolán rodinou zpátky do
Arezza, protože jeho otec umíral. Giorgio byl druhým nejstarším z šesti dětí, nejstarším synem,
a v šestnácti letech byl tedy tím, kdo se měl postarat o rodinu.41
V letech 1527–1529 tak pobýval v rodném městě (setkal se zde např. s Rossem
Fiorentinem), ve stejné době začal psát své Ricordanze – Vzpomínky.42 Na přelomu února a
března 1530 se ale už účastnil příprav korunovace Karla V. v Boloni (podobně jako Tizian),
kde se setkal s kardinálem Ippolitem de´Medici, důležitou osobou ve Vasariho dalším
směřování. Kardinál byl umělcovým přítelem a ochranitelem až do své smrti v roce 1535. Na
konci roku 1532 vstoupil Vasari ve Florencii do služeb Ottaviana de´Medici, pro kterého
vytvořil mj. slavný portrét Lorenza Il Magnifico (1534), spolupracoval zde dále na organizaci
příprav triumfálního vjezdu císaře Karla V. do města nebo na přípravách svatby jeho dcery
Markéty Parmské s vévodou Alessandrem de´Medici.
V průběhu svého života se neustále vracel do rodného města, kde zakoupil v říjnu roku 1540
„panský dům“ v Borgo San Vito, přestože tou dobou už pracoval převážně mimo Arezzo, zejm.
ve Florencii, Římě, Camaldoli a Boloni. Pro malíře byla velmi důležitá jistota „svého města.“
Jak upozorňuje C. Frontisi, Vasari o sobě v Životech nemluví v první osobě, píše: Vasari,

Blíže k osobnosti, literárnímu a výtvarnému dílu Giorgia Vasariho viz Umberto Baldini, Giorgio Vasari,
pittore, Firenze 1994; Robert W. Carden, The life of Giorgio Vasari, a study of the later renaissance in Italy,
London 1910; Mario Pensuti, Arte retrospettiva. Giorgio Vasari nel IV˚ centenario della sua nascita,
Emporium XIII, 1911, č. 34, s. 179–195; Alessandro del Vita (ed.), Il libro delle ricordanze di Giorgio
Vasari, Arezzo 1927; Laura Corti, Vasari. Catalogo completo dei dipinti, Firenze 1989; Gerd Blum, Giorgio
Vasari. Der Erfinder der Renaissance. Eine Biographie, München 2011; Antonella Fenech Kroke, Giorgio
Vasari. La fabrique de l´allégorie. Culture et fonction de la personnification au Cinquecento, Firenze 2011;
Liletta Fornasari (ed.), Le opere di Giorgio Vasari in Arezzo e provincia, Milano 2011; Alessandro Nova –
Luigi Zangheri (edd.), I mondi di Vasari. Accademia, lingua, religione, storia, teatro, Venezia 2013; Liletta
Fornasari – Alessandra Giannotti (edd.), Arte in terra d´Arezzo. Il Cinquecento. Firenze 2004; Paola
Barocchi, Complementi al Vasari pittore, Atti e memorie dell´accademia Toscana di Scienze e Lettere „La
Colombaria“ XXVIII, 1963–1964, s. 253–309; Claudia Conforti – Francesca Funis, Vasari, Firenze 2011.
K Vasariho rodině viz zejm. Roland Le Mollé, Giorgio Vasari, l´homme des Médicis, Paris 1995, s. 197–204.
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V roce smrti otce bylo nejstarší Rose sedmnáct let, Giorgiovi šestnáct, Lucrezii deset, Francesce devět,
Francescovi osm a Pietrovi jeden rok. Blum (pozn. 40), s. 76.
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Dostupné on-line: http://www.memofonte.it/autori/giorgio-vasari-1511-1574.html
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Giorgio Vasari, Giorgio, ale často Giorgio Vasari z Arezza nebo Areťan.43 I podle toho vidíme,
že ačkoli většinu svého života prožil mimo rodné město, daleko více pobyl ve Florencii nebo
Římě, jeho městem bylo až do konce života Arezzo.
V lednu roku 1541 odjel do Benátek44 za svými přáteli Pietrem Aretinem a bankéřem
Franceskem Leonim (díky nim se zde seznámil např. s Tizianem nebo Sansovinem). Aretino
sepsal pro místní karneval hru „La Talanta“ a Vasariho požádal, aby pro ni vytvořil scénu.
Malířova práce se setkala s velkým ohlasem, který tak byl potvrzen dalšími benátskými
zakázkami. Podle J. Schulze tkví Vasariho zdejší úspěch zejména v propojení typicky
benátského prvku – kazetového stropu korunovaného malbou, která navozuje pocit průhledu
do nebe – a iluzívních nástěnných maleb moderních ve střední Itálii.45 Tento typ dekorace
použil také ve svém aretinském domě, zejm. v Sala del Camino. Z jeho prací z tohoto období
jmenujme alespoň malby na stropě v Palazzo Corner Spinelli na Canal Grande nebo známý
obraz Jidáše, který je dnes v majetku italského státu a je vystaven ve Vasariho domě v Arezzu.
Následovaly umělcovy pobyty v Neapoli, Římě a Rimini, prokládané návraty domů, které
byly vždy spojeny s částí dekorace vlastního obydlí.
Když se v lednu roku 1550 oženil, vzal si Areťanku – čtrnáctiletou Niccolosu Bacci, dceru
zámožného, nikoli však urozeného občana. Vasariho manželství zřejmě nebylo nejšťastnější –
možná kvůli malířovým častým pobytům v cizích městech, možná proto, že bylo bezdětné a
možná i proto, že rozhodnutí oženit se nevzešlo z jeho hlavy ani srdce, jak o tom sám píše: „...
jel jsem toho roku navštívit kardinála de´Monti do Boloně, kde byl papežským legátem, a
pobývaje s ním několik dní, kromě jiných problémů, dokázal mi vysvětlit a díky dobrým
důvodům mě přesvědčit, že jsem se rozhodl v jeho přítomnosti učinit to, co jsem dosud učinit
nechtěl, tedy pojmout ženu, a tak jsem si vzal, jak on chtěl, dceru Franceska Bacciho,
vznešeného občana aretinského.“46 Oním kardinálem byl Giovanni Maria Ciochi del Monte
(1487–1555), který se ve stejném roce, kdy Vasarimu vysvětlil výhody sňatku, stal papežem
Juliem III. Krátce po usednutí na svatopetrský stolec povolal aretinského přítele do svých
služeb do Vatikánu. Novomanželka Niccolosa, zvaná Cosina, tak zůstala v nově upraveném
domě sama a pobývala tak často spíše u svých rodičů. Vasari tak opět pracoval na velkých
zakázkách – Cappella del Monte v kostele San Pietro in Montorio, výzdoba obydlí bankéře
Binda Altovitiho nebo návrh Villa Giulia.
Claude Frontisi, Vasariana. Un autoportrait inséré, Revue de l´art, č. 80, 1988, s. 30.
K Vasariho benátskému pobytu a práci viz zejm. Juergen Schulz, Vasari at Venice, The Burlington Magazine
103, č. 705, 1961, s. 500–509.
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Na přelomu let 1553 a 1554 se Vasari opět krátce objevil v Arezzu (úpravy katedrály
sv. Petra a Donáta), aby se brzy nato vrátil do florentských velkovévodských služeb, kde na
něho čekaly velkolepé úkoly jako práce v Palazzo Vecchio a Palazzo degli Uffizi. Ve Florencii
byl teď tak zaměstnán, že se sem na počátku roku 1555 přestěhoval natrvalo i s celou svou
rodinou. Nejdříve si pronajal dům ve Via Larga a v roce 1557 získal do svého vlastnictví dům
v Borgo Santa Croce.
Při úpravách Palazzo Vecchio řídil dekorativní výzdobu Quartiere degli Elementi (1555–
1566), Quartiere di Leone X. (1556/57–1563), Quartiere d´Eleonora (1561–1562), Tesoretto
(1562), Salone dei Cinquecento (1563–1565), Studiolo di Francesco I. (1570–1573), ale
zejména – tentokrát jako architekt – přestavbu starého paláce, aby vyhovoval požadavkům
velkovévody na oficiální sídlo a zároveň rodinnou rezidenci. Cosimo požadoval, aby Vasari
nevytvořil novostavbu, nýbrž aby pracoval s původní budovou Arnolfa di Cambio, která dávala
Florencii zejména svou věží typický ráz. V roce 1557 byl velmi činný v oblasti úprav a oprav
části města, která byla postižena ničivou povodní 13. září. Kromě úprav Palazzo Vecchio a
jiných velkovévodských zakázek jako práce na stavbě Biblioteca Laurenziana (s Ammanatim
a Tribolem) pracoval Vasari opět i v Arezzu – přestavba špitálu kongregace Nejsvětější Trojice.
13. ledna 1563 založil velkovévoda Cosimo I. ve Florencii na popud Giorgia Vasariho
Accademia delle Arti del Disegno, první výtvarnou akademii na světě. Vasari se pak velmi
aktivně podílel na chodu nově vzniklé instituce, která měla sdružovat umělce a starat se zejména
o povznesení jména umění.
18. února 1564 zemřela jedna z největších postav výtvarného umění všech dob „božský
Michelangelo“. Ačkoli zemřel v Římě, jeho velkolepý pohřeb se konal ve Florencii a byl tak
zároveň první grandiózní akcí pořádanou nově vzniklou akademií. Byl pojat jako oslava otce
všech umělců, pro něž tak bylo ctí účastnit se na přípravách pohřbu – samozřejmě mezi nimi
nechyběl Vasari.47 Autor Životů navrhl také Michelangelův hrob, který je umístěn ve
florentském kostele Santa Croce.
V průběhu 60. let opět pracoval mezi Florencií (přípravy svatebních oslav Franceska
de´Medici, stavba Corridoio vasariano) a Arezzem, kde se tentokrát věnoval přestavbám
v opatství Sante Flora e Lucilla nebo úpravám rodinné kaple. Posledním velkým aretinským
dílem, které po sobě zanechal, jsou Logge na Piazza Grande, pro něž vytvořil projekt na počátku
70. let. V roce 1572 ještě stihl pracovat v Římě ve vatikánských palácích – malby v Sala Regia,
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Vasari se popisu pohřbu a zejména výzdobě věnuje poměrně obšírně na konci Michelangelova životopisu.
Tato část byla přidána až do druhého vydání Životů, neboť v roce 1550, kdy vyšlo dílo poprvé, byl
Michelangelo ještě naživu. Vasari, Životy II, (pozn. 9), s. 297–309.

kde se jeho práce setkává s prací Federika Zuccariho. Jména obou umělců jsou rovněž spojena
s výmalbou kupole florentského dómu, kterou Vasari nestihl dokončit a později tento velkolepý
úkol převzal Zuccari.
Giorgio Vasari zemřel 27. června 1574 ve svém florentském domě. Jeho ostatky byly
převezeny do rodného Arezza, kde byl pohřben v rodinné kapli, která byla jeho dílem. Jak o
tom bude řeč později, oltář, pod nímž byli členové rodiny pohřbeni, byl v roce 1864 rozebrán a
znovu složen a umístěn v aretinském opatském kostele Sante Flora e Lucilla. Při tomto
stěhování došlo ke smíšení ostatků všech členů rodiny s dalšími zemřelými v místním osáriu.
Vasari byl na svou dobu velmi bohatý člověk, po jeho smrti zdědil synovec Giorgio po strýci
51 620 zlatých, což byla obdivuhodná suma.48 Během života se stal ústřední osobou v oblasti
kultury na florentském medicejském dvoře. V některých případech měl dokonce pravomoc
rozhodovat za vévodu.49
Vasari žil jako šlechtic. Velmi rád se stýkal s dvorským okruhem, s dvorskými učenci a
umělci jak ve Vatikánu, tak v Palazzo Vecchio nebo Palazzo Pitti. Velmi rád zdůrazňoval, se
kterými významnými osobnostmi jej váže přátelství.50 Sbíral stará i současná umělecká díla.
Vasari tak byl nejen dvorním umělcem,51 ale skutečným dvořanem, např. v roce 1560 jej
vévoda Cosimo I. požádal, aby doprovodil do Říma jeho syna Giovanniho, který zde měl být
jmenován kardinálem.
Ačkoli máme zprávy o Vasariho životě, nikde se nevyskytují zmínky o „radostech bytí“.
Malíř zřejmě neměl velkou zálibu v oslavách, ve velkolepých hostinách, natož v milostných
avantýrách. Zdá se, že byl spořádaným člověkem, málo emotivním, který chtěl hlavně dobýt
umělecký svět a stát se slavným a bohatým. Tomu, zdá se, podřídil celý svůj život. Jak víme,
to vše se mu podařilo, neustále se pohyboval v dvorských kruzích, své domy zdobil po
velkopanském způsobu, sbíral umělecká díla, antiky, pořídil vlastní rodinnou kapli, jak jsme
zmínili, na svou dobu byl opravdu bohatý. Žádné zmínky nám ovšem nevypovídají nic o tom,
zda byl v tomto životě také šťastný.
Nelze ovšem říci, že by toužil rychle zbohatnout bez zásluh, naopak, Vasari si byl vědom,
že pro to, aby se stal slavným a bohatým, je třeba tvrdě pracovat. Poukazuje k tomu např. popis
jeho prvního římského pobytu, kde zmiňuje, že si uvědomil, že je třeba překonávat těžkosti a
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studovat a kreslit ve dne v noci.52 To, že malíř by podle Vasariho měl žít spořádaným životem
a hlavně pracovat, ukazuje příběh v životopise malíře Aristotila da San Gallo, který vypráví o
setkání Vasariho s jistým Iaconem, který žil ve Florencii a než aby studoval a pracoval, trávil
dny s kamarády jen zábavou. Při příjezdu Vasariho do města jej Iacone pozdravil se slovy:
„Hej, Giorgio, jak je?“ „Dobře, můj Iacone,“ odpověděl Giorgio, „byl jsem chudý, jako vy
všichni a teď vydělávám tři tisíce scudů nebo víc, ..., dříve jsem sloužil jako vy a nyní tento
přítel, kterého tu vidíte, slouží mně a stará se mi o tohoto koně, strojil jsem se do stejných pláten,
jako se strojí malíři, kteří jsou chudí, a teď jsem oblečen do sametu, chodil jsem pěšky a nyní
jezdím na koni, takže se mám, milý Iacone, velmi dobře. Buď s Bohem!“53 E. Rud popisuje
Vasariho dokonce jako „chytrého kariéristu a něco jako snoba“.54
Je ovšem pravda, že Vasariho zájem o finance můžeme spojit s tím, že ačkoli pocházel
z nepříliš majetné rodiny, dostal se mezi zámožnou společnost a zjistil tak, jaký je život
v blahobytu, za druhé nesmíme zapomenout, že Vasariho otec zemřel, když bylo Giorgiovi
šestnáct let a na mladíka se v tu chvíli přesunula starost o celou rodinu – matku, tři nezaopatřené
sestry (dvě z nich – Rosu a Lucrezii – provdal, Francesca odešla do kláštera) a dva bratry
(Francesco zemřel v roce 1530 na mor, o nejmenšího Pietra se vždy staral s téměř otcovskou
láskou). Vasari tak velmi brzy poznal, jak důležité je finanční zabezpečení.
„Všechny portréty jej ukazují jako velkého muže úctyhodného zevnějšku a ostře řezaných
rysů s plnovousem (který si pěstoval od věku třiceti let) a vysokým čelem převyšujícím
inteligentní oči, které ukazují horlivý a sebevědomý pohled.“55 Ačkoli však Vasari na malbách
působí dojmem velkého a mohutného člověka, víme, že byl spíše drobné postavy.56
Autoportrét šedesátiletého Vasariho (1571) ukazuje robustně vyhlížející polopostavu muže
s tmavými, trochu prošedivělými, lehce ustupujícími, krátce střiženými vlasy a s tmavým
plnovousem. (1) Vážný pohled je upřený k divákovi. Tento tradičně pojatý oficiální portrét
působí majestátním dojmem. Jednoduchost Vasariho důstojného a módního černého šatu
s bílým límcem jen podtrhuje důležitost zlatého řetězu zavěšeného na krku, který nese papežské
vyznamenání, Řád zlaté ostruhy. Vasari byl oceněn 27. června téhož roku papežem Piem V.
V pravé ruce drží malíř štětec, jejž pokládá na papír přidržovaný levou rukou. Jak píše
R. Le Mollé, přísnost oficiálního portrétu narušuje Vasariho dobrotivý pohled.57
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2.3

Federico Zuccari, „ten druhý“

Federico Zuccari58 se narodil v Sant´Angelo in Vado (Vévodství urbinské) v kraji Marche
jako syn malíře Ottaviana Zuccariho a jeho ženy Antonie Nari, mezi lety 1539 a 1543. Přesné
datum ani rok narození malíře není jasné, ale podle nejnovějších studií se předpokládá, že to
mohlo být 18. dubna 1539.59 V dobře situované širší rodině bylo několik malířů. Federico měl
sedm sourozenců.60 Směr jeho profesního vývoje byl zcela jistě ovlivněn jím tolik
obdivovaným starším bratrem Taddeem (1529–1566),61 významným malířem své doby. V roce
1550, kdy byl už Taddeo velmi dobře zaveden v Římě, se vydala rodina Ottaviana Zuccariho
v rámci Svatého roku na pouť do Říma. Otec pak zanechal malého Federika u staršího bratra,
který jej naučil základům malířství.
Mezi první Federikovy samostatné práce patřila malba hory Parnas v římském paláci Stefana
Marganiho.62 Touto svou prací se zapsal do povědomí římské společnosti a začal dostávat
významnější zakázky. Kromě samostatných úkolů stále velmi často spolupracoval na
bratrových zakázkách. Jednalo se většinou o výzdobu příbytků vysoce postavených římských
rodin nástěnnými freskovými cykly. Oba bratry pak zaměstnal ve Vatikánu papež Pius IV.
(fresky v Casino di Pio IV. nebo v palazzetto del Belvedere).
Zuccariho formování nejen jako malíře, ale také jako humanisty se mohlo velmi dobře
rozvinout zejména za jeho benátského pobytu. V severní Itálii pobýval od konce roku 1563 do
července 1565. V tomto období získal mladý malíř spoustu kontaktů v kulturních kruzích.
V Benátkách, kde vstoupil do služeb aquilejského patriarchy Giovanni Grimaniho, měl
možnost studovat v kardinálových sbírkách mimo jiné vlámské malby. Seznámil se
s Corneliem Cortem, který později převáděl Zuccariho kresby do rytin. Na severu země se začal
stýkat se vzdělancem Antonem Franceskem Donim, spolupracoval s Andreou Palladiem na
přípravách oslav příjezdu urbinského vévody Guidobalda II. della Rovere do Benátek.
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Na podzim 1565 se pak účastnil, společně s dalšími výtvarníky, příprav velkolepých oslav
svatby budoucího velkovévody toskánského Franceska I. de´Medici63 s Giovannou d´Austria
(Johanou Habsburskou), pod vedením Vincenza Borghiniho a Giorgia Vasariho. Poté se opět
objevil po boku svého bratra v Římě. Tentokrát, aby mu pomohl dokončit výzdobu městského
palazza Farnese, kterou nestihl dokončit Francesco Salviati. Dále v Římě pracoval také
samostatně, vytvořil např. obraz Zvěstování (nedochovaný) pro kostel Collegio Romano.
V roce 1566, kdy sám pracoval na malířské výzdobě Vily d´Este v Tivoli, převzal ještě po smrti
svého bratra Taddea jeho nedokončené zakázky, zejména započatou výzdobu kaple rodiny
Frangipani – kaple sv. Pavla v římském kostele San Marcello al Corso, výzdobu palazza
Farnese v Caprarole (hlavním autorem ikonografického programu je Annibale Caro) pro
kardinála Alessandra Farnese, kde pracoval spolu s dalšími výtvarníky.64 Zde vytvořil
mj. nástropní fresku Hermatheny, která snad mohla být vzorem pro Bartholomea Sprangera při
výmalbě fresky v Bílé věži na Pražském hradě – Merkur a Minerva65. Dále Federico dokončil
bratrem započatý cyklus ze života císaře Karla V. v Sala Regia ve Vatikánu, pak např. fresky
v kostele Trinità dei Monti nebo oltářní obraz pro kostel San Lorenzo in Damaso v Cancellerii
(v tomto případě stihl Taddeo vytvořit jen přípravné kresby).
Během roku 1569 pobýval Zuccari osobně velmi málo v Caprarole, tak došlo k tomu, že jej
zadavatel kardinál Alessandro Farnese z prací odvolal a nahradil jej Bertoiou. Bohužel tak
Federico nemohl dokončit započaté dílo – Loggia d´Ercole. Reakcí na toto jednání byl vznik
dalšího významného díla – Calumnia – jehož popis a podrobnější okolnosti vzniku jsou popsány
níže.66
Federico se po smrti svého bratra stanovil jakýmsi strážcem jeho odkazu. Snažil se jak
výtvarně, tak literárně vytvořit mýtus jedné z velkých postav malířství 16. století. Jen díky
němu mohl Vasari věnovat Taddeovi podrobnou kapitolu ve druhém vydání Životů (1568).
Federico se mj. snažil upozorňovat na paralely mezi svým starším bratrem a Raffaelem, oba
pocházeli z urbinské oblasti, oba zemřeli na počátku září, oba v 37 letech. Zuccarimu se
dokonce podařilo uložit bratrovy ostatky nikoli do rodinné kaple, nýbrž do římského Pantheonu
poblíž Raffaela.
Ukončení prací v Caprarole umožnilo Zuccarimu daleko více cestovat, a to jak po Itálii, tak
po evropských dvorech, v takové míře, jaká nebyla zdaleka obvyklá pro jeho umělecké
Právě Francesco I. de´Medici později zadal Zuccarimu práci na výmalbě kupole florentského dómu.
Na výzdobě paláce participoval také Bartholomeus Spranger. Setkal se zde tak s bratry Zuccariovými nebo
s Bertoiou, pod kterým pracoval.
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současníky. V roce 1570 vytvořil dva oltářní obrazy pro orvietský dóm (dnes v Museo
diocesano v Orvietu), v Římě na zakázku španělského kaplana Ruize provedl některé malby
v soukromé kapli v Santa Caterina dei Funari (zde pracoval také např. Muziano). V roce 1573
byl pozván k velkolepé spolupráci největších současných mistrů, která spočívala ve vytvoření
christologického cyklu v Oratorio del Gonfalone v Římě. Kromě Zuccariho (Bičování Krista)
se tohoto podniku dále účastnili Livio Agresti, Cesare Nebbia, Raffaellino da Reggio, Daniele
da Volterra, Marco da Siena nebo Matteo da Lecce. Další kroky vedly malíře do služeb
kardinála Karla Lotrinského (1524–1574), pro jehož rodinu pracoval zřejmě v Meudonu (fresky
byly zničeny, ale existují k nim přípravné kresby ve Vídni, Albertina). Zřejmě z vůle
lotrinského kardinála zavítal umělec dále do Vlámska, kde vytvořil kartony pro tapisserie. Při
jeho pobytu v Antverpách kardinál zemřel a malíř se tak ocitl bez ochranné ruky, uchýlil se
proto velmi rychle do služeb anglické královny Alžběty I.
V roce 1575 byl z Anglie povolán zpět do vlasti, aby převzal po Vasarim práce na výmalbě
kupole florentského dómu Santa Maria del Fiore.67 Námětem unikátního díla, jehož
ikonografický program vytvořil Vincenzo Borghini, je Poslední soud. Zuccariho předchůdce
stihl před svou smrtí (1574) pokrýt pouze asi třetinu celé plochy. Tímto úkolem Zuccariho
pověřil Francesco I. de´Medici. Nepokračoval ovšem přesně ve Vasarim připravené cestě, ale
pozměnil ikonografii i styl malby. Vlivem předchozích cest, zejména benátské, pozměnil
barevnost i světelnost díla. Např. Vasariho dospělé andělské bytosti nahradil dětskými
postavami, téměř zlaté barvy, jako by byly tvořeny pouze světlem, ukazuje tak jejich
nadpozemskost, v pekelných bytostech, zejm. po vzoru Signorelliho, používá karikující rysy a
ostrou silnou barevnost.
Malíř byl prozatím ubytován v Canonica del Duomo. V roce 1577 pak zakoupil ve florentské
Via del Mandorlo dům pro sebe a svou budoucí ženu Francesku Gengu pocházející z urbinské
umělecké rodiny.68 Svou svatbu oslavili v následujícím roce, v květnu 1578. Zdá se, že jejich
manželství bylo, oproti tomu Vasariho, opravdu šťastné a spokojené. Francesca porodila během
dvaceti let osm dětí, z nichž ovšem některé brzy zemřely. Pro přehlednost uvádíme jména
všech dětí s roky narození na jednom místě – Ottaviano (1579), Isabella (1581),
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Alessandro Taddeo (1584), Orazio (1585), Cinzia (1590), Laura (1592), Girolamo (1593),
Ortenzia (1598).69
V roce 1579, kdy se objevily kritické reakce na výmalbu kupole dómu, na něž Zuccari opět
reagoval výtvarnou odpovědí, tedy vytvořením díla Il lamento della Pittura (viz níže),70 se
přestěhoval do Říma. Papež Řehoř XIII. jej totiž povolal, aby po Michelangelovi a Lorenzu
Sabbatinim dokončil výzdobu vatikánské Cappella Paolina. Pro papežova stolníka Paola
Ghiselliho namaloval obraz určený pro rodinnou kapli v Boloni. Námětem malby bylo Procesí
a vidění sv. Řehoře. Také toto dílo se setkalo s velmi kritickými reakcemi a Zuccari proto
vytvořil další alegorii jako svou odpověď, šlo o karton Porta Virtutis, který vystavil na svátek
patrona malířů sv. Lukáše v roce 1581 na fasádě kostela zasvěceného témuž světci (viz níže).71
Reakcí na karton byl proces, z něhož vyšel malíř jako vinný a byl vyhoštěn z papežského státu.
V dalším roce se opět vydal do Benátek, kde získal zakázku v Palazzo ducale, vytvořil zde
monstrózní malbu Barbarossa líbající nohu papeže Alessandra III. Dále se zastavil, celkem bez
úspěchu, v Augsburgu. Na konci roku ale obdržel, na přímluvu vévody Della Rovere, odpuštění
papeže a mohl se vrátit do věčného města. Pro svého přímluvce pak vymaloval kapli v Basilica
della Madonna di Loreto.
V letech 1583–1584 pracoval ve Vatikánu, kam se vrátil, aby dokončil již zmíněnou
freskovou výzdobu v Cappella Paolina. Tohoto úkolu se zhostil se ctí, neboť jeho malba na
klenbě – Trionfo di San Paolo – patří mezi mistrovská díla svého věku.
V průběhu svého tvůrčího života ovšem navštívil daleko více italských měst, s kratší, či delší
zastávkou. Nepracoval ovšem jen na území své vlasti. Na zakázku španělského krále Filipa II.
vymaloval mj. v letech 1585–1588 hlavní oltář v Escorialu. Ačkoli zde nejprve obdržel titul
dvorního malíře (1586), rytíře a dostal od krále zlatý řetěz, později se opět nesetkal s velkým
pochopením vlastních maleb, a tak se znovu ocitl v Římě (s krátkou zastávkou v Neapoli). Ještě
za svého španělského pobytu stihl vytvořit také sérii ilustrací k Božské komedii (dnes v Uffizi).
Jeho malby z této doby, tedy z počátku 90. let, nalezneme např. v Cappella Olgiati v Santa
Prassede nebo v Cappella degli Angeli v kostele Il Gesù v Římě, dále ve Fossombrone –
v kostele Sant´Agostino a v kostele Madonna del Rosario nebo pracoval pro Compagnia
dell´Immacolata Concezione v Pesaru.
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Mezitím byl v roce 1591 senátem jmenován římským občanem. Od stejného roku začal
pracovat v Římě na svém novém obydlí, Palazzo Zuccari (viz níže). Kvůli velkým výlohám za
jeho stavbu byl nucen v roce 1602 prodat svůj dům ve Florencii. A roku 1593 byl jmenován
Prencipem – představeným Accademia di san Luca. Také v polovině 90. let stále pracoval i
mimo věčné město, v Lucce vytvořil několik maleb, z nichž stojí určitě alespoň za zmínku
Povolání sv. Petra. Poslední velkou římskou prací malíře ze Sant´Angelo in Vado byl cyklus
fresek ze života sv. Hyacinta, polského světce, jemuž je zasvěcena jedna z kaplí v kostele Santa
Sabina.
Pro Zuccariho byla vždy velmi důležitá rodina, několikrát během svého života vyobrazil její
různé členy, naposledy to bylo na monumentálním oltářním obraze s námětem Sacra
Conversazione, určeném pro konvent sv. Kateřiny72 v umělcově rodném městě (dnes je obraz
uložen v palazzo comunale v Sant´Angelo in Vado). Na obraze můžeme vidět jak živé, tak
zesnulé členy Zuccariho velké rodiny.
V posledních letech svého života, od roku 1603, Zuccari hodně cestoval po italských
městech (Sant´Angelo in Vado, Benátky, Miláno, Padova, Vicenza, Verona, Mantova,
Cremona, Pavia, Piacenza, Parma, Torino, Bologna, ...) a snažil se šířit své teoretické spisy.
Snad v tom hrála roli i nikdy nevyřčená rivalita s Vasarim, jehož dílo – Životy – bylo už v této
době velmi vysoce ceněno.73 Zuccari publikoval v roce 1604 spis Origine e progresso
dell´Accademia del Disegno, de´Pittori, Scultori, et Architetti di Roma, v následujícím roce La
Lettera a Principi et Signori Amatori del Disegno, Pittura, Scultura et Architettura scritta dal
Cavaliere Federico Zuccaro con un Lamento della Pittura. V roce 1607 vydal svůj zřejmě
nejznámější spis Idea de´pittori, scultori, et architetti.74 V severoitalských městech se snažil
své spisy a myšlenky propagovat prostřednictvím veřejných přednášek.
Při těchto cestách samozřejmě pracoval i jako výtvarník, v Benátkách, v Pavii pro kardinála
Federika Borromejského, v Mantově nebo v Turíně, kde získal zakázku od Karla Emanuela
Savojského na výmalbu galerie (malby byly později zničeny požárem). Šlo o malby příběhů
rodiny Savojských. V Turíně, kde kromě toho namaloval několik obrazů pro místní kostely, se
Zuccari také účastnil dvorského života a jeho slavností, z nichž vytvářel jakési psané i kreslené

Členkou řádu sídlícího v klášteře sv. Kateřiny v Sant´Angelo in Vado byla Zuccariho sestra Bartolomea a také
neteř Maddalena, Taddeova dcera.
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reportáže. Na přelomu let 1607 a 1608 pak pobýval v Parmě, kde vznikl mj. obraz Vidění
sv. Kateřiny pro kostel Corpus Domini v Boloni.75
Následně vedly malířovy kroky v doprovodu nejstaršího syna Ottaviana do Ferrary, Loreta
a Urbina, kam však nedojel. V Anconě jej zastihla horečka a 20. července 1609 zde velký
umělec zemřel.76 V Římě, v Pantheonu, se na jeho počest konala 19. srpna téhož roku
slavnostní ceremonie, pořádaná Accademií di San Luca.
Jako malíř byl Federico Zuccari brzy vysoko ceněným, např. Antonfrancesco Doni (1513–
1574)77 o něm napsal v dopise adresovaném florentskému arcibiskupovi Antoniu Altovitimu,
jenž byl otištěn v knize Pitture, na začátku kapitoly La pittura del Tempo. Doni píše: „... je
namalován rukou mladíka, tak vysokého disegna a tak nesmírné ceny, že dnes nalezneme málo
podobných. Je to pan Federigo z Urbina, který bude dalším Raffaellem.“78 Jak si povšiml
D. Heikamp, přes značný věkový rozdíl si byli Zuccari s Donim blízcí. Oba se např. snažili
vzbudit zájem vladařů o akademie a jejich podporu. Oba vedli dobrodružný život naplněný
cestováním, oba si vystavěli okázalé domy. Doni se navíc domy a jejich typologií zabýval
teoreticky ve svém spise Ville.79 Zuccari s největší pravděpodobností tento spis znal. Sám se
věnoval výzdobě tří vlastních obydlí, nejdříve domu v Sant´Angelo in Vado, který zdědil po
rodičích (z jeho výzdoby se dnes dochoval pouze krb a dva rodinné znaky, dále pak domu
s ateliérem ve Florencii a nakonec svého velkolepého římského paláce. Zatímco Doni pocházel
ze staré florentské šlechtické rodiny, Zuccari byl aristokratem umění a oba se snažili na tento
svůj stav náležitě upozornit.
Zdá se, že malíř nikdy nezažil finanční nouzi. Pocházel z celkem dobře situované rodiny, od
níž přešel přibližně v deseti letech do učení k vlastnímu bratrovi, který v té době už požíval

Obraz byl zadavatelem odmítnut, takže byl umístěn v kostele Delle Grazie. Dnes se nachází ve sbírkách Cassa
di Risparmio di Pesaro.
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slávy a úcty na římských dvorech. Po Taddeově smrti převzal se zakázkami a dílnou také jeho
majetek. Vzhledem k Federikovým dovednostem získával také on sám významné zakázky, a to
i mimo Řím. Hodně cestoval po Itálii, ale i mimo ni. Byl vítán na evropských dvorech ve
Francii, Vlámsku, Anglii, Španělsku nebo v Německu. Cestoval jako žádný jiný umělec v jeho
době. Zajímal ho hodně dvorský život, který řádně literárně i kresebně dokumentoval.
Během svého života byl pasován rytířem u madridského dvora a získal od španělského krále
zlatý řetěz, ke konci života získal ještě v Benátkách titul „Cavaliere della Repubblica“.
Není pochyb, že Zuccari miloval přepych a luxus, jak je vidět zejména na jeho římském
paláci, ale také na jeho podobiznách, které ho vždy zachycují elegantně oblečeného, často podle
španělské módy tolik oblíbené v italských dvorských kruzích.
Asi nejznámějším Zuccariho portrétem je ten, který nepochází z jeho vlastní ruky, nýbrž
který vytvořila zřejmě v roce 1604 malířka Fede Galizia, a který je součástí sbírek galerie Uffizi
(2). Je to oficiální portrét, poprsí, zachycující čtyřiašedesátiletého muže s prošedivělými vousy
a ustupujícími vlasy, hledícího moudrým, ale poněkud unaveným pohledem na diváka. Mohlo
by jít klidně o šlechtice. Jeho černý šat doplněný pouze módním bílým okružím podtrhuje
eleganci osoby a zároveň důstojnost tří zlatých řetězů zavěšených na krku. Tyto řetězy
reprezentují Zuccariho bohatý život – jsou na na nich zavěšeny medailony s podobiznou
španělského krále Filipa II., kardinála Borromejského a se znakem Benátské republiky.80 Jde
tedy o vyznamenání, která Zuccari během svého života nasbíral. Tato podobizna sice není
autoportrétem, ale považovali jsme za nezbytné ji na tomto místě zmínit, neboť dokonale
vystihuje osobu Federika Zuccariho.
Známe tři pravděpodobné malířovy oficiální autoportréty. Zřejmě nejstarším z nich je
podobizna chovaná v muzeu v Palazzo Venezia v Římě (3). Jde o jednoduchý portrét, poprsí,
dospělého muže s krátkým hnědým vousem a tmavými vlasy, oblečeného opět do černého.
Jedinou ozdobou je tentokrát bílé okruží. Portrét pochází zřejmě z doby, kdy ještě Zuccari
neobdržel žádné vyznamenání. Vznik této malby bychom proto datovali do doby před rokem
1588, kdy obdržel první zlatý řetěz. Druhý z portrétů, který bývá považován za Zuccariho
malbu představuje malířovu polopostavu (4). Obraz je v majetku Pinacoteca Nazionale
v Lucce. Malíř má stále tmavé vlasy a krátké vousy. Je opět oblečenou do elegantní černé
s bílým okružím a manžetami. V jedné ruce drží svinutý list papíru. Na krku má tentokrát jediný
dvojitý řetěz s medailonem s podobiznou španělského krále. Tato malba tak vznikla po roce
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1588. Posledním z domnělých Zuccariho autoportrétů je malba zachycující malířovu hlavu
s bílým okružím, pod nímž vidíme v náznaku zlatý řetěz (5). Malba je chována v portrétní sbírce
Accademia di San Luca v Římě. Lehce prošedivělé vlasy a vousy nás posouvají dále od druhé
malby. Domníváme se, že portrét mohl vzniknout na přelomu století, zřejmě o něco dříve než
obraz od malířky Fede Galizie.

2.4

Akademie umění

Jak jsme zmínili již dříve, důležitou roli v procesu pochopení podstaty umění a s tím
spojeným postavením umělců ve společnosti sehrály umělecké akademie. Také s historií těchto
institucí jsou nerozlučně spojena jména Giorgia Vasariho a Federika Zuccariho. Po
Bandinelliho prvních pokusech o založení této instituce81 se první skutečná výtvarná akademie
– Accademia e Compagnia degl´architettori, scultori e pittori – zformovala ve Florencii v roce
1562. Vyvinula se z původní Compagnia di San Luca.82 Poprvé je nový název zmíněn ve spisu
Entrata e Uscita.83 Akademii založil velkovévoda Cosimo I. de´Medici na popud Giorgia
Vasariho. Přestože mělo jít hlavně o vzdělávací instituci, jak zmiňoval Vasari, zpočátku šlo
hlavně o společenství snažící se o uznání intelektuálního charakteru výtvarných umění a jejich
zrovnoprávnění s ostatními vědami.84 Pravidla chodu akademie sestavil Vasari. Po jeho smrti
byl povolán Federico Zuccari, aby tato pravidla upravil. Jeho změny se týkají převážně
zaměření instituce na vzdělávání umělců.85
O něco později, v roce 1577, vznikla Accademia di San Luca v Římě. U jejího zrodu stál
Girolamo Muziano, který získal od papeže Řehoře XIII. bulu, která tento akt povolovala. V roce
1593, po Muzianově smrti, se stal novým představeným akademie Federico Zuccari (tuto funkci
vykonával 1 rok), který dal instituci pevné základy. O chodu akademie se vcelku podrobně
dozvídáme ze zápisků jejího sekretáře Romana Albertiho, které vyšly pod názvem Origine, et
Progresso dell´Academia del Dissegno de´Pittori, Scultori, e Architetti di Roma.86 Pochopíme
např., že hlavním cílem bylo vzdělávání umělců a dočteme se mimo jiné témata jednotlivých
Viz kap. První dvořané mezi umělci.
K původu Compagnia di San Luca a jejímu přerodu v akademii a k dalšímu fungování akademií viz např.
Kateřina Vítová, Vliv Federica Zuccariho na výchovu umělce v Itálii na konci 16. a v 17. století (diplomní
práce), Ústav pro dějiny umění FF UK, Praha 2008, s. 15–60; Sergio Rossi, Pensieri d´artista. Teoria, vita e
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přednášek. Z toho, jak jsou zápisy z doby Zuccariho předsednictví obsáhlé oproti pozdějším, je
jasné, že instituce zažívala v této době svou zlatou éru.

2.5

Dům umělce

Příbytky výtvarných umělců tvoří malou nevýraznou kategorii v historii architektury,
neexistuje totiž žádná jejich typologie. Dům umělce netvořil nikdy jasně vymezenou kategorii
na stejné úrovni, jako např. měšťanský dům nebo vrchnostenský palác. Způsob bydlení
výtvarníků se vždy velmi lišil na základě jejich sociální situace, na postavení rodiny ve
společnosti. Ještě v 15. století, až na několik výjimek (Alberti, Brunelleschi, Leonardo), ovšem
těžko najdeme malíře z vysoce postavené rodiny. Tato situace odpovídala faktu, že na výtvarné
umělce bylo nahlíženo jako na řemeslníky, tedy ty, kteří se živí manuální prací, a proto nebylo
možné jejich vyšší postavení ve společnosti. Tomu také odpovídal jejich způsob bydlení,
většinou ve skromných prostorách přilehlých k dílně. V 16. století, v období snah o povýšení
umění z kategorie řemesel mezi vědy, už umělci netvořili jedinou sociální vrstvu, neměli proto
obdobné finanční možnosti. V této době se tak pohybujeme na škále uměleckých příbytků mezi
menšími paláci, vilami a jednoduchými místnostmi přilehlými k dílně. Pojem „dům umělce“
používáme v předkládané práci pouze pro obydlí, která záměrně reprezentují povolání svého
majitele.87 Domů umělců ve zmíněném smyslu neexistuje mnoho. Většina budov, které jsou
v současnosti připomínány v souvislosti s osobou výtvarníka, je rodným domem, nikoli tím, ve
kterém umělec prožil některou z tvůrčích částí svého života. Další skupinu tvoří domy, ve
kterých umělci sice přebývali, ale nezanechali zde žádnou výraznou uměleckou stopu, tyto
domy se proto nijak neliší od obydlí představitelů jiných profesí a nejsou tak pro naše téma
relevantní.
Dům umělce jako místo pro reprezentaci, oddělené od prostor, v nichž vznikají umělecká
díla, je moderním fenoménem, který se začal rozvíjet společně se snahou o důstojné postavení
umělce ve společnosti. První příklady přechodu od obytných prostor při dílně k samostatnému
obytnému domu nacházíme v severní Itálii, dům Andrey Mantegni v Mantově a dům Biaggia
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Rossettiho ve Ferraře. V severní Itálii byla myšlenka sebeprezentace osoby umělce naléhavější
než například ve Florencii a jejím okolí, kde se již od poloviny 16. století postavení umělců
pozvolna měnilo. To je podle Roberta Paola Ciardiho důvodem, proč první samostatné domy
malířů nenacházíme v Toskánsku.88 Mantegna začal budovat na prestižní adrese, v blízkosti
kostela San Sebastiano, dům, spíš menší palác, o patnácti místnostech s centrálním kruhovým
nádvořím. Ještě nedokončený dům musel, bohužel, prodat. Ten byl později mnohokrát
přestavován a dostavován. Z původního Mantegnova plánu reprezentačního obydlí známe tedy
pouze formu stavby, bez jakýchkoli dekorací.89 Casa Rossetti představuje skromnou funkční
kamennou budovu, bez jakýchkoli architektonických ambicí.90
Většina popisů týkajících se bydlení umělců, které se začínají objevovat od druhé poloviny
Quattrocenta, se soustřeďuje na popisy ateliérů a dílen. Leon Battista Alberti připojuje
k technickým doporučením ohledně uspořádání dílny, která vycházejí z Vitruvia, krátkou
zmínku k potřebám bydlení umělce, jde o citaci z Pliniovy Naturalis Historia: „Protogenes se
spokojil s chatrčí na své zahrádce, na stěnách Apellova domu nebyla žádná malba.“91
Naznačuje tedy jasně, že i velkému umělci stačí k životu jednoduché a skromné obydlí.92
Prvním významným bodem v teoriích zmiňujících vhodné bydlení pro umělce je část
Filaretova plánu Sforzindy.93 V projektu ideálního města je zmíněn jednak skromný dům, spíše
dílna neurčitého výtvarníka a jednak dům architekta se jménem Onitoan Noliaver, což je
anagram Filaretova vlastního jména Antonio Averlino. Už umístění vlastního domu na
významném místě, hned vedle paláce Ctností a Neřestí, jedné z nejdůležitějších budov města,
vypovídá mnohé o sebevědomí architekta. Kromě toho, že jde o budovu určenou k pobytu
umělce, jde zároveň o jakýsi „Pantheon“ zasvěcený umělcům z minulosti. Filarete celkem
podrobně popisuje zařízení tohoto domu. Na jeho stěnách mají být zobrazeni „vynálezci a znalci
umění“ držící v ruce obraz díla, které vytvořili. Tyto malby mají být doprovázeny
vysvětlujícími popisky. Portréty ukazují vynálezce egyptského labyrintu Menodota a
Velnarona, Archimeda, dále dlouhou řadu sochařů a malířů, bohy a bájné zakladatele různých
druhů umění, zázraky architektury, portréty významných milovníků umění a také umělců
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zmiňovaných ve Starém zákoně. Jediným žijícím umělcem zde zachyceným je sám autor
projektu. Pro umístění své podoby si vybral čestné místo nad vchodovými dveřmi nebo
uprostřed alegorického výjevu na fasádě, znázorňujícího Ctnosti a Neřesti a další alegorické
motivy.94 Takovýto typ domu, který je zároveň obydlím umělce a zároveň místem glorifikace
umění, zůstal ve fázi projektu až do doby Vasariho úprav domu v Arezzu.
Giorgio Vasari zakoupil v roce 1541 ve svém rodném Arezzu již hotový dům od pekaře
Jacopa Nanniho de Cavaceppi, který vyzdobil v letech 1542–1548 nástěnnými malbami a
dalšími dekoracemi95 ve stylu jakéhosi „chrámu umění“ popisovaného Filaretem. Kromě
doporučovaných vyobrazení slavných malířů z dávné minulosti zde Vasari mj. zpodobil také
sedm malířů-krajanů z nedávné minulosti a současnosti, mezi nimi také sebe. Další malby
představují oslavy Disegna. Vasari s výmalbou jednotlivých místností příliš nepospíchal,
pracoval na ní ve volných časových úsecích mezi většími zakázkami.
Vasari svými domy a jejich výzdobou reprezentoval zejména vlastní osobu – malíře,
teoretika umění, humanistu a v neposlední řadě dvořana. Sám ve svém životopise, který připojil
na konec 2. vydání Životů, píše, že dům, který koupil v Arezzu ve svých třiceti letech, je
umístěn v nejlepší zóně města, v borgo di San Vito.96 Ve skutečnosti šlo o rozestavěný dům,
který Vasari dotvořil v předměstskou vilu o třech podlažích.97 Přičemž po vzoru šlechtických
příbytků byly v piano nobile umístěny reprezentační prostory, ale i soukromé místnosti majitele
a jeho rodiny. Nejvyšší patro bylo určeno služebnictvu a v přízemí bylo umístěno zázemí domu.
Ještě před výzdobou první místnosti domu pracoval Vasari v Benátkách. Vytvořil zde scénu
pro Talantu a zejména nástropní malby pro Giovanniho Corner v jeho ložnici v palazzo Corner
Spinelli. Tato výzdoba stropu „po benátském způsobu“ ovlivnila dekorace v malířově
aretinském obydlí neboli Vasariho aretinské obydlí se vyznačuje zejména výzdobou stropů.
V centru pozornosti Sala di Abramo neboli manželské ložnice, je nástropní malba, uprostřed
níž se nachází výjev Boha žehnajícího sémě Abrahamovo. Tuto scénu obklopují alegorie Míru,
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Ctnosti, Svornosti a Umírněnosti, jež jsou poukazem na vlastnosti vyžadované v rodině
většinou od ženy.98
Ve střední části stropu Corridoio di Cerere je umístěna malba, na níž je zachycena bohyně
Ceres držící roh hojnosti a zapálenou pochodeň. Bohyně jede v kočáře taženém draky. Výmalba
stropu bývá dávána do souvislosti s výzdobou Sala dei Cento Giorni v Cancellerii.
Pro téma předkládané studie jsou důležité některé z maleb v Sala del trionfo della Virtù
neboli Sala del camino, a pojednáme o nich tedy níže.99 Na stropě místnosti jsou vymalována
různá božstva nebo čtyři roční doby. V centru stropu vidíme malbu zachycující Ctnost, která
má pod nohama Závist, a táhne za vlasy Štěstěnu. Okolo jsou pak vymalovány alegorie různých
ctností a znamení zodiaku. Na stěnách místnosti vyobrazil Vasari příběhy antických malířů.
Program výmalby této místnosti by měl upomínat na život malíře, který je ovlivněn hvězdami,
ctnostmi nebo štěstěnou, ale i závistí.100
Také Camera di Apollo e delle Muse je ozvláštněna malbou na stropě, kde je zachycen
Apollon hrající na kordofón, vedle něj vyrůstá vavřín. Tento starořecký bůh je obklopen
múzami, z nichž jedna by měla nést rysy umělcovy manželky Cosiny.
Sala della Fama je věnována oslavě umění Disegna. Ve středu stropu vidíme postavu Fámy
sedící na zemské sféře. Jejím atributem jsou dvě trubky, jedna zlatá, na kterou hraje, a jedna
železná představující pomluvy, již odhazuje. Okolo Fámy jsou pak rozloženy alegorie
jednotlivých umění – Malířství, Sochařství, Architektura a Poezie. Pod nimi o něco později
malíř vymaloval do osmi připravených oválů portréty vybraných umělců.101
Zdá se, že Vasari zamýšlel vyzdobit vlastními malbami také fasádu domu, tento úmysl
ovšem nikdy neuskutečnil.102
Dům vlastnila rodina až do roku 1687, kdy jej poslední dědic z rodu Francesco Maria daroval
bratrstvu Panny Marie v Arezzu, přesně podle Vasariho závěti.103
Opravdovým obydlím slavného malíře, tedy domovem, ve kterém „pobýval“, byl ve
skutečnosti až jeho florentský dům v Borgo Santa Croce, v blízkosti stejnojmenného kostela.104
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de´Martelli). Tento dům malíř obýval v období mezi prosincem 1555 a květnem 1557. Alessandro Cecchi,
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Vévoda jej o několik let dříve zkonfiskoval rodině Spinelli.105 Dům dostal Vasari propůjčen
k užívání od svého patrona Cosima I. již v roce 1557.106 O něco později, v roce 1561, dostal
umělec dům do svého vlastnictví za služby vévodovi. Přesto, že dům měl být údajně bohatě
vymalován nástěnnými cykly107, díky mnohým rekonstrukcím se v původní podobě zachovala
pouze tzv. Sala Grande neboli Sala del camino, dnes označovaná jako Sala Vasari. Není zcela
jisté, kdy vznikla její výzdoba, nejvíce badatelů se shoduje na době po roce 1568.108 K tomu,
že nástěnné malby měly zdobit více místností, odkazuje např. poznámka Vasariho synovce
Marcantonia, který napsal strýcův životopis („... vymaloval sál a pokoj s jejich stropy ve svém
florentském domě...“)109, soupis inventáře pořízený po umělcově smrti110 a zejména Inventione
del salotto della casa di Fiorenza od Vincenza Borghiniho111, jehož Vasari požádal, aby sestavil
ikonografický program pro výmalbu stěn jeho florentského domu. Podle Borghiniho popisu
mělo jít, na přání umělce, o oslavu velkých osobností jejich vlasti, dále o chválu teologie,
spravedlnosti, poezie a válečného umění.112 I z těchto zmínek vychází názor některých
badatelů, např. T. Landra113 nebo M. Koshikawa114, že freskovými cykly vyzdobených
místností muselo být nutně více. Na toto téma nepanuje zatím v odborných kruzích jednotný
názor.
Vasari vymaloval stěny Sala Grande za pomoci své dílny. Program výzdoby měl
reprezentovat svého majitele, jehož hlavním životním tématem bylo výtvarné umění, jeho
vznešenost a oslava. Na stěnách místnosti se setkávají příběhy antických malířů (všechny
vycházejí z Pliniova vyprávění115) s alegorickými výjevy (umění) a s portréty významných
italských malířů, sochařů a architektů. Některé zde použité náměty se objevily už ve Vasariho
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aretinském domě, jehož výzdoba byla provedena v průběhu 40. let (1542–1548), tedy přibližně
o 20 let dříve. Zdá se tedy, že některá témata byla pro autora Životů důležitá po celý tvůrčí
život.
Sala Grande, někdy nazývaná Sala del camino podle velkého krbu, který je jednou
z dominant místnosti, se nachází v piano nobile. Výmalba stěn je členěna do tří vrstev. Zcela
dole je architektonický pás členěný malovanými konzolami, na kterých jsou postaveny hermy
s podobou okřídlené bohyně Niké, nesoucí festony, na nichž jsou zavěšeny medailóny
s portréty umělců. Ty jsou ještě propojeny putti sedícími na festonech. Ve středním pásu, mezi
hermami, jsou umístěny malby s příběhy o antických malířích116, které se pravidelně střídají
s alegoriemi umění vsazenými do malovaných nik.
Na severozápadní stěně místnosti, nalevo od zmíněného krbu, je umístěna freska s mladíkem
klečícím před stěnou a obtahujícím svůj stín.117 Jde o znázornění původu malířství
prostřednictvím podoby Gýga Lýdského. Nalevo od tohoto výjevu je v malovaném výklenku
zachycena alegorie Sochařství, vpravo vedle krbu pak alegorie Poezie. Nad krbem je
namalovaná podobizna Giorgia Vasariho ve formě sochařské busty. Ta je obklopena dvěma
putti nesoucími rodové znaky. V horním pásu jsou umístěny medailóny s portréty Perina del
Vaga, Giulia Romana, Rossa Fiorentina a Francesca Salviatiho.
Severovýchodní stěna, na níž jsou umístěna okna, neukazuje žádný z antických příběhů ani
alegorii. Nad třemi okny, která stěnu zaplňují, jsou umístěny medailóny s podobiznami
Cimabua, Giotta a Masaccia.
Hlavním motivem jihovýchodní stěny je scéna, jejíž námět není dodnes zcela jasně určen.
Jde buď o Zeuxida malujícího Helenu, nebo Apella malujícího Dianu. V obou případech by šlo
o znázornění překonání přírody. Tento výjev obklopují malované výklenky s alegoriemi
Architektury (vlevo) a Malířství (vpravo). Nad největší malbou jsou v medailónech vyobrazeni
nejdůležitější italští malíři: Raffael Santi, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci a
Andrea del Sarto.
Uprostřed jihozápadní stěny je vyobrazen příběh řeckého malíře Apella a ševce kritizujícího
jeho dílo. Vlevo se nachází alegorie Hudby (dodatek z 19. století), vpravo dveře. V horním pásu
jsou usazeny medailóny tentokrát s podobiznami Donatella a Filippa Brunelleschiho.
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Zatímco příběhy antických malířů představují vznik a důležité kroky na cestě malířství
časem, alegorie umění, obklopující tyto scény, ukazují k živému tématu paragone, tentokrát
nejen ve výtvarné sféře, neboť zde Vasari (nebo jeho pomocníci) vyobrazil kromě alegorií
Malířství, Sochařství a Architektury ještě alegorii Poezie. Dodatkem z 19. století je alegorie
Hudby, vymalovaná v místech, kde byly za Vasariho života dveře. Celý program výzdoby
završuje horní pás s medailóny s podobiznami umělců, ten ukazuje největší postavy moderního
italského umění. Jsou zde zvěčněni Giotto a Cimabue, jako předchůdci, dále Brunelleschi,
Donatello a Masaccio jako „zakladatelé renesance“ a nakonec Leonardo da Vinci, Raffael a
Michelangelo, představitelé „třetího věku umění,“ tedy ti, kteří svým umem překonali přírodu
a kteří stáli zároveň na Vasariho piedestalu italského umění. Tyto portréty ještě doplňují
zpodobení Perina del Vaga a Giulia Romana (Raffaelových žáků), Andrey del Sarto, Rossa
Fiorentina a Francesca Salviatiho. Při vytváření těchto portrétů vycházel Vasari z rytin, které
doplnily druhé vydání Životů.118
L. De Girolami Cheney poukazuje na rozdíl mezi výzdobou Vasariho aretinského a
florentského domu. Zatímco většina místností v Arezzu se vyznačuje spíše jednoduchostí své
výzdoby, ve florentské Sala Vasari se autor projevuje daleko extravagantněji, což De Girolami
Cheney dokládá např. užitím malovaného vlysu, malované architektury nebo hermami, tedy
podobnými detaily, jaké využil např. při výzdobě Sala dei Cento Giorni a jaké poznal
v římských pracích Salviatiho nebo Perina del Vagy.119
23. ledna roku 1577 koupil Federico Zuccari ve Florencii dům120 po malíři Andreovi del
Sarto121, umístěný na rohu via dell´Orto dei Servi (později via San Sebastiano, dnes via Gino
Capponi) a via del Mandorlo (dnešní via Giuseppe Giusti). Výběr právě tohoto domu je jednak
vysvětlován jeho blízkostí k dómu, kde Zuccari v té době pracoval, ale také jeho obdivem
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k velkému malíři, jehož díla nový majitel domu často studoval (o tom svědčí množství
Zuccariho studijních kreseb). Podobně jako Vasari, chtěl také on svým bydlištěm ukázat
důležitost své osoby, tedy malíře povolaného k takovým pracím jako bylo dokončení výzdoby
kupole florentského dómu. Podle původních dispozic (tloušťka stěn, výška stropů apod.) je
jasné, že dům byl postaven ve stylu „střední třídy“, proto je logické, že Zuccari se snažil toto
bydlení vylepšit, povýšit. Kromě přestaveb domu, nezbytných pro správnou reprezentaci svého
majitele, je důležitá jím navržená výzdoba, provedená v průběhu roku 1579. Po úpravě domu
vystavěl ještě jeho nový majitel svůj ateliér s průčelím do Via del Mandorlo. Postavit si
dílnu/ateliér v samostatné budově, tedy nikoli uvnitř vlastního obydlí, ale v jeho areálu, a
oddělit tak soukromý život od profesního, bylo možno o něco později vidět spíše v Záalpí,
např. u Jacoba Jordaense nebo u Petra Paula Rubense.122 Svůj florentský dům opustil jeho
majitel v lednu 1580123 poté, co v říjnu předcházejícího roku dokončil svou největší místní
zakázku, tedy výmalbu kupole dómu Santa Maria del Fiore.
Zuccariho dům, na rozdíl od Vasariho obydlí, reprezentoval svého majitele nikoliv pouze
jako umělce, malíře, ale zejména jako člověka 16. století, člena florentské společnosti, přestože
se Zuccari bezesporu Vasariho domy a jejich výzdobou inspiroval. Také on využil k prezentaci
vlastní osoby alegorické a mytologické malby.
Sala Terrena dříve fungovala jako Sala delle Feste, to znamená místnost určená pro
společenská setkání a oslavy. Strop je cele pokryt freskovou výzdobou, jejímž hlavním tématem
je čas. Při výmalbě střední části stropu se Zuccari řídil instrukcemi Antonfranceska Doniho
(Pitture) pro vytvoření tohoto tématu. Ten jej ale zamýšlel vymalovat ve vlastním paláci.124
Tento záměr se zřejmě neuskutečnil. S realizací freskové výzdoby stropu pomáhali mistrovi
jeho žáci.
V centru Zuccariho malby se objevuje Chronos ve společnosti dvou postav držících
medailóny/zrcadla, tito jsou alegoriemi minulosti a budoucnosti (putto). Další dva putti
představující měsíc a slunce nesou knihu, na níž jsou postaveny přesýpací hodiny. V knize je
čitelný rok 1579, jde o dataci vzniku této výmalby. Tento centrální námět obklopují čtyři výjevy
znázorňující cyklus ročních období, nad každým z nich je umístěno vždy jedno znamení
122
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zvěrokruhu, které odpovídá tomu kterému ročnímu období. K alegorii Jara je tradičně přiřazeno
znamení Berana, z ostatních znamení vybral malíř ta méně typická pro znázorňování ročních
dob. Tak tedy s létem bývá ve výtvarném umění této doby nejčastěji spojováno znamení Raka,
Zuccari vybral Blížence, pro podzim vybral namísto tradičních Vah Pannu a k zimě přiřadil
tentokrát Střelce, nikoli Kozoroha. V rozích stropu jsou vymalovány kartuše s jednotlivými
fázemi dne – svítání (u jara), poledne (u léta), soumrak (u podzimu) a noc (u zimy).
Na obou kratších stěnách, těsně pod stropem, jsou vymalovány vždy dvě ležící postavy, mezi
nimiž je umístěn znak. Jeden, který obsahuje homoli cukru, je znakem rodiny Zuccari, druhý,
naproti, je znakem pozdějšího majitele domu, původně byl i na tomto místě vymalován znak
rodiny Zuccari.125 V lunetě umístěné pod znakem s homolí cukru je vymalován pohled do
krajiny s malými postavami rybáře a malíře. Podle D. Heikampa je tímto malířem sám
Zuccari.126 V lunetě pod druhým znakem je pak vymalována žánrová scéna z rodinného života.
Zcela vpravo vidíme majitele domu sedícího u stolu s manželkou, oba jsou slavnostně ustrojeni.
Výjevu sekunduje služka a pomocník. Scéna pokračuje dále uprostřed, kde v průhledu do
zahrady, kde je možné spatřit mistrův rozestavěný ateliér, sedí na zemi tři mladíci. V levé části
lunety je zachycen výjev, ve kterém pomocnice v domácnosti Zuccariových připravuje na
otevřeném ohni maso a této scéně přihlíží mladík sedící na zemi zcela vlevo. Zmíněná malba
má téměř reportážní charakter. V lunetě umístěné na západní stěně je vyobrazena opět krajina,
tentokrát s lovcem.127 Pohledy do krajiny byly často používány k výzdobě stěn venkovských
sídel, také Zuccariho dům stál v období 16. století na okraji města, v podstatě na florentském
venkově. Poslední stěna je přerušena oknem rozdělujícím lunetu na dvě části – vlevo je
vymalován Silén obklopený veselými satiry a nymfou, vpravo pak Bakchus s fauny.
Na vnitřních plochách oblouků jsou dále vymalovány čtyři scény z života řeckého bajkaře
Ezopa. Každá z těchto monochromatických maleb je umístěna v kartuši a svým provedením
simuluje bronzový basreliéf.
Malby na stěnách v piano nobile vznikly kolem roku 1600 a nejsou už dílem Federika
Zuccariho, nebyly vytvořeny ani na jeho zakázku.
V souvislosti s výzdobou domu umělce je třeba alespoň zmínit neobvyklou fasádu Zuccariho
florentského ateliéru.128 Ta měla totiž být představením toho, co se skrývá za ní, neboli měla
Heikamp, Federico Zuccari a Firenze II (pozn. 78), s. 23. Jde snad o znak barona Caccia – viz Heikamp, Le
case di Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 116.
126
Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 6.
127
Obě ideální krajiny předznamenávají tvorbu Annibala Caracciho, jak poukazuje Heikamp, Le case di
Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 6.
128
Považujeme za důležité na tomto místě zmínit výzdobu fasády Zuccariho ateliéru, přestože nezapadá do
tématu malířské sebeprezentace umělce. Z tohoto důvodu jí nevěnujeme větší pozornost. Zájemce o
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reprezentovat dílnu umělce umístěnou uvnitř budovy. Již v polovině 18. století označil tuto
fasádu John Wood of Bath jako „obraz teorie a praxe tří umění Disegna.“129 Prolíná se v ní
tedy symbolika tří dcer Disegna – Malířství, Sochařství a Architektury – ať už jde o kamenné
reliéfy představující jednotlivá umění nebo o původní záměr výzdoby, jejíž součástí měla být
malba a skulptury, po nichž zbyly pouze výklenky. Malbu, pro kterou je zde připravené místo
Zuccari nikdy nevytvořil. Vzhledem k malířovým teoriím a ostatní výzdobě, která dostala místo
pod zamýšlenou malbou, se D. Heikamp domnívá, že mohla nést podobu božského Disegna,
vládnoucího všem třem uměním, jež jsou na fasádě symbolicky zachycena ve zmiňovaných
reliéfech.130
V každém případě měla tato fasáda kolemjdoucímu napovědět, že se za ní skrývá nikoli
obyčejná dílna, nýbrž ateliér moderního malíře.131 Upozorňuje na to, že uvnitř se neprovozuje
pouze manuální práce, nýbrž také intelektuální činnost. Z tohoto důvodu je fasáda označována
za mimořádnou památku v rámci tématu zvyšování prestiže výtvarných umělců. Ve stejné
době, jako vznikal Zuccariho florentský ateliér, vytvořil malíř předlohu pro slavnou rytinu
Lamento della Pittura. D. Heikamp shledává několik společných prvků ve výzdobě fasády a
interiéru ateliéru vyobrazeného na rytině – výtvarnické nástroje jako symboly tří umění nebo
znak rodiny Zuccari obklopený rohy hojnosti.

Největší dílo na poli malířské výzdoby umělcova příbytku ale Zuccari odvedl ve svém
římském paláci.132
Po povolání papežem Řehořem XIII. do Říma kvůli dokončení výmalby Cappella Paolina
ve Vatikánu zakoupil Zuccari pozemek ve čtvrti Trinità dei Monti, tedy na předměstí – téměř
na venkově, kde začal stavět své velkolepé obydlí složené z tzv. Casa Grande a z Casino.

podrobnější rozbor této výzdoby odkazujeme zejm. na následující literaturu: Santoianni (pozn. 120), s. 66–
68; Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 109–112; Heikamp, Federico Zuccari a Firenze II
(pozn. 78), s. 9–13; Zygmunt Waźbiński, Lo Studio – La scuola fiorentina di Federico Zuccari, Mitteilungen
des Kunsthistorischen Institutes in Florenz XXIX, 1985, č. 2–3, s. 287; Valentina Diara – Federica Galora, La
casa fiorentina di Federico Zuccari, in: Passignat (pozn. 95), s. 145–147.
129
Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 134.
130
Ibidem, s. 131.
131
Heikamp, Federico Zuccari a Firenze II (pozn. 78), s. 12–13.
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K římskému Palazzo Zuccari viz Christoph Luitpold Frommel, La casa di Federico Zuccari sul Pincio,
in: Marcello Fagiolo – Maria Luisa Madonna (edd.), Sisto V., Roma e il Lazio (VI. corso internazionale di
alta cultura, 19. – 29. října 1989), Roma 1992, s. 447–460; Fausto Gianfranceschi, Palazzo Zuccari: Un
edificio „filosofico“, in: Corrado Gizzi (ed.), Federico Zuccari e Dante, Milano 1993, s. 83–86; Kristina
Herrmann-Fiore, Die Fresken Federico Zuccaris in seinem römischen Künstlerhaus, Römisches Jahrbuch für
Kunstgeschichte, č. 18, 1979, s. 37–112; Julian Kliemann, Bilder für eine Akademie. Die malerische
Ausstattung des Palastes unter Federico Zuccari, in: Elisabeth Kieven (ed.), 100 Jahre Bibliotheca Hertziana,
Roma 2013, s. 139–181; Sybille Ebert-Schifferer, Palazzo Zuccari, in: Christina Strunck (ed.), Rom.
Meisterwerke der Baukunst von der Antike bis Heute, Petersberg 2007, s. 274–278; Körte (pozn. 87).

Malířův projekt byl opravdu grandiózní, velvyslanec v Římě Grazioso Graziosi o něm napsal
vévodovi Francescu Mariovi II. della Rovere roku 1593, že „... dozajista zničí jeho
potomky.“133 Skutečně Zuccari neměl dostatek prostředků, a tak byl nucen roku 1602 prodat
svůj florentský dům, aby mohl dále financovat svou vysněnou stavbu. Nový palác byl určen
pro rodinu, ale Zuccariho snem bylo, aby sloužil také mladíkům přicházejícím studovat do
Říma umění, chtěl zde vytvořit druhou římskou akademii. V Zuccarim se opět ozval vznešený
dvořan, tentokrát v podobě mecenáše, který chtěl založit a financovat instituci podporující
nadané mladé umělce, chtěl zřídit „akademii a útulek pro chudé studující těchto profesí.“134
Bohužel, k založení akademie na Pinciu nikdy nedošlo. Dnes je Palazzo Zuccari sídlem
Biblioteca Hertziana – Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte.
Také tato stavba byla rozdělena na dvě části, soukromé prostory určené pro rodinu majitele
domu a veřejné, které byly zamýšleny jako ateliér a také místnosti pro ostatní umělce.
V přízemních soukromých prostorách se nacházejí unikátní nástěnné a nástropní malby,
z nichž se některé týkají našeho tématu. Všechny malby zde umístěné se týkají témat rodiny,
umění nebo umělectví.
Sala di Ganymede, která sloužila jako jídelna a slavnostní salon nese na svém stropě známou
malbus námětem Únosu Ganymeda. Z této místnosti lze projít vestibulem, který zdobí příběhy
Herkula na rozcestí, buď do Sala del Disegno, která výzdobou stropu oslavuje Disegno jako
otce tří dcer Malířství, Sochařství a Architektury, nebo do Sala degli Sposi, která glorifikuje
Zuccariho šťastné manželství, nebo do Saly terreny, která je díky svým malbám jakýmsi
rodinným pantheonem.
I z tohoto stručného popisu vyplývá, že tato budova si více než kterákoli jiná zaslouží
označení dům umělce nebo dokonce dům umění.
Součástí obou Zuccariho domů jsou rodové znaky situované na mnoha místech. Jde o homoli
cukru s liliemi a o kometu s ohonem směřujícím vzhůru.135
Nejvíce domů umělců je bezesporu v Itálii, přesto lze nalézt i v Záalpí některé příklady
tohoto fenoménu. Dovolíme si zde ty nejvýznamnější příklady alespoň připomenout.
Dokonalý příklad domu umělce nalezneme v Antverpách, jedná se o dům Petra Paula
Rubense, který, byť neleží na území Itálie, má k italské architektuře mnohem blíže než
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k záalpské.136 Budova je kromě své architektury zajímavá také cyklem fresek umístěných na
její fasádě, které oslavují antické malířství.137 Rubens byl při stavbě a výzdobě svého domu
určitě inspirován některými italskými příklady domu umělce. Znal jistě mantovská sídla
Andrey Mantegni a Giulia Romana, ale především domy Vasariho v Arezzu a Florencii a
Zuccariho stavby ve Florencii a Římě. Stejně jako Vasari v Arezzu oslavuje na svých malbách
antické malíře a podobně jako ve Florencii je jeho hlavním hrdinou Apelles. Rubens musel také
znát dům Cornelise Ketela v Goudě a samozřejmě antverpský dům Franse Florise.
Zmíněný dům Cornelise Ketela byl zajímavý pro svou dnes již neexistující malbu,
realizovanou v roce 1602 bez použití štětce, pouze pomocí rukou a nohou. Díky popisu Karla
van Mandera známe její námět – Čas doprovázený Inteligencí a Duchem. Tento ústřední motiv
doplňuje řada dalších alegorií.138 Všechny odkazují k myšlence „pravda odhalená časem“.
Příkladem pro dekorace jak Ketelova, tak Rubensova domu byla malovaná fasáda domu
Franse Florise. Ani tato dekorace se nezachovala, je ale známá díky kresbě Jana van Croese.
Jejím základním námětem byly alegorie výtvarných umění.139
Také v našem prostředí nalezneme jeden příklad fasády s výmalbou, jejíž námět můžeme
považovat za Triumf malířství. Jde o dekoraci na malostranském domě Bartholomea
Sprangera.140 Dekoraci paláce směrem do dnešní Nerudovy ulice provedl malíř technikou en
grisaille v bronzové barvě. Její podobu známe opět díky popisu Karla van Mander.141
Domy umělců jako objekty určené k reprezentaci svého majitele jsou výsledkem snah o
vysoké postavení výtvarných umělců ve společnosti, zejména od druhé poloviny 16. století.
K Rubensovu domu viz např. Zita Stutz, La residenza di Rubens ad Anversa e la casa borghese di Rembrandt
ad Amsterdam, in: Hüttinger, Case (pozn. 87), s. 131–132.
137
K námětům maleb na Rubensově domě se vrátíme v kap. Apelles jako vzor.
Fresky jsou namalovány en grisaille. Důvodem použití této techniky je zřejmě to, že Rubens neznal barvy
používané v antickém Řecku, byly mu ale známy plastiky, proto chtěl na svém domě vytvořit dojem vlysu s
reliéfy, Elizabeth McGrath, The painted decoration of Rubens´s house, Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes XVI, 1978, s. 277.
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K malbě na fasádě Ketelova domu viz Nicolas Galley, Cornelis Ketel. A painter without a brush, Artibus et
Historiae XXV, č. 49, 2004, s. 87–100.
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Většina výše představených malovaných dekorací těchto domů, ať jde o interiérové malby,
které se objevují hlavně v italské oblasti, nebo o výmalbu fasád, jako v Záalpí, zahrnuje téma
nepochopení a následného triumfu malířství anebo důstojného postavení malířství. Častým
prostředkem pro zachycení těchto námětů je použití příběhů o slavných antických malířích,
zejména o Apellovi, „bohu malířství“, jak jej nazval Paolo Pino.142
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Paolo Pino, Dialogo di Pittura, Roma 2000.
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Jedinec jako součást celku
V předkládané kapitole se pokusíme představit způsob prezentace vlastní osoby výtvarníka

jako součásti určitého celku. Zaměříme se tedy na vyobrazení umělce společně s dalšími
postavami – osobnostmi slavnými, ale i těmi méně známými, přičemž vycházíme z tvrzení, že
malíř se představí pouze ve skupině sobě blízké, ve skupině, jejíž je nedílnou součástí, a která
je tak jeho skutečným světem. Právě prostřednictvím těchto maleb dává umělec nahlédnout do
svého nitra, představuje tak opravdový vlastní pohled na sebe samého.
Opět se zaměříme na práce Giorgia Vasariho a Federika Zuccariho, s připomenutím děl a
osobností, které tomuto způsobu umělcovy sebeprezentace předcházely. Pokusíme se tak
nastínit to, co vedlo malíře právě k tomuto způsobu představení vlastní osoby.
Potřeba identifikace s určitou skupinou není v Cinquecentu novinkou. Člověk chtěl být vždy
součástí nějakého celku, ať už šlo o rodinu, nebo o profesi. Takové zařazení poskytuje
jednotlivci většinou jistotu, pocit bezpečí, ale také se díky němu cítí být součástí vývoje,
historie, má v ní své místo. Také z těchto důvodů vznikaly v evropských městech od 12. století
cechy sdružující řemeslníky. Vyšší sociální vrstvy zase cítily nutnost připomínat své předky a
příbuzné. K tomuto tématu se také vyjadřuje Vasari: „Opravdu velká je radost těch, kteří zjistí,
že někdo z největších, pocházející z jejich vlastní rodiny, byl v jakékoli oblasti, vojenství,
filozofii nebo v malířství nebo v jakémkoli jiném vznešeném povolání, mimořádný a slavný. A
tito lidé, kteří naleznou v příbězích čestnou zmínku o některém ze svých předků, mají, když nic
jiného, podnět k výtečnosti a zábranu, která jim znemožňuje dělat věci nedůstojné rodiny, která
měla [ve svých řadách] lidi slavné a velmi významné.“143
Z období 15. století, tentokrát ovšem před naším letopočtem, pochází dokonalý příklad
doložení legitimity vlády, tedy zařazení jedné osoby do určité skupiny. Jedná se o sál předků
faraóna Thutmose III. Jde o malou místnost, připojenou k slavnostnímu sálu ach-menu v
Karnaku, na jejíchž zdech byl vyobrazen Thutmos III. vzdávající poctu svým předkům – 61
karnackým vládcům – tzv. Karnacký královský seznam. Jednotliví panovníci jsou představeni
schematicky a neliší se tak vzájemně od sebe, ale jsou popsáni svými jmény. Dnes jsou desky
součástí sbírek Louvru v Paříži.144
Ve starém Řecku, jak píše Plinius, „v každé rodině se objevovaly na skříních voskové obtisky
obličejů předků ... Spojovací ozdoby a věnce vedly v liniích k jednotlivým portrétům a
naznačovaly tak rodokmen. Do archivu se ukládaly zápisy a paměti o činech vykonaných
143
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Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 393.
Blíže k této památce viz zejm. Elizabeth Blyth, Karnak: Evolution of a Temple, Oxford 2006, s. 73; Miroslav
Verner – Ladislav Bareš – Břetislav Vachala, Encyklopedie starověkého Egypta, Praha 2007, s. 264.

v úřadě.“145 To pak bylo zřejmě inspirací např. pro výzdobu Filaretova domu architekta, pro
Gioviovo Musaeum a konečně pro Vasariho portréty umělců, vymalované ve vlastních domech.
Majitelé obydlí si tímto způsobem nepředstavovali vlastní rodinu, ale velké osobnosti, které je
dobré si připomínat.
Také Plinius ve své Naturalis historia v kapitole XXXV, která se zabývá malířstvím,
popisuje tento výtvarný žánr následovně: „... zobrazovalo slavné lidi, které bylo záhodno
zachovat budoucím věkům“.146 A dále také kritizuje svou dobu, protože „se nezobrazují velcí
duchové“.147 Doporučuje tak zobrazovat velké osobnosti i přesto, že třeba není známá jejich
podoba – „... někdy je ovšem třeba onu podobu vymyslit, ... Máme za to, že je pádným důkazem
úspěchu člověka, přejí-li si lidé stále vidět, jak vypadal.“ 148
V období renesance se pak v Itálii stalo prestižním a módním tématem věnovat jednu
místnost významným postavám, ať už šlo o členy rodiny či nikoli. Jde o cykly tzv. Uomini
illustri, tedy slavných mužů, u nichž byly zdůrazňovány zejména morální ctnosti. Tyto velké
osobnosti měly být na očích, neboť „dobrá společnost musí vědět o úspěších a ctnostech svých
občanů.“149 Příklad, který zmiňuje Vasari v Životech, se bohužel nedochoval. Jsou to podobizny
„slavných mužů“ provedené Biccim di Lorenzo v Palazzo Medici na Via Larga (dnes Palazzo
Medici Riccardi, Via Cavour) pro Giovanniho di Bicci de´Medici.150 Ve stejném paláci provedl
o málo později (po polovině 15. století) Benozzo Gozzoli na zakázku Piera Il Gottoso
de´Medici výzdobu rodinné kaple – Cappella dei Magi. Hlavním námětem nástěnných maleb,
které zabírají tři stěny místnosti, je velkolepý průvod Tří králů, jehož se účastní řada osobností
z rodu Medici (Cosimo Il Vecchio, Piero Il Gottoso a jeho tři dcery, Lorenzo Il Magnifico), ale
i političtí představitelé z cizích rodů, kteří byli v době provádění maleb hosty medicejského
domu (Sigismondo Malatesta, Galeazzo Maria Sforza), humanisté (Marsilio Ficino) nebo
představitelé „byzantského myšlení“ (Theodorus Gaza, Isidor Kyjevský) a sám autor malby
Benozzo Gozzoli.151
Vrátíme-li se k cyklům Uomini illustri, nalezneme přímo ve Florencii dochovaný příklad
takových maleb, nikoli ovšem na svém původním místě. Tentokrát jsou do souboru zařazeny
také Donne illustre, tedy významné ženy. Nástěnné malby jsou dílem Andrey del Castagno a
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zdobily Villu Carducci di Legnaia od poloviny Quattrocenta. Dnes jsou součástí sbírek Uffizi.
Malby nechal zhotovit v loggii rodinné villy, která byla později přetvořena na salon, člen
florentské vlády – gonfaloniere di Giustizia – Filippo Carducci. Kromě představení biblických
postav jsou zde zastoupeny také podobizny velkých osobností nedávných dějin města (Dante,
Petrarka, Boccaccio, kondotiér Pippo Spano, vůdce ghibellinů Farinata degli Uberti nebo
Niccolò Acciaiuoli).152
Mezi příklady cyklů velkých mužů nelze opomenout ani Studiolo Federika da Montefeltro
v Palazzo Ducale v Urbinu, které bylo během 70. let 15. století vyzdobeno mj. právě portréty
velkých postav z historie i současnosti. Byli zde vyobrazeni největší filozofové, myslitelé a
básníci, např. Mojžíš, Šalamoun, Homér, Dante, Petrarka, Platon, Euklides nebo Sixtus IV.
Autory 28 obrazů, které jsou dnes uloženy zčásti v Louvru a zčásti v Galleria Nazionale delle
Marche, byli s největší pravděpodobností Justus van Gent a Pedro Berruguete.153
Připomeňme na tomto místě ještě mantovský dvůr Federiga Gonzagy. V Palazzo Ducale
nechal vymalovat jednu místnost portréty velkých římských císařů. Jde o Gabinetto dei
Cesari, jehož stěny měly připomenout návštěvníkovi dvora dvanáct prvních římských císařů.
Výzdoba byla inspirována Suetoniovým dílem De vita Caesarum z přelomu 1. a 2. století.154
Jedenáct maleb (olej na plátně) uskutečnil Tizian koncem 30. let 16. století.155 Dvanáctého
císaře vyobrazil až v roce 1562 Bernardino Campi u příležitosti kopírování dosavadních děl.156
Každý z portrétů doplnil Giulio Romano nástěnnou malbou zobrazující určitou příhodu ze
života toho kterého císaře. Celý cyklus dokresluje imperiální a dynastické ambice rodu
Gonzaga. Tizianův soubor byl velmi oceňován a často studován umělci, ani on již není na svém
místě, v roce 1627 byl prodán do Anglie a následně na španělský královský dvůr, kde podlehl
požáru v roce 1734. Dnes zdobí stěny gabinetta kopie.
V souvislosti s Federigem Gonzagou zmíníme ještě jeden, tentokrát méně tradiční cyklus
maleb, který má také připomínat bytosti blízké pánu domu. Jde o nástěnné malby v Palazzo Te,
ve společenském sále určeném pro slavnosti, bankety nebo plesy, v Sala dei cavalli. Stěny sálu
vyzdobil opět Giulio Romano, tentokrát věrnými malbami nejoblíbenějších koní z vévodské
K cyklu ve ville Carducci viz např. John Richard Spencer, Andrea del Castagno and his patrons, DurhamLondon 1991, s. 32–42.
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stáje. Součástí každé z maleb je nápis se jménem vyobrazeného koně.157 Tento cyklus
zmiňujeme v předkládané kapitole spíše pro zajímavost.
Také Giorgio Vasari byl zapojen do takového projektu, ovšem v daleko větším měřítku.
Velkovévoda Cosimo I. mu zadal práce na přestavbě a výzdobě některých komnat v Palazzo
della Signoria, tedy Palazzo Vecchio, který se v roce 1540 stal rodinným sídlem.158
Velkovévoda hodlal přetvořit starý palác ke svému obrazu, zejména pak k oslavě rodiny.
Potřeboval dát najevo legitimitu svého následnictví, neboť nepocházel z přímé linie hlavní, tedy
vládnoucí větve rodu florentských panovníků.
Vasari zachoval na Cosimovo přání „vnější schránku“ paláce a jeho úpravy se týkaly téměř
výhradně interiérů. „Medicejský Parnas“ podporovaly rodinné portréty (malířské i sochařské),
ale také mytologické, historické i současné scény, v nichž poznáváme také podobu rodinných
příslušníků.159
Vasari se o těchto pracích, na kterých se podílela řada velkých současných umělců jako
např. Baccio Bandinelli, Francesco Salviati nebo Agnolo Bronzino, letmo zmiňuje také
v Životech. „... prvních osm místností, které jsou na podlaží velkého sálu a mezi nimiž jsou
salóny, pokoje a jedna kaple s různými malbami a nekonečnými podobiznami podle skutečnosti
... začínají od Cosima Vecchio a nazývají každou místnost podle jména některého jeho velkého
a slavného následníka.“ 160 Mezi ně patří Lorenzo Magnifico, Lev X., Giovanni dalle Bande
Nere, vévoda Cosimo I. nebo jeho manželka Eleonora z Toleda. Právě u čtyř místností z
„Quartiere di Eleonora“ se Vasari zmiňuje o jejich výzdobě, jež je tvořena malbami „činů
velkých žen, řeckých, hebrejských, latinských a toskánských“161, každá z místností je věnována
jedné z těchto žen, jejichž vlastnosti měly korespondovat s těmi Eleonořinými.
Pro tři místnosti věnované největším medicejským vládcům – Cosimovi Il Vecchio,
Lorenzovi Il Magnifico a Cosimovi I. – navrhl a realizoval (společně s pomocníky) malby
ukazující centrální postavu panovníka obklopenou velkými osobnostmi vědy a umění jeho
dvora. Jsou to malby Cosimo Vecchio obklopen umělci a učenci (jednotlivci zde drží jako své

O těchto malbách píše také Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 872.
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atributy obrazy, sochy a knihy), Lorenzo Magnifico mezi svými učenci a konečně Cosimo I. se
svými architekty, inženýry a sochaři.162
Na tomto místě nesmíme ještě zapomenout na slavnou Sala dei fatti Farnesiani (1562–
1563) v Palazzo Farnese v Caprarole. Zadavatel prací kardinál Alessandro Farnese si přál
věnovat jednu místnost velkým osobnostem svého rodu (již od 14. století) a jejich činům. Mělo
jít o sňatky, bitvy, diplomatické scény nebo slavnostní uvádění do úřadů. Úkol kardinál zadal
Taddeovi Zuccarimu.163
Taddeo pracoval na podobném úkolu ještě jednou, když převzal po Francesku Salviatim
nedokončené práce na Salotto dei fasti Farnesiani (1552–1556, 1563) v římském Palazzo
Farnese, tehdy byl zadavatelem kardinál Ranuccio Farnese, Alessandrův bratr. Zde jde hlavně
o oslavu činů papeže Pavla III., o připomenutí osobnosti kondotiéra Ranuccia il Vecchio nebo
Pietra V. Farnese.
Alessandro a Ranuccio Farnese ml., dva synovci velkého papeže Pavla III., se těmito svými
objednávkami nesmazatelně zapsali do dějin reprezentace rodiny formou malby.
Také do sakrálních prostor pronikla skupinová zobrazení „smrtelníků,“ tentokrát spíše než
pro jejich připomenutí, kvůli přiblížení k Bohu nebo jako přímluva za spásu. Na tomto místě
připomeneme skupinová vyobrazení, která souvisejí s naším tématem. Zejména v období
Trecenta a Quattrocenta využívali malíři portréty významných osob kulturního či politického
dění, svých spolupracovníků nebo přátel, aby je zakomponovali do skupinových výjevů. Tyto
skupiny malíři blízkých osob buď přihlížejí „svatému ději“, nebo jsou součástí vyvoleného,
„božího lidu“, jsou zařazny do „společenství svatých“, které je spojnicí mezi Bohem a věřícími,
ať už živými či zesnulými. Podle doktríny katolické církve totiž do „společenství svatých“
nikterak nezasahuje smrt. Zařazení kohokoli do takové skupiny představené malířem je tedy
jakýmsi druhem prosby za spásu nebo modlitby.
Krásným příkladem zapojení celé skupiny přátel, většinou umělců, by mohla být nástěnná
malba v ambitu, nad vstupem do kláštera při florentském kostele Santa Maria del Carmine,
pocházející z Masacciovy ruky. Malba, o které je řeč, znázorňovala slavnost vysvěcení tohoto
chrámu v dubnu roku 1422. Bohužel, freska byla stržena už na konci 16. století. Malba měla
být podle Vasariho slov provedena jen zelenou hlinkou. Autor Životů jmenuje některé z postav
zde zachycených, byli to např. Filippo Brunelleschi „v dřevácích“, Donatello, Masolino, ale
Blíže k těmto malbám viz W. Chandler Kirwin, Vasari´s tondo of Cosimo I with his architects, engineers and
sculptorsʼ in the Palazzo vecchio. Typology and re-identification of portraits, Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz, č. 15, 1971, s. 105–122.
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také postavy z „neumělecké“ sféry, představitelé společenského a politického života, Antonio
Brancacci, Niccolò da Uzzano, Giovanni di Bicci de´Medici, Lorenzo Ridolfi nebo Bartolomeo
Valori.164 Jak poukazuje P. Barolsky, umělci zde byli vymalováni společně se zástupci
významných florentských rodin. Také z tohoto důvodu měl Vasari na malbu upozornit, neboť
ukazuje vztah mezi umělci a významnými dvory, vztah, který potvrzuje, že umělci nejsou jen
prostými řemeslníky.165 Tentýž umělec ve stejném kostele, tentokrát v kapli rodiny Brancacci,
zařadil ještě mezi přihlížející zázraku uzdravení Theofilova syna postavy Filippa
Brunelleschiho, Leona Battisty Albertiho, Masolina a možná také svou vlastní podobu (možné
ale je, že Masaccio sám sebe zařadil mezi apoštoly v malbě s námětem Peníz daně).
Dalším neopomenutelným příkladem je malba Andrey di Bonaiuto (Vasari ji pokládal za
malbu Simona Martiniho) v kapitulní síni (od roku 1566 Cappellone degli Spagnoli) při
florentském kostele Santa Maria Novella, ukazující „Církev bojující a vítěznou“. Součástí
„církve bojující“ jsou kromě církevních hodnostářů a světských panovníků166 také Andreovi
současníci – Cimabue, Giotto, Arnolfo di Cambio nebo tradiční trojice literátů Dante, Petrarca
a Boccaccio všichni se svými múzami Beatricí, Laurou a Fiammettou.
Významným příkladem takového vyobrazení je dále malba Luky Signorelliho Predica e
fatti dell´Anticristo v kapli San Brizio v orvietském dómu. V prostoru kolem hlavní postavy
Antikrista se srocují postavy v současném oděvu. Mezi nimi rozeznal Vasari167 kromě autora
malby, který se vyobrazil ve společnosti dalšího malíře, jenž pracoval na výzdobě této kaple,
Beata Angelika, např. Niccolu, Paola a Vitellozza Vitelliho, dále Giovanpaola a Orazia
Baglioniho. Mezi dalšími by zde měli být Cesare Borgia, Enea Silvio Piccolomini nebo
Pinturicchio.
Andrea del Sarto pak na stěnách Chiostrino dei Voti při florentském servitském kostele
Santissima Annunziata začlenil do obrazů ze života sv. Filipa Benizi několik členů rodiny Della
Robbia. Ve stejném prostoru, na malbě představující Průvod Tří králů, vyobrazil tento malíř
sám sebe, Jacopa Sansovina a hudebníka Ajolliho.

3.1

Život Paola Giovia mezi velkými osobnostmi

Zabýváme-li se malbami představujícími významné osobnosti v jakémkoli oboru či oblasti,
je nezbytně nutné připomenout Paola Giovia, jeho život a zejména jeho slavné Musaeum.
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 241.
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Gioviova sbírka portrétů má své kořeny ve velmi bohatém životě této osobnosti, během nějž
měla možnost setkávat se s opravdovými velikány své doby.
Paolo Giovio (asi 1483–1552)168 pocházel z nepříliš zámožné rodiny notáře v Como. Ve
svém vývoji a směřování byl svou rodinou ovlivněn, zejména pak svým starším bratrem
Benedettem, který studoval historii, archeologii a filologii. Přesné a podrobné doklady o
studiích Paola Giovia neexistují, přesto lze alespoň přibližně cestu jeho vzdělávání nastínit.
Snad kolem roku 1504 začal studovat v Miláně literaturu u Demetria Calcondily a Aula Giana
Parrasia. V obou případech jde o velké humanisty přelomu 15. a 16. století. Giovio tak měl
možnost velmi záhy poznat opravdu významné osobnosti, ke kterým choval velkou úctu.
V tomto obdivu mohou spočívat počátky jeho pozdější záliby ve sbírání portrétů velkých
osobností, pro jejich uchování v paměti. Během roku 1505 zřejmě navštěvoval univerzitu
v Pávii, fakultu filosofie a medicíny. O rok později frekventoval stejné kurzy na univerzitě
v Padově, kde na počátku 16. století vyučovaly špičky ve svém oboru. Giovio navštěvoval
přednášky z filozofie u Pietra Pomponazziho a měl možnost účastnit se jeho disputací
s Alessandrem Achillinim. Svá studia dokončil roku 1511 v Pávii, kde byl tentokrát zapsán na
kurzy velikána anatomie počátku 16. století Marcantonia Della Torre.169 V tomto prostředí se
Giovio seznámil mimo jiné s humanistou a básníkem Nicolem d´Arco. Po promoci se vrátil do
svého rodného města Como, kde chtěl rozvinout literární činnost, ale na bratrovo naléhání se
začal věnovat lékařské praxi. Kolem roku 1512 přesídlil do Říma a tím začalo zásadní období
jeho života, neboť v podnětném prostředí se více než profesi lékaře začal věnovat právě literární
činnosti, účastnil se společenského života na římských dvorech a později, za pontifikátu
Klementa VII., se dokonce stal jednou z nejčastěji se vyskytujících postav na všech slavnostech
a zejména banketech papežského dvora. Stal se lékařem kardinála Bandinella Sauliho. Působil
také jako humanista. Objevoval se také v okruhu kardinála Giulia de´Medici. Roku 1514 se stal
lektorem morální filozofie na Studio romano. V této době začal pracovat na svém největším
díle – Historiae. Poté, co Sauli upadl roku 1517 v nemilost, přešel Giovio natrvalo do služeb
Medicejských – jako lékař a humanista. Přes kardinála Giulia de´Medici se dostal k papeži Lvu
X. Tímto krokem se definitivně dostal do prostředí římské kurie, kudy procházela řada
významných osobností, a po boku kardinála při jeho cestách dále Giovio potkal mnoho dalších
velkých postav světových dějin. Důležitou zastávkou byl florentský pobyt, když byl kardinál

Blíže k osobě Paola Giovia a jeho Musaea viz zejm. Franco Minonzio, Paolo Giovio: una biografia, in: Paolo
Giovio, Elogi degli uomini illustri, Torino 2006, s. XCIX–CVI; Franco Minonzio, Il Museo di carta di Paolo
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pověřen vedením města v posledních letech pontifikátu Lva X. Přestože Giovio byl ve službách
Medicejských, byl přivzat do kruhu scházejícího se a debatujícího v Orti Oricellari. 170 Ve
Florencii začal Giovio více pronikat ke dvoru, dostával zde od rodiny svého mecenáše čím dál
více úkolů z kulturní a politické sféry. Začal zde také působit jako konzultant malířů, zejm. v
oblasti mytologických kompozic. Opravdový vliv právě na kulturní a politické dění získal roku
1523 nástupem kardinála Giulia de´Medici na papežský stolec. Protože byl Gioviův neobyčejný
vliv na nového papeže Klementa VII. znám, stala se z něj velmi navštěvovaná a uctívaná
postava vatikánského dvora. O jeho přízeň se snažili velvyslanci a jiní představitelé evropských
vládních dvorů. Roku 1527 se Giovio stal za to, že papeže neopustil ani v nejtěžších chvílích
(Sacco di Roma), biskupem v Nocera dei Pagani. Ve stejné době jej pozvala Vittoria Colonna
na Ischii, kde strávil několik měsíců obklopen významnými lidmi, mezi něž kromě zmíněné
básnířky patřili např. Costanza d´Avalos nebo markýz Alfonso del Vasto. Při korunovaci
Karla V. v Boloni roku 1529 získal od císaře titul „conte palatino“.171 V posledních letech
pontifikátu Klementa VII. byl Giovio přiřazen ke skupině mladého kardinála Ippolita
de´Medici. Po smrti papeže v roce 1534 a kardinála Ippolita o rok později zůstal Giovio bez
mecenáše do doby, než začal pracovat pro mladého kardinála Alessandra Farnese, jemuž se stal
opět velkým rádcem. Po jeho boku a zároveň s kardinálovým strýcem papežem Pavlem III.
(jehož přízeň později ztratil) zažil Giovio přímo opět množství velkých historických událostí a
setkal se znovu s řadou významných osobností. O Gioviově známosti a oblíbenosti svědčí i
výčet jeho mecenášů, kromě výše zmíněných: francouzský král František I., Federico Gonzaga,
Ercole II. d´Este, Cosimo I. de´Medici, Francesco II. Sforza, Ferrante Gonzaga, Fernando
Álvarez de Toledo, vévoda z Alby, Alfonso d´Avalos, markýz del Vasto. Poté, co ztratil
papežovu přízeň, přesídlil Giovio opět do Como a v roce 1550 do Florencie, kde se na dvoře
Cosima de´Medici mohl nepřetržitě věnovat své literární a historiografické práci, kterou
přerušila až náhlá smrt 12. prosince 1552.
Jak upozorňuje Zimmermann, „je úsměvné, že kronikář tolika životů nezanechal vzpomínku
svého vlastního, vyjma krátkého spisu sestaveného pro autobiografii, kterou historik začal a
nedokončil“.172 O Gioviově životě se tak dozvíme nejvíce díky velkému množství dopisů, které
si vyměňoval s mnoha přáteli, mj. také s Vasarim.173

Právě v Orti Oricellari měl Giovio možnost se seznámit s florentskou historiografickou tradicí.
Titul a právo přidat do rodinného znaku Herkulovy sloupy získal Giovio za zásluhy o císařství, ale také za
stále vzrůstající reputaci soudobého historika.
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Paolo Giovio měl zásadní vliv ve Vasariho životě a práci. Jednak to byl právě on, kdo
Vasariho seznámil s kardinálem Alessandrem Farnese174, který malíři zadal výzdobu jedné z
velkých místností Cancellerie, jednak se Paolo Giovio, ještě společně s Annibalem Caro,
podílel na vytváření ikonografických programů Vasariho malovaných cyklů (např. Sala dei
Cento Giorni), a v neposlední řadě měl zásadní vliv na vznik myšlenky sepsání životopisů
významných italských umělců. Vasari byl tedy velkým humanistou ovlivněn ve své výtvarné i
literární práci. Giovio byl nejen Vasariho „múzou“ stojící u zrodu myšlenky sepsání Životů, ale
společně s Annibalem Caro byl prvním čtenářem a zároveň jakýmsi korektorem části ještě
nevydaného díla.

3.1.1 Elogia a Životy
Dílem, které zásadně ovlivnilo Vasariho Životy,175 jsou Gioviova Elogia – životopisy
významných osobností doplněné jejich portréty. Gioviovu inspiraci je třeba hledat jadnak
v Pliniově spisu Naturalis historia a jednak u Marka Terentia Varra Reatina, který „k bohatému
obsahu svých knih připojil obrazy sedmi set slavných mužů, ... bránil ducha lidského proti zubu
času. Tak snad vzbudil i závist samých bohů, neboť učinil ony postavy nesmrtelnými a
rozesláním do jiných končin světa i všudypřítomnými takořka, kteréžto vlastnosti patří
bohům“.176 Některé z Varrových spisů pojednávaly také o výtvarných umělcích, tyto části se
staly jedním z Pliniových zdrojů.
Ačkoli je Gioviovi připisován zásadní vliv na vznik Vasariho Životů, sám jejich autor se
snaží poukazovat na to, že se zabýval životy významných umělců už „desítku let“, tzn. od
počátku 40. let 16. století.177 Také podle další zmínky ve vlastním životopise, v místě, kde
popisuje chvíli, kdy dával dohromady své poznámky o umělcích pro Giovia, zajímaly Vasariho
životy významných umělců ještě dříve, neboť píše: „...a tak jsem se dal do vyhledávání svých

Paolo Giovio společně s Bindem Altovitim seznámili Vasariho s kardinálem Alessandrem Farnese na konci
roku 1542.
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K Vasariho Životům viz např. Barbara Mitchell, The patron of art in Giorgio Vasari´s Lives (disertační
práce), Indiana University 1975; Sophie Lugon-Moulin, Naissance et mort de l´artiste. Recherche sur les
Vies de Vasari, (disertační práce), Université de Fribourg, 2005.
V souvislosti s Vasariho Životy je dobré zmínit, že v Záalpí se o věčnou slávu malířů postaral Karel
van Mander (1548–1606) sepsáním Het Leven der Doorluchtige Nederlantsche en Hooghduytsche Schilders
(1604). První vydání z roku 1604 obsahuje životopisy významných nizozemských a německých malířů.
Druhé, rozšířené vydání s názvem Het Schilder-Boeck, z roku 1618, se věnuje také životům starověkých
malířů a obsahuje navíc několik životopisů italských umělců, převzatých z Vasariho Životů. Stejně jako
Vasari byl i van Mander humanisticky vzdělaným malířem a literátem, stál v čele Akademie – v Haarlemu –
a zabýval se teorií umění.
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vzpomínek a spisů tohoto se týkajících, které jsem od mládí shromažďoval pro určité ukrácení
dlouhé chvíle a pro oddanost k našim umělcům, kterou jsem měl na paměti, každá zmínka o
nich mi byla drahá, shromáždil jsem všechno, co se mi zdálo příhodné.“178
Důležitým bodem, od kterého se však odvíjí skutečně systematické sepisování biografických
dat, by měl být rok 1546, kdy pracoval na zmiňované výzdobě Sala dei Cento Giorni. Podle
vlastních slov býval v této době často zván na večeře pořádané kardinálem Farnese v jeho paláci
pro okruh velmi zajímavých osobností jako Annibal Caro, Claudio Tolomei, Francesco Maria
Molza, Romolo Amaseo a samozřejmě Paolo Giovio. Tématem rozpravy při jednom takovém
setkání se stalo Musaeum Paola Giovia s portréty významných osobností.179 Jeho zakladatel se
při této příležitosti zmínil, že by rád svou sbírku doplnil o podobizny velkých postav „umění
Disegna“ a zároveň svá Elogia o pojednání o těchto umělcích „od Cimabua po naše časy“.
Gioviovo barvité vyprávění o umělcích ostatní nadchlo, kardinál se pak obrátil na Vasariho,
jaký má na tuto práci názor. „Krásná, ..., nejjasnější monsignore, když Gioviovi pomůže kdokoli
od umění uvésti věci na správnou míru, a vyložiti je, jak se mají doopravdy. Hovořím takto,
neboť jakkoli byla jeho rozprava úžasná, zaměnil spoustu věcí za jiné.“180 Právě díky těmto
dvěma větám zřejmě oslovil kardinál Vasariho, aby to byl právě on, kdo pomůže Gioviovi v
jeho činnosti. Posledním krokem k samostatné Vasariho práci na Životech bylo jeho dodání
vlastních poznámek Gioviovi a následná řeč posledně zmíněného: „Můj Giorgio, chci abyste
se této námahy všechno rozvinout nejlépe, jak to budete umět, jak vidím, zhostil vy, neboť já
nemohu pro věc udělat vše, neznaje způsoby, neznaje podrobnosti, které můžete znát vy, bez
kterých kdybych já [na tomto] pracoval, tvořil bych pojednání velmi velmi podobné tomu
Pliniovu; udělejte, co vám říkám, Vasari, neboť vidím, že je k dosažení [sepsání životopisů]
nejlepší tato ukázka, kterou jste mi představil ve svém vyprávění.“181 Toto je podle Vasariho
vlastních slov důvod vzniku jeho největšího spisu a zároveň zásadní práce pro studium italského
umění „od Cimabua po Vasariho“.
K prvnímu vydání Životů182 došlo v roce 1550 ve Florencii u Lorenza Torrentina, podle
nakladatele bývá první edice tohoto zásadního uměleckohistorického díla nazývána právě
„Torrentina“. O osmnáct let později vyšla druhá, rozšířená verze, nazývaná „Giuntina“ opět
178
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podle svého florentského nakladatele – Giunti. Vasari doplnil některá fakta v dosavadních
životopisech a ještě přidal 38 nových biografií. Doplnil také vlastní životopis, jímž celé dílo
uzavřel. Zásadní změnou ve druhém vydání je doplnění jednotlivých kapitol o dřevoryty
portrétů umělců.
Rytiny s podobiznami výtvarníků vznikaly podle návrhů Vasariho a jeho spolupracovníků.
Některé přípravné kresby jsou uchovávány v Uffizích. Vasari a jeho spolupracovníci střádali
podobizny z různých zdrojů – obrazy, busty, autoportréty, kresby, fresky, reliéfy, které
převáděli do kreseb, jež následně posílali benátským rytcům. Portréty získávali od příbuzných,
dědiců, od umělců samých, od přátel.183 Autoři jednotlivých dřevorytů nejsou známí, hlavní
dozor nad jejich provedením měl Cosimo Bartoli. Každý portrét je zasazen do
architektonického rámce ve formě edikuly, kterou doplňují různé alegorické postavy s námětem
umění. Podobizny umělců dokonce určily poněkud odlišné pojetí druhého vydání Životů.
Samostatná kapitola byla určena pouze výtvarníkům, pro něž byl vytvořen portrét. Ostatní
životopisy byly sloučeny do společných kapitol. Sám Vasari si byl vědom jedinečnosti této
„sbírky“, ale také její nedokonalosti způsobené někdy předlohou vytvořenou některým
z malířových spolupracovníků a někdy ne nejlepší prací benátských rytců. Vasari získával
předlohy pro podobizny jednak od svých přátel z „různých míst“ a jednak díky vévodovi
Cosimovi.184 Zřejmě právě v době druhého vydání Životů vznikl cyklus portrétů v malířově
aretinském domě.185 Názor, že malby pocházejí z doby kolem roku 1568, zastává A. Cecchi
nebo A. Paolucci, kteří tvrzení dokládají podobností portrétů malířů v knize a v Sala della
Fama.186 L. De Girolami Cheney naopak tvrdí, že malby na stěnách aretinského domu jsou
starší než dřevoryty a že nebyly provedeny později než v roce 1554 (nejspíše v letech 1553–
1554).187 Názor L. De Girolami Cheney vychází ovšem pouze z faktu, že na jaře 1553 a na jaře
1554 pobýval Vasari delší dobu v Arezzu, jde tedy spíše o domněnku.

Blíže k portrétům v druhém vydání Životů viz zejm. Licia Collobi Ragghianti, Il Libro de´disegni ed i ritratti
per Le Vite del Vasari, Critica d´arte XVIII, 1971, č. 117, s. 37–64.
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Vydání knihy Elogií188 ovšem, oproti Vasariho Životům, nebylo původním autorovým
záměrem. Jednotlivé životopisy měly být nejprve zavěšeny na stěnách v Gioviově Musaeu
v Borgovico pod portréty významných mužů z celého světa, představitelů současnosti i historie.

3.1.2 Musaeum
Jak už bylo řečeno výše, Giovio byl velkým ctitelem Plinia. Mezi lety 1537–1543 vystavěl
velkolepou vilu v antickém stylu v Borgovico u jezera Como, jíž říkal Musaeum. Tato
rezidence měla podle slov svého majitele stát na místě dřívějšího Pliniova obydlí.189 Giovio
zamýšlel budovu jako místo setkávání přátel k debatám mezi vzácnými knihami, uměleckými
díly a portréty významných mužů, jež začal sbírat již před rokem 1520. Nejdříve šlo o velké
postavy literatury, později k nim připojil vojevůdce a vladaře. O podobizny žádal rodiny nebo
patrony těchto jednotlivců a vyžadoval, aby obraz odpovídal skutečné podobě dotyčného. Co
se týkalo mužů z minulosti, trval Giovio na tom, aby malíř portrétu nevycházel
z idealizovaných quattrocenteskních podobizen, ale pouze z mincí, medailí nebo soch. Portréty
na zdech domu doplňovala právě zmíněná Elogia, po vzoru nápisů pod podobiznami předků
v antických římských domech. Upomíná to i na Filaretovu Sforzindu, kde měly na stěnách
domu architekta viset obrazy připomínající velké osobnosti architektury a jejich počiny,
doplněné popisy (viz kap. Dům umělce).
3.2

Kult umělce

3.2.1 Giorgio Vasari a portréty velkých malířů v jeho domech
Také Vasari vymaloval podobizny velkých postav,190 tentokrát z oboru malířství, na stěnách
svých domů v Arezzu i ve Florencii. K takové výzdobě obydlí jej mohl dovést osobně Giovio,
zprostředkovaně Plinius, ale i soudobá (Quattro- a Cinquecento) malířská dekorace paláců
mocných rodin s portréty slavných příbuzných nebo i cizích významných osobností z dávné i
nedávné historie, ale i ze současnosti. Významným elementem, který dále ovlivnil výzdobu

Elogia byla vydána ve dvou dílech – v roce 1546 byly vydány spisy týkající se literátů, v roce 1551 pak
krátké životopisy státníků a vojevůdců. Třetí díl, který měl být věnován malířům, sochařům a humoristům,
nebyl nikdy dokončen. Giovio sepsal ještě před Vasarim pouze životopisy Leonarda, Michelangela a
Raffaela.
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Vasariho domů, je Filaretův Traktát o architektuře. Vasari byl prvním malířem, který se držel
při dekoraci svých obydlí právě zde sepsaných doporučení.
Není naším cílem představit objektivně jednotlivé osobnosti, které si Vasari vybral jako ty,
kteří jsou z nejlepších, a proto je dobré mít je každý den na očích, a rozebrat jejich životy. Jde
nám o Vasariho pohled na ně, proto jsou naším pramenem poznámek k jednotlivým
osobnostem Životy. Chceme se zaměřit na důležité momenty životů těchto umělců podle
Vasariho, s vědomím, že kniha životopisů obsahuje četné nepřesnosti, legendy nebo autorovy
domněnky, ale právě o Vasariho zpracování a o jeho pohled v našem tématu jde.

Arezzo
V aretinské Sala della Fama vymaloval Vasari jednak alegorie umění a jednak portréty
výtvarných umělců. Sám popisuje tuto výzdobu následovně: „... namaloval jsem na klenbu
jedné z místností, která byla vystavěna podle mých požadavků v mém již zmíněném domě,
všechna umění, která jsou podřízena Disegnu, nebo na něm závislá; uprostřed je Fáma, která
sedí na zemské kouli a hraje na zlatou trubku, odhazuje tu [trubku] s falešnou září Pomluv,191
a okolo ní jsou seřazena všechna řečená umění se svými atributy v ruce. A protože jsem neměl
čas udělat vše, nechal jsem osm oválů192 pro vložení osmi portrétů podle skutečnosti těch
nejlepších z našich umění.“193
Okolo Fámy tedy umělec vymaloval alegorie umění – Malířství, Sochařství, Architektury a
Poezie. Pod malbou Fámy, mezi zmíněnými alegoriemi, o něco později Vasari vymaloval
medailony s podobiznami vybraných toskánských umělců: Bartolomeo Della Gatta,
Michelangelo Buonarroti, Andrea del Sarto, Lazzaro Vasari, Giorgio Vasari, Luca Signorelli,
Spinello Aretino.

Florencie
Ve florentské Sala Vasari jsou portréty velkých malířů vloženy do ozdobných kartuší, které
jsou součástí malovaného vlysu umístěného pod stropem. Podobizny na severní stěně místnosti
ukazují představitele počátků velkého věku malířství, renesance, to odpovídá první části Životů.
Jako zástupce tohoto období vybral Vasari Cimabua a Giotta. Na stejné stěně je umístěna navíc
podobizna Masaccia, jako představitele druhého věku, zástupce malířství ovlivněného právě

Stejný motiv použil Vasari v Sala dei Cento giorni.
Ve skutečnosti je zde jen sedm „oválů“ s portréty, namísto osmého je vymalován putto držící znak rodiny
Vasari.
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prací Giottovou a Cimabuovou. Po severní stěně je třeba „číst“ stěnu protější, tedy jižní, na níž
jsou vyobrazeni další představitelé druhé generace, tentokrát je zde zastoupeno sochařské
umění podobiznou Donatella, dále architektura prostřednictvím Brunelleschiho portrétu.
Východní stěna je pak věnována největším postavám výtvarného umění – Leonardovi,
Raffaelovi, Michelangelovi a Andreovi del Sarto. Naproti nim, na západní stěně, jsou umístěny
kartuše s portréty následovníků třetí generace – Perino del Vaga, Giulio Romano, Rosso
Fiorentino, Francesco Salviati. Na dominantním místě – na krbu – je vymalována busta pána
domu Giorgia Vasariho.

Příbuzní – Lazzaro Vasari, Luca Signorelli
Rodina byla v období Cinquecenta v Itálii důležitým prvkem společnosti, např. dějiny
Florencie této doby jsou, jak poukazuje P. Barolsky, vlastně dějinami rodin.194 Tuto skutečnost
si uvědomuje také Vasari, jehož Životy prochází duch rodin, vztahů otců a synů, bratrů apod.
Umění, stejně jako řemesla, se většinou opravdu v rodinách drželo po několik generací.
K děděným uměleckým genům se také předávaly nabyté zkušenosti z otce na syna.
Vasari se snažil ukázat, že také jemu proudí v žilách krev vysokého umění.
Lazzaro Vasari (1399 – asi 1452; podle Vasariho 1380–1452) (6)
„Jakou jsem měl radost ..., když jsem nalezl mezi svými předky Lazzara Vasariho, který byl
slavným malířem ve své době, nejen ve své vlasti, ale navíc v celém Toskánsku.“195 Tato slova
použil Vasari v úvodu kapitoly svého spisu, která se věnuje životu a dílu jeho praděda. Tato
kapitola není, v porovnání s ostatními, příliš obsáhlá.196
Podle Vasariho slov to měl být právě Lazzaro, který přivedl rozvětvenou rodinu z Cortony
do Arezza, kde se mu jako malíři začalo dařit. Z Lazzarova díla se do dnešních dnů měla
zachovat pouze malba sv. Vincence na stěně kostela sv. Dominika v Arezzu. Jak píše Vasari,
šlo o mistrovo první velké dílo, jehož provedení mu vyjednal slavný Piero della Francesca,
Lazzarův přítel, poté, co Lazzaro dostával jen samé malé zakázky. U nohou světce měl umělec
namalovat dvě klečící postavy – sebe a svého syna Giorgia, kteří se „svěřují pod světcovu
ochranu“. Dnes je patrná pouze hlavní postava sv. Vincence. Přesto známe podobu obou
světcových chráněnců. Vzhledem k tomu, že v době života Giorgia Vasariho, autora Životů,
existovala ještě freska v původní podobě, předpokládáme, že při vytváření maleb pro oltář
194
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v rodinné kapli Vasariů (viz níže) použil autor jako předlohu pro podobizny Lazzara a jeho syna
Giorgia právě malbu z kostela sv. Dominika.
Podle Vasariho slov se jeho předek proslavil zejména díky svým nástěnným malbám
v Arezzu a v Perugii, ale také ve Florencii. Pravnuk propůjčil malíři timanthovský um, neboť
prý dokázal dokonale zachytit projevy emocí – pláč, smutek, smích, strach, rozechvění, ale i
výkřiky – to se mohlo projevit zejm. v malbě pro kostel sv. Geminiána v Arezzu, na níž byl
zachycen „Ukřižovaný, Panna Marie, svatý Jan a Máří Magdaléna u nohou kříže, kteří různě
pláčí tak živě, že mu zajistili uznání a jméno mezi občany města.“197 Na tomto místě jen
připomeňme, že Lazzaro di Niccolò de´Taldi z Cortony byl ve skutečnosti pouhým sedlářem,198
ovšem Vasariho touha mít „dobrý původ“ podpořila jeho fantazii, která byla věrnou pomocnicí
autora Životů při vzniku celého spisu.
Lazzarův syn Giorgio měl být zase mezi nejlepšími ve své době, kteří se věnovali výrobě
váz, stejně jako další členové rodiny Vasari. V dopise adresovaném Cosimovi de´Medici ovšem
Vasari svého děda zmiňuje jako architekta.199
Luca Signorelli (kol. 1445 – 1523) (7)
Lazzarovým synovcem, synem jeho sestry, byl slavný malíř Luca Signorelli, jemuž Vasari
věnoval o něco delší životopis,200 který začíná takto: „Vynikající malíř Luca Signorelli, o němž
teď máme podle časového pořádku hovořit, byl ve své době v Itálii tak proslulý a jeho práce se
těšily takové vážnosti jako dílo žádného jiného umělce v žádné jiné době, a to proto, že ve svých
malbách ukázal, jak malovat nahá těla, aby se dík umění zdála jako živá.“201
Také Signorelli patřil mezi příbuzné, kteří pocházeli z Cortony a v době, kdy se začalo dařit
strýci Lazzarovi, přestěhovali se za ním do Arezza. Učil se v dílně rodinného přítele Piera della
Francesca, jemuž se prý brzy vyrovnal. Přátelství členů rodiny s tímto velkým malířem Vasari
zdůrazňuje několikrát.
Z Vasarim nejvíce obdivovaných Signorelliho prací zdůrazněme slavnou výmalbu Cappella
di San Brizio: „... namaloval tam celý příběh Posledního soudu s řadou zvláštních a svérázných
nápadů, andělů, ďáblů, zřícenin, zemětřesení, ohňů, Antikristových divů a dalších takových
věcí, nemluvě o nahých tělech, perspektivních zkratkách a množství krásných postav ve shodě
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s tím, jak si představoval hrůzu, která nastane v ten strašlivý poslední den. Dodal tím odvahu
všem, kteří přišli po něm, takže jim už podobné problémy připadaly snadné. Není tedy div, že
Michelangelo vždycky Lukovy práce nanejvýš chválil a že ve svém božském Posledním soudu,
který namaloval v Sixtinské kapli, v některých věcech vybraným způsobem čerpal z Lukových
nápadů, jako třeba v andělech, ďáblech, uspořádání nebe a dalších věcech, v nichž
Michelangelo napodobil Lukův způsob, jak se může každý přesvědčit.“202 Vasari v této pasáži
zdůrazňuje přínos svého prastrýce v malířství a také jeho vliv na „největšího z malířů všech
dob“ – na božského Michelangela.
Signorelliho životopis obsahuje i velmi osobní Vasariho vzpomínku, která se týká mistrovy
návštěvy příbuzných v Arezzu v době, kdy už jako starý muž bydlel opět ve své rodné Cortoně
a do Arezza přišel s obrazem, jejž vytvořil na zakázku pro místní bratrstvo sv. Jeronýma.
V rozhovoru s Vasariho otcem, který si stěžoval, že syn si ve škole neustále jen kreslí, prý řekl:
„Antonio, hleď, ať se malý Giorgio nezvrhne a ať se v každém případě učí kreslit. I kdyby se
jednou věnoval vědám, bude mu kreslení jako každému řádnému člověku jen k užitku a
potěšení.“203 Vasariho vztah k velkému mistrovi, ale také velkou dávku životní pokory ukazují
další slova: „Řekl o mně ještě řadu dalších věcí, ale o těch už raději pomlčím, protože dobře
vím, že jsem ani zdaleka nepotvrdil představy, které o mně ten dobrý stařec měl.“204 Vzpomínka
osmiletého chlapce na laskavého příbuzného zůstala důležitým bodem v životě velkého umělce
Vasariho.
Je ale ještě jedna věc, kterou autor Životů neopomíná podotknout, totiž že Luca Signorelli
„žil spíš jako urozený pán a ctihodný šlechtic než malíř“.205 Tento výtvarník je tak dokonalým
vzorem toho, jak má podle Vasariho vypadat a žít moderní umělec, tedy pracovat jako malíř a
zároveň žít jako šlechtic/dvořan. „Žil skvělým způsobem a rád se pěkně oblékal.“206 Vasari
zdůrazňuje Signorelliho způsob života i proto, že jde o vlastní rodinu, podtrhuje se tak význam
a sociální postavení jeho rodu.
K Signorelliho podobě ve Vasariho aretinském domě je třeba zmínit malou záhadu. Vasari,
který si prý podobu svého prastrýce dobře zapamatoval a mohl si ji ještě připomenout na
umělcově autoportrétu umístěném na malbě s příběhem Antikrista v Orvietu, použil jako

Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 413; Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 549.
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 415.
204
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 415.
205
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 415.
206
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 415.
202
203

předlohu pro xylografii v Životech i pro malbu ve svém aretinském domě Signorelliho portrét
Vitelozza Vitelliho.207 Důvod tohoto malířova zmatečného jednání není znám.

Krajané – Spinello Aretino, Bartolomeo della Gatta
Není pochyb o tom, že Vasari byl opravdovým aretinským patriotem. V Životech věnuje
umělcům ze svého rodného města nikoli zanedbatelnou pozornost. Věnuje se umělcům
samotným, ale i jejich rodinám.208 Hned dvě místa na stěně aretinské Sala della Fama také
věnoval malířům, s nimiž ho sice nepojí příbuzenské pouto, ale „rodná hrouda“.

Spinello Aretino (kol. 1350 – 1410) (8)
Spinello Aretino, starší z obou místních malířů, se mj. svými malbami podílel na výzdobě
florentského kostela San Miniato al Monte nebo Camposanto v Pise. Jde tedy o krajana, který
se díky svému vrozenému talentu prosadil na větším území Toskánska. Podle Vasariho byl totiž
takřka samoukem – byl malířem, který „téměř bez učitele uměl ještě jako dítě to, co se mnozí
nenaučí pod vedením nejlepších mistrů.“209 Vasari přiznává jen přátelství s Jacopem di
Casentino, od kterého se mohl něčemu naučit.
V kresbě přirovnává autor Životů Spinella k Giottovi, ale v koloritu ho prý ještě
překonává.210 Vcelku obsáhlý životopis je spíše výčtem a stručným popisem mistrových děl
s méně významnými „odbočkami“ k jeho životu. Co ovšem zdůrazňuje v malířově životě, je to,
že se choval jako „nejlepší občané“, neboť při morové epidemii navštěvoval a obstarával
nemocné a také pohřbíval zemřelé.211
O Spinellově portrétu, který je umístěn na začátku jeho životopisu, píše sám Vasari, že jej
vytvořil podle malby ve „starém dómu“, dříve než byla zničena.212

Bartolomeo della Gatta (1448–1502) (9)
Dalším Areťanem zvěčněným v Sala della Fama je Bartolomeo della Gatta, známý jako
malíř, miniaturista, architekt a hudebník, opat kláštera San Clemente.
Vasari, Životy I, (pozn. 9), s. 410.
K tomuto tématu viz zejm. Barolsky (pozn. 165), s. 27–29.
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V biskupském paláci v Arezzu vymaloval mezi jinými preláty a bratry také svou podobu
(tyto malby dnes již neexistují). O této malbě Vasari věděl 213 a zřejmě z ní tak vycházel, když
vytvářel přípravnou kresbu pro rytinu umístěnou u Bartolomeova životopisu, respektive pro
malířův portrét v aretinské Sala della Fama.
Počátky nového věku umění – Cimabue, Giotto
Oba malíře, kteří stojí podle Životů na počátku nové éry umění, spojuje mimo jiné ještě
malba Andrey di Bonaiuto (viz výše), na níž mají být podle Vasariho společně vyobrazeni.
Malba ve florentském kostele Santa Maria Novella představuje námět „Církev bojující a
vítězná“. Vasari tuto malbu chápe především jako „ikonu spirituální cesty umění – jako
malovanou Bibli nebo vizuální schéma umělcova výstupu směrem k nebi.“
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Jak poukazuje

P. Barolsky, pro Vasariho znamená pojem renesance zejména spirituální obnovu a právě toto
jeho pojetí ilustruje zmíněná malba se dvěma pionýry nového umění.215
Cimabue (kol. 1240 – kol. 1302) (10)
Stejně jako Vasariho knihy životopisů největších umělců začínají příběhem Cimabuovým,
tak také na počátku malované historie vzestupu výtvarného umění, která zdobí stěnu Sala Vasari
ve Florencii, stojí stejný malíř, ten, který měl „dodat malířskému umění první lesk,“216 ten,
který byl předurčen k následování a překonání.
Vasari se zmiňuje o Cimabuově podobizně „z profilu ... s hubeným obličejem, špičatou
rezavou bradkou a kapucí podle tehdejší módy krásně ovinutou kolem celé hlavy a kolem
krku“217 od Simona da Siena (tedy Simona Martiniho) v malbě s námětem Víry ve florentském
kostele Santa Maria Novella. Jedná se ve skutečnosti o malbu Andrey di Bonaiuto v „kapli
Španělů“ ve zmíněném kostele, která představuje „Církev bojující a vítěznou“. Mezi „božím
lidem“ by zde měl být vyobrazen právě Cimabue a tato jeho podoba zřejmě sloužila Vasarimu
jako vzor pro malířův portrét.

Giotto di Bondone (1266/67–1337) (11)
Druhou postavou zastupující první věk nového umění v Sala Vasari je malíř Giotto di
Bondone, vrcholný představitel tohoto období. Že byl Cimabuův žák nejlepším malířem své
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doby, dokládá Vasari mimo jiné parrhasiovskou anekdotou: „Říká se, že když byl Giotto jako
hoch u Cimabua, namaloval prý jednou na nos jedné Cimabuovy figury mouchu tak věrně, že
když se mistr vrátil k práci a chtěl v ní pokračovat, nejdřív se několikrát snažil mouchu zahnat,
než zpozoroval svůj omyl.“218
Vasariho podobizny Giotta vycházejí z obrazu, jehož autorem by měl být Paolo Uccello,
představujícího pět renesančních mistrů, chovaného dnes v Musée du Louvre v Paříži.219

Druhý věk nového umění – Masaccio, Donatello, Brunelleschi
Druhý věk nového umění zastupují ve Vasariho florentském domě tři osobnosti, přičemž
každá z nich reprezentuje jiný obor výtvarného umění, každý z těchto tří umělců může být do
jisté míry považován za jakéhosi otce svého oboru.

Masaccio (1401–1428) (12)
Malbu této doby představuje Masaccio, který „rozpoznal, že malířství není nic jiného než
prostě napodobování všeho živého v přírodě pomocí kresby a barev tak, jak to bylo stvořeno, a
že vynikající je, dá se říci, ten, kdo to dokáže co nejdokonaleji.“220 Dalším důvodem, proč si
tohoto umělce připomínat, je podle Vasariho perfektní použití perspektivy. Masaccio se stal
učitelem všech velkých malířů, ti chodili studovat jeho malby do Cappella Brancacci –
v dlouhém seznamu jmen nechybí Fra Angelico, Andrea del Castagno, Verrocchio, Leonardo
da Vinci, Sandro Botticelli, Perugino, Raffael, Andrea del Sarto, Rosso Fiorentino, Baccio
Bandinelli, Jacopo Pontormo, Perino del Vaga a samozřejmě Michelangelo Buonarroti.221
P. Barolsky popisuje zástup umělců, kteří studovali Masacciovu malbu, jako „následovníky
světce“ a velkého malíře pak jako otce jedné umělecké rodiny.222
Ačkoli tradičně bývá popisován Masacciův autoportrét v Cappella Brancacci ve florentském
kostele Santa Maria del Carmine jako postava ve scéně Uzdravení Theofilova syna, která stojí
vpravo a vyhlíží ven z obrazu, Vasari si jako předlohu pro malířův portrét vzal postavu apoštola
stojícího také zcela vpravo, ale v malbě s námětem Peníz daně. Sám ji také jako Masacciův
portrét popisuje.223
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Donatello (1386–1466) (13)
Jako největší sochař druhého věku je v Sala Vasari představen Donatello. Proč, to vysvětlují
následující řádky: „Proto se plným právem označuje za prvního, kdo zavedl správný způsob,
jak dělat různé reliéfní výjevy, jež prováděl s takovým postřehem, tak snadně a mistrovsky, že
je znát, jak tomu doopravdy rozuměl. Vyznačují se vesměs mimořádnou krásou, takže ho
nepřekonal žádný umělec, a ani v naší době se nenajde nikdo, kdo by se mu vyrovnal.“224 Vasari
zdůrazňuje na několika místech životopisu zejména lehkost a snadnost, s jakou sochař vytvářel
svá díla, ale také jeho vytrvalost a pracovitost.
Jako další sochařovy kladné stránky zmiňuje velkorysost, laskavost a zdvořilost.225 Vasari
se také snaží povýšit Donatellovy sociální poměry, když jeho dětství spojuje s významnou
rodinou Martelli,226 spojencem Medicejských. Dále autor Životů upozorňuje na blízký vztah
mezi Cosimem de´Medici a sochařem, vévoda před svou smrtí požádal syna Piera, aby se o
Donatella postaral, a nakonec jsou oba – vévoda i jeho umělec – pohřbeni blízko sebe, v kostele
San Lorenzo.227
Donatellovu podobu převzal Vasari opět z údajné Uccellovy malby pěti renesančních mistrů
chované v pařížském Louvru.

Filippo Brunelleschi (1377–1446) (14)
Mezi architekty vybral Vasari Donatellova přítele, autora velkolepé kupole florentského
dómu, kterého „seslalo samo nebe, aby dal znovu podobu architektuře, jež byla už po staletí
zasutá.“228 Právě historií vzniku kupole dómu se autor Životů zabývá velmi podrobně a věnuje
jí tak větší část životopisu. Své místo má Brunelleschi ve „Vasariho umělecké ose“ navíc i jako
průkopník perspektivy.
K Brunelleschiho „nehezkému vzhledu“ se Vasari významně vyjadřuje hned na začátku
životopisu. Význam vizáže se ale pokouší potlačit popisem architektova génia a velmi vlídné a
vstřícné povahy. Také jeho podobu pro svůj spis i pro malbu ve florentském domě převzal
z výše zmíněného obrazu pěti renesančních mistrů od Paola Ucella.
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Třetí věk – Perino del Vaga, Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati,
Raffael, Leonardo, Andrea del Sarto, Michelangelo
Třetí věk nového umění představuje dovršení všech předchozích snah a jeho zástupci jsou
tak těmi nejlepšími umělci. Tuto skupinu si dovolíme ještě rozdělit na tzv. „amicissimi“, tedy
Vasariho velké přátele (lépe řečeno ty, které za velké přátele označoval), a na „největší umělce“.
Z této druhé skupiny vydělíme ještě malou podmnožinu se zvláštním významem pro autora
maleb – jde o postavy, které Vasari považoval za své učitele. Právě u „umělců třetího věku“ si
Vasari hodně všímá jejich způsobu života, tedy příblížení se ideálu doby umělec-dvořan.

Perino del Vaga (1501–1547) (15)
Perino je v Životech představitelem toho, jak umem a pracovitostí může člověk/umělec
dokázat velké věci, i přes nepřízeň osudu. Zřejmě právě proto je ve spisu věnováno více
pozornosti jeho způsobu studia a těžkostem, které při něm překonával. Tak, jako u mnohých
dalších, je zdůrazněno také u Perina studium Michelangelovy Bitvy u Casciny a Masacciových
maleb v Cappella Brancacci. Vasari píše, že samotní Raffaelovi žáci Giulio Romano a Giovan
Francesco il Fattore neprojevovali takový um a půvab v malbě figur, jako právě Perino.229
Tento malíř byl ale podle Vasariho slov až příliš pracovitý a za svá díla dostával
zanedbatelné částky, přestože dostával velké zakázky.
Vasariho podobizny Perina del Vaga vycházejí s velkou pravděpodobností z umělcova
autoportrétu, který je dnes umístěn v Corridoio Vasariano ve Florencii.

„Amicissimi“ – Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati
Giulio Romano (1499–1546) (16)
Raffaelův nejoblíbenější žák, který byl „po Raffaelově smrti veleben jako nejlepší umělec
Itálie.“230 Giulio byl díky svému mistrovi zručný nejen jako malíř, ale také jako architekt.
Zprávy o jeho umu se dostaly prostřednictvím Baldassara Castigliona na mantovský dvůr.
Panovník Federigo Gonzaga umělce získal do svých služeb. Jeho vděčnost za Giuliovu
přítomnost ukazuje seznam darů, jimiž umělce zahrnul – „úctyhodně zařízený dům“, plat a jídlo
pro něho a jeho pomocníky, sametové a atlasové drapérie a další sukna na ušití obleků, navíc
dal vévoda Giuliovi svého oblíbeného koně.231 Ačkoli to Vasari kupodivu takto nenazývá, byl
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vztah mezi Federigem Gonzagou a Giuliem Romanem v podstatě srovnatelný se vztahem
Alexandra s Apellem. „Miloval tento vévoda výtečnost Giuliovu, že nedokázal bez něj žít; a
naopak Giulio choval k tomuto pánu takovou úctu, že si větší nelze představit.“232
Nevelkou zmínku věnuje Vasari také umělcovu domu a jeho výzdobě. Omezuje se ovšem
pouze na konstatování, že vytvořil fantastickou fasádu, celou zdobenou barevnými štuky a že
uvnitř byl dům rovněž celý vyzdoben malbami a štuky a dále antikami pocházejícími často od
vévody.233
Autor Životů se označuje jako „amicissimo di Giulio“ přesto, že se dlouho osobně neznali,
pouze prostřednictvím korespondence. Vasari jej pouze jednou navštívil v Mantově.234
Předlohou pro podobizny Giulia Romana v Životech a ve Vasariho florentském domě byl
zřejmě Tizianův portrét chovaný v Palazzo Te v Mantově.

Rosso Fiorentino (1495–1540) (17)
Vasari poznal Rossa v mládí, v Životech tedy použil jednak vlastní vzpomínky a čerpal
zejména ze vzpomínek Bronzinových. O svém setkání s mistrem se zmiňuje ve vlastním
životopise. Došlo k němu za Rossova aretinského pobytu (konec 20. let 16. století), když se
také Vasari vrátil do rodného města z Florencie kvůli nemoci svého otce. Rosso rozpoznal
mladíkův talent a dal mu několik dobrých rad.235
„... Rosso byl nadán nejkrásnější přítomností ...“236 – uměl vznešeně hovořit, diskutovat o
filozofických otázkách a rozuměl hudbě. Jak píše Vasari, nežil životem malíře, ale šlechtice,
měl služebnictvo a krásně vybavený dům.237 Vasari jej obdivoval zejména pro jeho figurální
kompozice a lehkost stylu, půvab malby a živost barev.238
Jakou předlohu použil Vasari pro vytvoření Rossových portrétů, se nám nepodařilo zjistit.

Francesco Salviati (1510–1563) (18)
Salviati byl velký Vasariho přítel. Během vyprávění jeho životního příběhu to autor Životů
mnohokrát zmiňuje. Dokonce se zdá, jako by byl Salviatiho životopis sledem setkání s přítelem
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z největších, obsahuje množství příhod, které společně oba malíři zažili jak ve Florencii, tak
v dalších italských městech. Seznámili se ve velmi raném mládí, když se Vasari dostal díky
kardinálovi Passerinimu do Florencie. Přesto, že byl Vasariho velkým přítelem, ten se zmiňoval
nejen o malířových kladných stránkách. Byli v práci konkurenty, chtěli převýšit jeden druhého,
což je podle Vasariho znakem dobrého umělce239, ale zůstali vždy dobrými přáteli. Nebyla
jedna věc, kterou by u Salviatiho vyzdvihl Vasari nad jiné, jak napsal – „Byl univerzální ve
všech stránkách malířství.“240
Předpokládáme, že přestože Vasari znal svého přítele velmi dobře, pro jeho podobiznu měl
vzor – malířův autoportrét, a to pozdnější verzi (zřejmě z doby mezi lety 1555 a 1560),
chovanou v galerii Uffizi ve Florencii.241
Také Salviati choval v úctě některé výtvarné umělce, které zvěčnil, s velkou
pravděpodobností po vzoru Paola Ucella, na plátně uloženém dnes ve Fitzwilliam Museum
v Cambridgi (č. 1162).242 Tentokrát jsou zobrazenými Giotto, Donatello, Michelangelo, Raffael
a Brunelleschi. Na rozdíl od Ucella mezi velké mistry nezařadil sám sebe. Všechny podobizny
jsou inspirované stejným zdrojem jako ty Vasariho (v Životech, resp. na stěnách místností
vlastních domů).
Největší umělci všech dob – Raffael, Leonardo, Andrea del Sarto, Michelangelo
Raffael Santi (1483–1520) (19)
„... lze s jistotou říci, že ti, kteří se mohou pyšnit takovými vzácnými dary, jakých jsme byli
svědky u Raffaela z Urbina, nejsou pouhými lidmi, nýbrž smíme-li to tak říci, smrtelnými
bohy ...“243
Výjimečně věnuje v závěru životopisu tohoto mistra Vasari větší prostor popisu jeho stylů,
a to „k užitku našich umělců.“244 Za velkou poctu Raffaelovi považuje Vasari konstatování, že
se nejvíce ze všech malířů přiblížil svým dílem Leonardovi a zároveň, že si osvojil
Michelangelův styl. Podle Vasariho mladý malíř pochopil, že se velkému mistrovi nevyrovná
v malbě nahých lidských těl, a rozhodl se tedy, že jej třeba i předčí v malbě ostatního. Kromě
zmíněných vzorů studoval také Masacciovy malby. Zejména ovšem zdůrazňuje, že „s
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neuvěřitelným úsilím dokázal jako zralý muž v několika málo měsících, k čemu by byl v mladém
věku, kdy se člověk všemu učí snáz, potřeboval celá dlouhá léta.“245
Snad nejvyšší poklonu, které se může malíři dostat, složil Vasari právě urbinskému
velikánovi – „Když zemřel tento ušlechtilý umělec, málem že nezemřelo i celé malířství, neboť
když on zavřel oči, zůstalo i ono takřka slepé.“246
Vasari hodnotí s velkou úctou také povahu a způsoby mladého umělce, jeho vstřícnost,
ochotu a vůbec dobro, které kolem sebe vyzařoval. Snad není druhého umělce, u kterého by
Vasari nenaznačil nějakou zápornou stránku. Nabádá tak ostatní, aby se snažili následovat nejen
Raffaelovo umění, ale i jeho způsoby – „Žil zkrátka jako kníže, a ne malíř.“247
Podobu Raffaela pro Životy převzal Vasari z malby Athénská škola, ale v Casa Vasari ve
Florencii zobrazil mladého malíře spíše v podobě Krista. Na rozdíl od ostatních zmíněných
podobizen využil Vasari u Raffaela jinou předlohu pro xylografii v Životech a jinou pro
představení tohoto velikána výtvarného umění na zdi ve florentské Sala Vasari.

Leonardo da Vinci (1452–1519) (20)
„... v úžasné síle myšlenkové podstaty a umělecké velkorysosti ... v tom se Leonardovi
vyrovnal málokdo.“248
Kromě výtvarných dovedností oslavuje Vasari u Leonarda jeho tělesnou krásu a půvab, sílu,
obratnost, statečnost nebo velkodušnost a zejména schopnost pochopit a vyřešit jakýkoli
problém, ovšem připouští, že byl také velmi neklidný – nestálý.249 Mnoho jeho prací tak zůstalo
nedokončeno. Vasari dále podtrhuje velikost Leonardova umělectví představením toho, co
později Federico Zuccari nazývá Disegno interno – „... velcí duchové často tím víc tvoří, čím
méně pracují, protože v takové chvíli v duchu vynalézají a vytvářejí své dokonalé představy, a
teprve když si je vytvoří v mysli, mohou je vyjádřit a zobrazit rukama.“250
Vasariho obdiv směřuje také ke způsobu života velkého mistra – „... a třebaže neměl takřka
nic a pracoval málo, držel si stále sluhy a koně ...“251 Leonardo tak byl také dobrým příkladem
umělce-dvořana.
Leonardovy podobizny vytvořil Vasari podle malby Cristofana dell´Altissimo, jenž
přemaloval pro Cosima I. Gioviovy portréty v Como.
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Největší vzory a učitelé – Andrea del Sarto, Michelangelo

Andrea del Sarto (1486–1530) (21, 22)
Umělcem, kterého Vasari nekonečně obdivoval, který byl jeho vzorem a kterého považoval
do jisté míry za svého učitele, je velikán výtvarného umění – „jedinečný“ Andrea del Sarto,
rodilý Florenťan, který byl dokonalým spojením kresby, malby a invence. „Božským malířem“,
jemuž by se nikdo nevyrovnal, se prý nestal jen pro svou nesmělost a skromnou povahu, které
by jeho dílům dodaly zdobnost a velkolepost. Na několika místech životopisu zdůrazňuje
Vasari, že byl malíř „ve svém každodenním životě nicotný, protože se spokojoval s málem,“252
což podle autora Životů není hodno velkého umělce. Andrea byl ovšem tak dobrým malířem,
že ačkoli si „dával platit jen skromně“, dokázal zajistit sebe i své příbuzné. Práce Andrey del
Sarto přesáhly nejen hranice Toskánska, ale celé Itálie, když pracoval pro francouzského krále
Františka I.
Postava tohoto malíře byla i přes jeho zmíněné nedostatky pro Vasariho natolik důležitá, že
ji představil v obou svých domech.
Podobu Andrey del Sarto převzal Vasari tentokrát z umělcova autoportrétu, který je dnes
součástí sbírek galerie Uffizi. Na výběr by měl z většího množství autoportrétů tohoto malíře,
ale autor Životů si vybral podobiznu, k jejímuž vzniku se váže vtipná vzpomínka, kterou Vasari
ve svém díle zaznamenal. – Poté, co vytvořil zvláštní portrét jednoho příručího vallombroských
mnichů, který byl zároveň Andreovým přítelem, zbyly malíři barvy, a tak „zavolal svou ženu
Lucrezii a řekl jí: ,Pojď sem, zbyly mi tadyhle ty barvy, a tak si tě namaluji, aby se vědělo, jak
se při svém věku pěkně neseš, ale taky aby se vidělo, jak ses přece jen změnila, a abys měla zase
jiný portrét než ty předchozí.ʼ Ale žena mu nechtěla sedět, možná že měla v hlavě něco jiného,
a tak Andrea, jako by tušil svůj blízký konec, vzal do ruky zrcadlo a namaloval se na cihlu sám
tak dobře, že vypadá nesmírně přirozeně a živě.“253

Michelangelo Buonarroti (1475–1564) (23, 24)
„Michelangelo byl nepochybně ... seslán Bohem na svět jako příklad pro všechny, kteří se
zabývají uměním, aby se na jeho životě, způsobech a pracích učili, co mají dělat, chtějí-li se
stát pravými a co nejlepšími umělci.“254 To jsou slova, kterými Vasari charakterizuje největšího
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umělce všech dob „božského“ Michelangela Buonarrotiho. Také jeho podobu malíř
pochopitelně zachytil v obou svých domech a právě jemu věnoval největší pozornost a
nejobsáhlejší životopis ve svém díle. Navíc byla biografie „božského umělce“ v prvním vydání
Životů jedinou částí věnovanou žijící osobě. Pro druhé vydání ji autor značně rozšířil o období
od roku 1550 do umělcova pohřbu v roce 1564 a navíc zdokonalil stávající část přidáním faktů
z Michelangelova životopisu sepsaného Ascaniem Condivim.255
Na tomto místě není třeba věnovat se Michelangelovým dovednostem nebo jeho přínosu pro
výtvarné umění, přesto, abychom ukázali nezměrný Vasariho obdiv k tomuto mistrovi,
dovolujeme si zde odcitovat začátek kapitoly věnované právě „božskému umělci“: „V době,
kdy se vynikající duchové, vedeni světlem přeslavného Giotta a jeho následovníků, pilně snažili
osvědčit před světem schopnosti, jimiž je obdařila přízeň hvězd a šťastná směs životních šťáv,
a kdy se v touze napodobit velikost přírody skvělostí umění všestranně, ale marně namáhali
dosáhnout pokud možno svrchovaného poznání, jemuž mnozí říkají inteligence, obrátil
nejdobrotivější vládce nebes laskavě své zraky k zemi, a když viděl marnost toho nekonečného
usilování, bezvýslednost těch nadmíru zapálených snah a domýšlivost lidí, jež měla k pravdě
tak daleko jako tma ke světlu, rozhodl se vyprostit nás ze všech těchto omylů a seslat na zem
ducha, který by se osvědčil všestranně ve všech uměních a oborech a který by sám o sobě
dokázal, co to je dokonalost výtvarného umění, ať už jde o vedení čáry, o stíny a světla, jež
dávají reliéfnost malířství, nebo o správný úsudek při práci v sochařství a o pohodlná,
bezpečná, zdravá, přívětivá obydlí se správnými proporcemi a bohatými, pestrými ozdobami
v architektuře. To všechno měla navíc provázet mravnost opravdové filozofie a ozdoba sladké
poezie, aby si jej svět pln obdivu zvolil za jedinečný vzor života, práce, svatých způsobů a
veškerého lidského konání, a pokládal jej tedy spíše za cosi božského než pozemského.“256
Vasari, který se s „největším z umělců“ znal osobně, rád zdůrazňuje, že úcta byla vzájemná.
Jako reakci na první vydání Životů složil Michelangelo dokonce sonet, který zaslal Vasarimu,
v němž vizionářsky vytušil význam knihy pro budoucí generace:
Jestliže jste se kresbou nebo štětcem / vyrovnal kdysi samé přírodě, / a dokonce ji zahanboval
v lecčem, / když jste ji podal krásnější, než je, / pak jste se pustil do většího díla / a začal pro
nás umnou rukou psát: / tím jste jí vzal i to, čím vítězila, / tu její schopnost život vdechovat. /
Co krásných děl už vzniklo za staletí / a co jich zase zhaslo bez paměti, / takový skon je všemu
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předepsán! / Vy však ty děje znovu rozžíháte / a věčný život, který jim tak dáte, / bude i vám
vzdor smrti jednou dán.257
Vasari tedy velmi rád ve svém textu naznačuje blízkost obou umělců, např. připomínkami,
o jejich časté korespondenci,258 uvádí navíc úryvky z Michelangelových dopisů, ze kterých
vyčteme úctu autora těchto řádků k jejich adresátovi.259
Mohlo by se zdát zvláštní, že ačkoli u ostatních vyzdvihuje Vasari „šlechtický způsob
života“ a naopak „prostý život“ některých umělců nepovažuje za vhodný, u Michelangela
považuje jeho „střídmost“ (přes vysoké výdělky) za kladnou vlastnost.260 Vše nakonec ovšem
vysvětluje odstavec věnovaný umělcově štědrosti vůči druhým, takové, jakou známe jen
„u císařů a velkých papežů.“261 Zdá se, že tato velkorysost je pro Vasariho dostatečným
znakem „šlechtického chování“, které autor Životů zdůrazňuje a zároveň doporučuje.
Velký Michelangelův přínos vidí Vasari také v tom, že je učitelem následujících generací.
Množství umělců už za Michelangelova života studovalo jeho díla. Vasari tedy předkládá
Michelangela jako velký, ale také nedostižný vzor – dává za příklad Raffaela, který pochopil,
v čem nedosáhne Michelangelovy velikosti a snažil se jej předčit jinak, studoval styly dalších
malířů, ale i skutečné věci, tak pouze nekopíroval mistrův styl a mohl se sám stát dobrým
umělcem.262
Zdá se, že Vasari by pro Michelangelův portrét nepotřeboval žádnou předlohu, neboť jeho
popis mistrovy postavy i tváře je velmi detailní, zahrnuje např. dokonce počet vrásek.263 Přesto
zřejmě při vytváření všech tří mistrových podobizen vycházel ze známých podobizen od
Daniela da Volterra nebo Jacopa del Conte.

Giorgio Vasari (1511–1574) (25, 26)
Sám autor portrétů jak v Sala della Fama, tak v Sala Vasari zachytil také vlastní podobu.
Pokaždé nese ale Vasariho portrét jiné poselství. Zatímco v Arezzu zařadil svůj portrét do sledu
podobizen ostatních malířů, jako by chtěl dát najevo, že právě mezi tyto osobnosti patří, mezi
nimi je jeho místo, ve Florencii se z řady velkých umělců vyčlenil. V Arezzu jako by
představoval svou „uměleckou rodinu“, jejíž je součástí, připomíná zde všechny vlivy, které se
setkaly, aby mohl vzniknout umělec Giorgio Vasari, jde tedy o jakési kořeny jeho umělectví.
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Ve Florencii pojal Vasari vlastní podobiznu zcela odlišně od portrétů dalších umělců
vyobrazených ve stejné místnosti. Zatímco ostatní podobizny jsou vloženy do medailonů
umístěných v malovaném vlysu, nad příběhy starověkých malířů, vlastní podobiznu pojal
Vasari jako malovanou bustu umístěnou nad krbem, dominantou celé místnosti. Zde se tedy
nepředstavuje malíř mezi svými druhy, nýbrž pán domu.
V tomto posunu pojetí vlastního portrétu můžeme dobře vysledovat vývoj umělcova
sebepojetí. V žádném případě nechceme tuto proměnu považovat za pouhé zvýšení uměleckého
sebevědomí, na což poukazuje L. De Girolami Cheney a zdůvodňuje jej dobou vzniku obou
výmaleb.264 Nesouhlasíme tak s názorem, že při výzdobě aretinské Sala della Fama stál Vasari
teprve na počátku svého „velkého umění“, a proto se zařadil jen mezi místní umělce a naopak,
že ve Florencii byl na vrcholu své práce, a tak stojí po boku největších osobností profese. Rozdíl
spatřujeme zejména ve městě, kde jsou malby umístěny. Arezzo je Vasariho rodištěm a
evidentně nikdy nepřestalo být umělcovým skutečným domovem, proto měl zřejmě potřebu
zde vymalovat „kořeny svého umělectví“. Ve Florencii, líhni nového umění, vytvořil spíše
jakousi časovou osu – malovanou historii vývoje velkého umění, do níž sám sebe nezařadil.
Dalším faktorem, který podle našeho mínění zásadně ovlivnil rozdíl v pojetí dvou Vasariho
podobizen, je změna umělcova sociálního postavení. Při výmalbě aretinského obydlí nebyl
Vasari jistě v počátcích své velké profesní dráhy, byl už významným malířem pracujícím pro
několik zásadních objednavatelů, hodně pro florentskou vévodskou rodinu Medici. V době
úprav florentského domu, který získal od velkovévody Cosima I. de´Medici, byl už kromě
významného malíře také velkovévodským architektem, autorem Životů a hlavním
organizátorem veškerého kulturního dění na medicejském dvoře. Navíc lze Vasariho považovat
za Cosimova přítele a rádce. V době, kdy vymaloval florentskou Sala Vasari, byl už umělec
skutečným dvořanem. Zřejmě proto tak svou podobiznu nezařadil mezi portréty umělců a navíc
ji pojal zcela odlišným způsobem.

3.2.2 Cosimo I. obklopen svými umělci (se svými architekty, inženýry a sochaři)
Jak bylo výše uvedeno, letech 1556–1558 se Vasari věnoval úpravám interiéru Sala di
Cosimo I. v Palazzo Vecchio, jehož součástí je malba Cosimo I. se svými architekty, inženýry
a sochaři neboli Cosimo I. obklopen svými umělci. (27) Malba je pro naše téma zajímavá proto,
že mezi umělci velkovévodského dvora vyobrazil malíř sám sebe. Podobně jako v Sala di
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Cosimo il Vecchio a v Sala di Lorenzo il Magnifico měl Vasari za úkol představit vladaře jako
mecenáše věd a umění, jako strůjce kulturního rozmachu panství. Neboť se Cosimo I. v této
oblasti proslavil zejména jako podporovatel stavebního rozvoje, zkrátka vystupuje zde jako
„protettore di quest´arti“.265
K malbě existuje přípravná kresba, která je chovaná v Paříži, v Musée du Louvre.
(perokresba, ev.č. 2174) Tato kresba je rozdělena na pravou a levou polovinu postavou
velkovévody, po jehož obou stranách jsou rovnoměrně rozloženy postavy umělců. Navíc je dole
umístěna ještě jedna tříčlená skupinka. Zatímco umělci obklopující Cosima sledují svého
vládce, ti umístění v obraze zcela dole diskutují. V pořadí druhá kresba, jejímž autorem je
některý z Vasariho pomocníků, zřejmě Jacopo Zucchi, chovaná v Metropolitan Museum of Art
v New Yorku (perokresba, ev.č. 58.104), je bližší malbě, a je zároveň daleko dynamičtější,
neboť využívá lépe kulatý prostor tonda. Umělci v tomto podání už vládce obklopují. Jedna
z postav vpředu se navíc otáčí směrem k divákovi, tedy ven z obrazu. Oproti kresbám jsou na
malbě dole vsazeny už pouze dvě postavy, obě obrácené k divákovi, spojující svět představený
malbou se světem skutečným. Změna je také v rozložení horních postav, které obklopují
velkovévodu. Zásadní rozdíl mezi druhou přípravnou kresbou a freskou je v otočení hlavy
Cosima – zatímco na kresbě hledí vpravo, na umělce, na malbě je jeho zrak upřen vlevo, do
dáli.
Přesto, že existuje popis samotného autora díla266, identifikace některých postav není dodnes
zcela jasná a názory jednotlivých badatelů se odlišují.267 Vasari zmiňuje devět jmen: Tribolo,
Tasso, Nanni Unghero, San Marino, Giorgio Vasari, Baccio Bandinelli, Bartolomeo
Ammannati, Benvenuto Cellini, Francesco di Ser Jacopo.
Totožnost některých postav je ale jistá. Muž, který je umístěn po velkovévodově levé ruce,
je Tribolo, projektant mj. dvou fontán u medicejské vily v Castellu, jejichž model se stal jeho
atributem na Vasariho malbě. Po Cosimově pravici sedí Tasso, držící vlastní model Mercato
nuovo ve Florencii. Obě tyto postavy jsou větší než ostatní představení mužové a jsou navíc
dobře identifikovatelné díky nápisům se svými jmény (Tribolo na šerpě, Tasso na podstavci
svého modelu).
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Za Tassovým ramenem je představen Nanni Unghero, vojenský inženýr, který vytvořil pro
Cosima I. opevnění v Pistoi, Borgo San Sepolcro a v Pise.
Názory na identitu postavy po Tassově levé ruce se nejvíce různí. Zatímco Wittkower ji
určuje jako Vasariho, Kirwin jako San Marina, Pilliod jako Davida Fortiniho. Wittkower
vychází z listu papíru, který drží postava nad hlavou, na níž je nápis DAVIT.DVCAL, jejž
ztotožňuje s prvním vydáním Životů věnovaných vévodovi. Kirwin naopak vychází z Vasariho
popisu, že vedle Tassa umístil Nanniho Unghero a San Marina268, který byl toskánským
stavitelem opevnění. E. Pilliod se vrací k nápisu na listu papíru a navrhuje postavu identifikovat
jako Davida Fortiniho, architekta, experta přes hydraulické inženýrství.
Za touto postavou je představen Baccio Bandinelli v rozhovoru s druhým mužem, kterým
by podle nápisu měl být Benvenuto Cellini. Wittkower jej ovšem popisuje jako Ammanatiho a
Celliniho umisťuje za vévodovo levé rameno. Tuto postavu za levým ramenem ztotožňuje
Kirwin s Lukou Martinim (vychází z jeho podoby na obraze Cosimo navštěvuje opevnění
v Portoferraio na Elbě, umístěném rovněž v Sala di Cosimo I. v Palazzo Vecchio). Davis tuto
postavu identifikoval jako San Marina.
Postava za Tribolem by pak mohla být Bartolomeo Ammanati, na tom se shoduje Kirwin a
Pilliod, podle Wittkowera jde ovšem o Franceska di Ser Jacopo.
Kupodivu problém nastává také s identifikací postavy umístěné zcela dole, propojující svět
obrazu a ten skutečný. R. Wittkower jej považuje, a vychází při tom z Vasariho popisu, za San
Marina. Další badatelé269 ovšem tuto postavu určují jako autora díla Giorgia Vasariho.
Srovnáme-li tento obličej s jinými Vasariho podobiznami, zdá se nanejvýš pravděpodobné, že
jde skutečně o autoportrét. Postava komunikující s Vasarim je Francesco di Ser Jacopo
(projektant florentské Fortezzy).
To, že jsou někteří z vyobrazených mužů oblečeni současně a někteří v antickém oděvu,
zdůvodňuje Kirwin následovně: osoby oblečené v antických oblecích byly v době provedení
malby po smrti, Cosimo I. se takto představuje jako vládce světa živých, ale i zesnulých.270
Postava velkovévody je v poměru k ostatním větší, i když rozdíl není už takový, jaký byl u
první přípravné kresby (Louvre). Je tak zdůrazněn jako ochránce umění a umělců. Navíc drží
v jedné ruce posuvné měřítko a v druhé úhelník, nástroje architektů a inženýrů.
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Na této malbě se tedy Vasari představuje nikoli jako umělec obecně, ani jako malíř nebo
literát, nýbrž jako architekt. Je-li Vasari postavou zcela dole, vyhlížející ven z obrazu, stvrzuje
tuto svou prezentaci ještě architektonickým plánem, který drží v ruce.
3.2.3 Popolo di Dio – Malíř mezi rodinou, přáteli a umělci
Interiér kupole florentského dómu Santa Maria del Fiore nese největší sakrální nástěnnou
malbu, kterou do dnešních dnů známe – Poslední soud.271 Původním záměrem bylo vyzdobit
velkolepou kupoli mozaikami.
Už v roce 1568 přemýšlel vévoda Cosimo de´Medici komu zadat úkol výzdoby
Brunelleschiho díla.272 Provedením maleb byl pověřen Giorgio Vasari, který byl touto dobou
pro vévodu hlavní záštitou dobré umělecké práce. Přípravy započaly v roce 1570. Na programu
výzdoby pracoval Vasari opět společně se starým přítelem Vincenzem Borghinim Výzdoba
započala až v roce 1572. O dva roky později práci přerušila umělcova smrt. Výmalba byla
hotova přibližně z jedné třetiny. Další dva roky zůstala kupole v rozpracovaném stavu, bez
jediného zásahu. Chyběl zadavatel díla (Cosimo zemřel ještě o dva měsíce dříve než Vasari),
ale i ten, kdo by jej provedl. Úkol dokončit velkolepé Vasariho dílo nakonec svěřil velkovévoda
Francesco de´Medici mimoflorentskému malíři Federiku Zuccarimu. Akt přebírání instrukcí
ohledně započatého díla představuje Zuccariho obraz, na němž malíř diskutuje s Benedettem
Businim u modelu kupole (viz níže). Zuccari na díle pracoval v letech 1576–1579. Smlouva,
kterou podepsal, obsahovala ujednání, že bude postupovat podle Borghiniho instrukcí
(Borghini byl v této době ještě naživu, zemřel až v roce 1580) a následovat Vasariho přípravné
kresby. Toto ovšem malíř s vlastním uměleckým pohledem nemohl zcela dodržet. Tak např.
Vasariho dospělí andělé se v Zuccariho pojetí proměnili v dětská putta, také inferno, Zuccariho
K výmalbě kupole florentského dómu Santa Maria del Fiore viz zejm. Cristina Acidini Luchinat, Traccia per
la storia delle pitture murali e degli artisti, in: Cristina Acidini Luchinat, Cupola di Santa Maria del Fiore,
Roma 1995, s. 63–86; Cristina Acidini Luchinat, Zuccari in cupola, errore e correzione, in: Monika
Cämmerer, Kunst des Cinquecento in der Toskana, München 1992, s. 382–387; Cristina Acidini Luchinat, Il
restauro del ciclo pittorico della cupola di Santa Maria del Fiore, in: Timothy Verdon (ed.), Alla scoperta di
Piazza del Duomo in Firenze IV – La cupola di Santa Maria del Fiore, Firenze 1995, s. 57–65; Cristina
Acidini Luchinat, Il Giudizio Universale: Le pitture murali e gli artisti, in: Cristina Acidini Luchinat –
Riccardo Dalla Negra (edd.), La cupola di Santa Maria del Fiore, architettura, pittura, restauro, Roma 1996,
s. 25–37; Detlef Heikamp, Federico Zuccari a Firenze 1575–1579 I, La cupola del duomo. Il diario disegnato,
Paragone XVIII, č. 205/25, 1967, s. 44–52; Attilio Piccini, Notizie sull´intervento di Federico Zuccari per gli
affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore, Paragone, č. 347, 1979, s. 85–88; Rosella Tarchi (ed.), Il
Giudizio ritrovato: Il restauro degli affreschi della cupola di Santa Maria del Fiore, Firenze 1995.;
Waźbiński, Lo studio (pozn. 128), s. 285–346; Detlef Heikamp, Federico scandalista, in: Cristina Acidini
Luchinat – Elena Capretti (edd.), Innocente e calunniato. Federico Zuccari (1539/40–1609) e le vendette
d´artista (kat. výst.), Firenze 2009, s. 64–76; Matthias Winner (ed.), Der Maler Federico Zuccari. Ein
römischer Virtuoso von europäischen Ruhm. Akten des internationalen Kongresses der Bibliotheca
Hertziana Rom und Florenz, München 1999.
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mistrovské dílo,273 se zásadně liší od Vasariho návrhu. Významnou změnu zaznamenali
„vyvolení“ v západní a jihozápadní části kupole. Lid boží, panovníky i sekulární autority, které
původní malíř zamýšlel jako skupiny obecných postav oblečených do antikizujících nebo
pohanských rouch, pojal Zuccari jako shromáždění individualit, jako galerii portrétů
současníků. Identifikaci některých napomáhají nápisy s jejich jmény.
Také u Vasariho maleb lze rozpoznat několik málo postav podle podoby – papež Lev X.,
Giovanni di Lorenzo de´Medici nebo Dante Alighieri.
Skupina Popolo di Dio je symetricky rozdělena na dvě části. Ústřední postavou levé části
(28) je Zuccariho otec Ottaviano, který je zde představen jako poutník (asi takto oblečený
mohl jít ve svatém roce 1550 do Říma, kde odevzdal malého Federika do péče jeho staršího
bratra Taddea a uskutečnil tak zásadní krok v životě budoucího umělce). Při nedávném
restaurování díla (1980–1995) byly u postavy Zuccariho otce zjištěny pentimenti. Ottaviano byl
původně představen jako malíř držící štětec. Zuccari tak nakonec prezentuje Ottaviana nikoli
jako malíře, nýbrž zřejmě jako toho, kdo svou poutí do Říma podnikl zásadní krok na Zuccariho
umělecké cestě. Za Ottavianovým pravým ramenem pak spatřujeme Bernarda Vecchiettiho
(umělecký poradce Franceska de´Medici, který možná Zuccariho velkovévodovi doporučil 274)
a vedle něho dále Benedetta Businiho (správce Opera del Duomo). Pod otcovým pravým
ramenem zachytil malíř také podobu své matky Antonie (podobně jako na podobizně
v Zuccariho římském obydlí je vyobrazena se žlutým závojem). Všechny tyto postavy jsou
popsány svými jmény. Po Ottavianově levé ruce je vyobrazen Zuccariho florentský pomocník
Passignano, který mistra následoval i po odchodu z Florencie, a dále vrchní zedník stavby,
zřejmě jakýsi Giambattista řečený Giamba, držící košík a zednickou lžíci.
V centrální ose pravé části (29) je umístěn autor malby v módním luxusním obleku
s kloboukem. V levé ruce drží paletu a jeho šaty nesou kromě jména ještě dataci vzniku malby
– 1576. Jako věrný strážce stojí za malířovým pravým ramenem jeho bratr Taddeo. Drží
Federika za pravou paži a vzhlíží při tom vzhůru, jako by nebesům představoval svého
chráněnce. Za malířovým levým ramenem se krčí o něco méně výrazná postava Zuccariho
předchůdce v zakázce výmalby kupole Giorgia Vasariho. Vedle Vasariho stojí Zuccariho

Velkoleposti svého díla si byl Zuccari vědom ještě před jeho dokončením. Na paměť této práce nechal proto
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velký přítel Giambologna, který upírá svůj pohled k malíři.275 Sochař drží jako atributy své
profese palici a úhelník. Je známá historka právě o Giambolognovi, který vystoupal na kupoli
v době, kdy zde pracoval Zuccari, aby mohl obdivovat jeho práci a také si s přítelem připít.276
Dále jsou v této skupině identifikovány postavy Vincenza Borghiniho s kvadrátkem a bankéře
Simona Corsiho pod Zuccariho levou rukou.
Na malbě tedy Zuccari zachytil kromě sebe členy vlastní rodiny, dále své přátele a nakonec
více i méně významné postavy, které měly co do činění s florentským dómem a jeho úpravami.

3.2.4 Zuccariho portrét s Benedettem Businim
K výmalbě kupole florentského dómu se váže ještě malba představující akt přebírání
instrukcí k Vasarim započatému dílu.277 (30) Obraz chovaný v římském Palazzo Zuccari
ukazuje dvě diskutující mužské postavy – zcela vlevo Federika Zuccariho stojícího z profilu,
poslouchajícího instrukce Benedetta Businiho – tento akt je naznačen Businiho gestikulací,
zejména pak levou rukou ukazující k modelu kupole. Model je umístěn na stole, na němž leží
také list papíru, na nějž ukazuje svou pravou rukou malíř. V levé ruce drží Zuccari další svitek
papíru. Za Businiho levou rukou se objevuje ženská postava, která by podle C. Acidini Luchinat
mohla být alegorií Pracovitosti.278 Malíř je opět elegantně a módně oblečen, má černý vysoký
klobouk, tmavý plášť, bílé okruží a bíle manžety vykukující ze zlatavého rukávu. Za Zuccarim
vidíme část obrazu, na němž je zachycena ležící dětská postava, a za modelem kupole
rozeznáváme roh okna, za nímž se rýsuje stavba. Před modelem se pak objevuje těžko
identifikovatelná černá skvrna.
Vše se ozřejmuje díky přípravné kresbě chované ve florentské galerii Uffizi.279 (31) Z ní
vyčteme, že malba je nakonec jen výsekem původního záměru, lépe řečeno, že malba byla
redukována – oříznuta. Na kresbě vidíme za oknem kupoli a část stavby florentského dómu.
Pod modelem je pak zachycena u stolu sedící spící mužská postava – jde o Giorgia Vasariho.
To, že umělec spí, by mělo připomenout jeho skon, kvůli kterému se na tomto místě ocitl právě
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Zuccari. 280 Ona černá skvrna na obraze je tedy Vasariho rukávem. Její přítomnost poukazuje
na fakt, že obraz byl původně větší a zahrnoval také Vasariho podobiznu, ovšem později
(nevíme, kdy) byl oříznut. Ještě jeden významný rozdíl mezi kresbou a malbou zaznamenáme.
Jde o postavu, respektive tvář muže zadávajícího instrukce k výmalbě. Zatímco na malbě
poznáváme rysy Benedetta Businiho, správce Opera del Duomo, na kresbě je v této roli
zachycen Vincenzo Borghini, autor ikonografického programu, který zemřel po dokončení
Zuccariho prací, v roce 1580. Jak bylo zjištěno, také na malbě byl původně vyobrazen Borghini,
jeho tvář ovšem Zuccari později přemaloval. Důvody této změny nejsou známy. C. Acidini
podotýká, že k přemalbě mohlo dojít po Borghiniho smrti v roce 1580 a s tím mohlo souviset
také oříznutí obrazu. Takto Zuccari zcela eliminoval původní pojetí výmalby (Borghini a
Vasari) a vytvořil upomínku na definitivní výzdobu.281

3.3

Kult rodiny

3.3.1 Casa Zuccari ve Florencii
Součástí výzdoby Zuccariho florentského domu, respektive jeho saly terreny, je luneta
zobrazující jedinečný výjev z malířova rodinného života (32).282 Malby v této místnosti
vznikaly krátce po svatbě Federika s Franceskou, zřejmě v době očekávání narození prvního
potomka, nebo těsně po něm.
Zmíněná luneta je rozdělena na dvě poloviny. Vlevo vidíme pohled do kuchyně, kde mladá
žena, pravděpodobně pomocnice v domácnosti, připravuje maso na ohni. Malíř zachytil
moment, kdy potírá zřejmě větvičkou rozmarýnu maso umístěné na rožni nad ohněm. Rožněm
otáčí mladík sedící na zemi zcela vlevo. Druhou pomocnici nalézáme v pravé polovině lunety,
kde právě servíruje jídlo na stůl, před pána a paní domu. Vedle stolu stojí ještě mladík držící
karafu, u jeho nohou můžeme spatřit nenápadného psíka. Dívka ani mladík nejsou zcela jistě
nejstaršími dětmi Zuccariových (Ottaviano a Isabella), jak se dříve domníval D. Heikamp,283
nýbrž jen pomocníky v domácnosti. V době vzniku malby, v roce 1579, manželé totiž teprve
očekávali narození svého prvního syna, maximálně v těchto dnech Ottaviano poprvé spatřil
světlo světa. Sedící manželé – Federico a Francesca – jsou oblečeni po velkopanském způsobu.
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Zuccari podle španělské aristokratické módy v černém s bílým okružím a bílými manžetami,
na hlavě má módní vysokou pokrývku hlavy, opět černou. Francesca je oblečena taktéž do
módních šatů, zlatavé barvy, s bílými rukávy a také mezi šlechtou velmi oblíbeným doplňkem
– bílým okružím.
Obě ženy v této části výjevu (Francesca i pomocnice servírující pokrm na stůl) jsou
zachyceny zezadu, manželčin obličej ve ztraceném profilu, muže (Federico, pomocník držící
karafu) naopak vidíme čelně.
Ještě jedna maličkost poutá divákovu pozornost, malíř sám sebe zachytil s pootevřenými
ústy a pravou rukou, lépe řečeno jejím ukazovákem, směřuje ke své hrudi, jako by říkal: „To
jsem já, pán domu“.
Mírně vpravo od středu je vyobrazen průhled do zahrady. Na zápraží sedí tři hoši diskutující
nad listy papíru. Ani zde nejde rozhodně o Zuccariho mladší potomky Alessandra Taddea,
Orazia a Girolama, jak se domníval D. Heikamp,284 nýbrž zřejmě o chlapce učící se v Zuccariho
dílně, kteří sdíleli s mistrem také obydlí. Za nimi je vyobrazen zmíněný pohled do zahrady
s rozestavěnou budovou ateliéru.285
Ve stejné místnosti je zřejmě ještě jedna ozvěna čerstvě uzavřeného sňatku, a to ve výjevu
zachycujícím alegorii Léta (33). Vpředu spatřujeme sochu Cerery vévodící bakchickému reji,
dále vzadu vlevo je umístěno pokračování oslav, tentokrát kolem sochy starořímské bohyně
pastýřů Pales, a na opačné straně, vpravo, se pod sochou řeckého boha sňatků a ochránce
manželství Hyména odehrává svatební scéna.
Celý výjev – Léto – je tak oslavou manželství, plodnosti, hojnosti, prosperity. Je velmi
pravděpodobně oslavou konkrétního manželství pána domu, které uzavřel s Franceskou
Gengou rok před uskutečněním těchto maleb.

3.3.2 Palazzo Zuccari v Římě
Také ve svém římském obydlí, podobně jako ve Florencii, si chtěl Zuccari připomínat vlastní
rodinu. Zde ošem své blízké představil ve větším stylu.
V sale terreně vytvořil v lunetách, vystupujících z malovaného loubí s růžemi, jakýsi
rodokmen, představující vybrané členy rodiny. Lunety obklopují centrální výjev na stropě,
který představuje oslavu umělce obklopeného alegoriemi Ctností – Vytrvalost, Moudrost, Úsilí,
284
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Bezelstnost, Ducha, Píli. Dále je zde umístěn výjev boje Erose s Antierosem a Tři Grácie jako
tři dcery Disegna. Program maleb podtrhuje nápis umístěný pod hlavním výjevem – VIRTVDE
DVCE (VIRTUTE DUCE), tedy „S ctností jako vůdcem“.286
Taddeo (34), otec Ottaviana Zuccariho, bratr Angela a malířův děd, je představen
v samostatné lunetě. Drží otevřenou knihu s letopočtem 1520, tedy rokem svého úmrtí.
Angelo (35), strýc Ottaviana Zuccariho a malířův prastrýc, je vyobrazen jako mnich,
kapucín, držící kříž a poutnickou hůl. Angelovu podobiznu doplňuje pro důležitost této osoby
poměrně obsáhlý nápis. Řeholník totiž nalezl po svém návratu ze Svaté země do vlasti v roce
1528 jediného přeživšího člena rodiny – synovce Ottaviana, syna svého bratra Taddea. Měl to
být právě Angelo, kdo povzbudil mladíka, aby se oženil a takto znovuoživil rod Zuccariů,287
proto má v historii rodiny tak důležité místo.
V londýnské soukromé sbírce existuje kresba, která zachycuje oba bratry společně. Vpředu
je umístěn Taddeo a za ním rozeznáváme v kapucínském hábitu podobu Angela. Obě postavy
přesně odpovídají malbám v Salle terreně. Jediný rozdíl spočívá v rozdělení obou bratrů na
malbách do samostatných lunet.288
Další luneta je zaplněna trojicí postav, tentokrát jsou to malířovi rodiče Ottaviano a
Antonia Nari (podobně jako v kupoli florentského dómu je vyobrazena ve žlutém závoji),
společně s malou dcerou Bartolomeou (36), Federikovou sestrou, která se stala řeholnicí v
klášteře v Sant´Angelo in Vado, stejně jako později Maddalena, dcera Taddea ml., neteř
Federika Zuccariho.
V jedné společné lunetě jsou dále vyobrazeni dva Ottavianovi synové – bratři-malíři Taddeo
a Federico (37). Podoba staršího odpovídá Taddeovu portrétu od neznámého malíře, který je
součástí sbírek galerie Uffizi a kresbě chované v Louvru (inv. č. 4590), jež mohla být předlohou
Taddeova portrétu ve Vasariho Životech. Mladší Federico, který je vyobrazen přibližně ve věku
svého příchodu do bratrovy římské dílny, k Taddeovi vzhlíží, stejně jak tomu bylo ve
skutečnosti. Starší z bratrů drží v ruce svitek, mladší tužku.
Zuccari neměl jen jediného bratra, ostatním je věnována samostatná luneta – jsou zde
vymalováni sourozenci Giovannantonio, Lucio, Giangiacomo, Maurizio a Luigi (38).
Sestra Bartolomea je vyobrazena společně s rodiči (viz výše).
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Pán domu je zde kromě své dětské podoby vymalován ještě jednou, tentokrát jako zralý
muž ve společnosti své manželky (39). Jak poukazuje C. Acidini, zatímco Franceska je zde
představena jako nenápadná, prostě oděná žena, malíř sám sebe ukazuje jako šlechtice. Dvorské
vzezření podtrhuje kromě šatu ještě zlatý řetěz, který Zuccari obdržel za služby od španělského
krále Filipa II.289 Zuccari drží otevřenou knihu.
Také Zuccariho potomci jsou rozděleni do dvou lunet podle pohlaví. V jedné lunetě jsou tak
představeni malířovi synové Ottaviano, Alessandro Taddeo, Orazio a Girolamo (40).
Ottaviano a Orazio drží knihy. Další luneta ukazuje portréty Zuccariho dcer Isabelly, Cinzie
a Laury (41), které se právě věnují „ženským pracím“. Zuccariho potomci jsou postupně
očíslováni podle věku.
Cyklus byl namalován s velkou pravděpodobností někdy mezi lety 1595 a 1598. V této době
již nebyla mezi živými Zuccariho dcera Laura, která je vyobrazena mezi sestrami poněkud
v pozadí, a zřejmě ani syn Alessandro Taddeo.
Zuccari zde připomíná některé předky, neboť jak bylo již dříve vysvětleno, znát vlastní
kořeny pomáhá člověku ve zdravém vývoji, pomáhá mu na cestě k úspěšnému a ctihodnému
bytí. Malíř zde ale představuje navíc ještě nastupující generaci Zuccariů, která se takto zařazuje
do rodu, má v něm vlastní místo, je jeho budoucností.
Zuccari ve vlastním domě vytvořil „galerii osobností vážené střední třídy (mnich
z žebravého řádu, malíři, zlatník, jeptiška, synové a dcery v očekávání vlastního osudu, z nichž
některý již zesnul), která nemá obdoby v historii západního umění.“290
Dalším místem, kde Zuccari představuje svou osobu, tentokrát v roli manžela, je Sala degli
sposi. Na rozdíl od Saly terreny je tento pokoj zcela soukromým prostorem, jemuž dominuje
výzdoba stropu s centrální malbou představující manželský pár – Federika a Francesku –
tentokrát oba ve šlechtickém oděvu, klečící naproti sobě a přijímající požehnání od anděla
strážného, který je spojil květinovým jhem, na němž je zavěšeno srdce (42) Po obou stranách
si pak hrají putti, na straně Francesky se zrcadlem, na straně Federika se zbraněmi. To odkazuje
na výjev svatby Alexandra s Roxanou, zrcadlo představuje krásu nevěsty a zbraně rytířské
ctnosti ženicha.291 Pod výjevem je umístěn nápis „IN VINCVLO PACIS“. Malba představuje
oba manžele daleko mladší, než je můžeme spatřit v lunetě saly terreny. Zatímco tato malba je
ideálním zobrazením dokonalého manželství, luneta je spíše obrazem reality.
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Při pohledu na malbu znázorňující manžele Zuccariovy v Sala degli sposi nelze
nevzpomenout na malbu Taddea Zuccariho v palazzo Farnese v Caprarole, v Salone dei fasti
Farnesiani – Svatba Ottavia Farnese s Markétou Parmskou, možná také Svatba Orazia Farnese
s Dianou, dcerou francouzského krále Jindřicha II. v téže místnosti nebo Zasnoubení Panny
Marie v Tivoli od Federika Zuccariho.
Hlavní scénu obklopují čtyři medailóny s alegoriemi manželských Ctností – Čistota,
Svornost, Věrnost a Plodnost.

3.3.3 Pala Zuccari – Sacra conversazione v rodinné kapli v Sant´Angelo in Vado
Zřejmě o něco málo později (přelom 16. a 17. století) než malby v malířově římském paláci
vznikl obraz Sacra conversazione s příslušníky rodiny Zuccari jako přihlížejícími, tzv. Pala
Zuccari (43). Obraz byl vytvořen pro rodinnou kapli v kostele sv. Kateřiny v Sant´Angelo in
Vado (dnes je součástí sbírky místní radnice), kam jej malíř věnoval v roce 1603.
Nápis vysvětluje účel vzniku obrazu jako díky svatým ochráncům rodiny a rodnému městu
– FEDERICVS ZVCCARVS SVAE FAMILIAE / ADVOCATIS ET PATRIAE GRATI
ANIMI MONVMENTVM / D[ONO] F[ECIT] A D MDCIII.
Jak upozorňuje C. Acidini292, obraz dělá jedinečným proměna „svatého námětu“ v apoteózu
rodiny Zuccari, více než desítky zástupců různých generací. Jde o krásný příklad skupinového
portrétu konce Cinquecenta. Přípravné kresby, které jsou součástí sbírek Musée des Beaux Arts
v Chartres a florentských Uffizí (inv. č. 13644), představují jen námět Sacra conversazione,
které přihlíží Zuccari s manželkou, bez ostatních rodinných příslušníků.
Světci jsou namalováni bez svatozáře a mísí se tak někdy ne zcela přehledně
s Zuccariovými, což bylo zřejmě malířovým záměrem. Oba světy se navíc prolínají i díky tomu,
že malíř propůjčil některým patronům rysy již nežijících členů rodiny.
Sv. Kateřina, zcela vlevo, je ochránkyní malé Maddaleny (dcera Taddea Zuccariho,
Federikova neteř, která se stala řeholnicí právě v místním klášteře, k němuž patří kostel
sv. Kateřiny), na jejíž hlavě drží ochrannou ruku. Sv. Antonín pomáhá klečící ženě, vyobrazené
ve ztraceném profilu, Antonii Zuccari, malířově matce. Vpravo nahoře, naproti sv. Kateřině
vidíme sv. Lucii (titulární světice kostela spolu se sv. Kateřinou), u níž si C. Acidini všímá
shodných rysů s Franceskou Gengou, Zuccariho manželkou, která zemřela v roce 1601. Pod
ní stojí Juda Tadeáš, nesoucí rysy Taddea, Ottavianova otce a děda autora obrazu. Představuje
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Panně Marii své vnuky-malíře Taddea a Federika, které spatřujeme zcela vpravo. Při
Federikovi stojí také jeho nejstarší syn Ottaviano. Před oběma bratry klečí jejich otec
Ottaviano společně se sv. Františkem, nesoucím rysy Angela Zuccariho (Ottavianův strýc,
prastrýc Federika, kapucín – tedy člen řádu s řeholí sv. Františka). Vpředu uprostřed vidíme
další Federikovy děti – Isabellu, Cinzii, Lauru (která v době vzniku obrazu již nežila),
Alessandra Taddea (není jisté, zda byl v době, kdy otec maloval tento obraz, ještě mezi
živými), Orazia a Girolama.
V souvislosti se zesnulými dětmi bychom chtěli upozornit na fakt, že sám Zuccari, milující
otec, nevynechal při malování svých potomků nikdy žádného z nich, byť již někteří nebyli mezi
živými. Jedinou výjimkou je dcerka Ortensia, zřejmě proto, že se s velkou pravděpodobností
narodila (1598) až po vymalování lunet v římské Sale terreně. Ortensia zemřela opravdu velmi
záhy, snad proto ji nenalezneme ani na obraze s námětem Sacra conversazione. Také malá
Laura, která se narodila v roce 1592, se dožila pouhých tří let, ale mezi vyobrazenými dětmi
vždy figuruje. Krátký život těchto dvou malých bytostí určuje rozmezí let, ve kterém mohly
vzniknout malby na zdech Zuccariho římského paláce, představující umělcovy blízké (1595–
1598).
Existuje ale malba, chovaná dnes v římském palazzo Zuccari, představující rodinu malíře
evidentně jen s v době vzniku malby živými dětmi. Tento skupinový portrét vytvořil snad
některý z Zuccariho spolupracovníků.
Nevšednost situace a slavnostní atmosféru zachyceného podtrhuje mimo jiné šat
vyobrazených osob. Členové rodiny, kromě postav světců, jsou oblečeni jako dvořané. Nejlépe
je to vidět na dětech umístěných vpředu, součástí tmavého šatu chlapců je bělostné okruží a
děvčata mají na krku korálové náhrdelníky doplněné mincemi.
Zatímco vzezření dospělých se neliší od jejich podoby v kupoli florentského dómu nebo na
stěnách Saly terreny římského paláce, podoba dětí se trochu odlišuje, malíř u nich tedy vycházel
vždy ze současného vzezření. To je jeden z důvodů, proč se domníváme, že Pala Zuccari
vznikla nikoli ve stejné době jako malby v lunetách v Palazzo Zuccari, nýbrž krátce po nich,
lépe řečeno mezi roky 1601 a 1603. K této dataci nás vede fakt, že žádný z členů rodiny, jehož
rysy malíř propůjčil některému ze světců, nebyl v době vzniku obrazu mezi živými, a jak jsme
zmínili, sv. Lucie nese podobu Francesky Gengy, která zemřela právě v roce 1601. Dále víme,
že v roce 1603 věnoval Zuccari obraz kostelu sv. Kateřiny. Ve stejné době jako malby
v lunetách tak mohla vzniknout jen přípravná kresba, na níž klečí oba manželé před Madonou.

3.3.4 Vasariho oltář v rodinné kapli v Arezzu
Giorgio Vasari získal výsadu vlastnictví kaple pro svou rodinu od papeže Pia V. Kaple byla
součástí farního kostela Santa Maria v malířově rodném Arezzu.293
Vasari se rozhodl vyzdobit oltář kaple vlastními pracemi. Sám píše o kapli i oltáři
v životopise Lazzara Vasariho, na jeho samém konci.294 Oltář byl později přestěhován a stal se
hlavním oltářem kostela. V roce 1864 byl ovšem rozebrán a znovu složen a umístěn v opatském
kostele Sante Flora e Lucilla, rovněž v Arezzu. Při tomto stěhování došlo ke smíšení ostatků
všech členů rodiny (včetně Giorgia Vasariho) s dalšími zemřelými Aretinci v místním osáriu.
Jako hlavní oltářní obraz použil Vasari již hotovou malbu Povolání sv. Petra a Ondřeje.
Tento obraz si u malíře objednal v roce 1551 papež Julius III. pro jednu z vatikánských kaplí,
neměl ovšem na zaplacení a ani jeho nástupce Pavel IV. práci náležitě neocenil, proto zůstala
ve Vasariho majetku, tak ji umělec o několik let později použil právě jako hlavní oltářní obraz
rodinné kaple.
Oltář výtvarník zaplnil množstvím křesťanských alegorií, několika biblickými výjevy a
výjevy ze života sv. Jiří, Vasariho patrona (san Giorgio). Oltář je přístupný ze všech stran.
Vzadu nacházíme kromě zmíněného dva dvojportréty – jeden představuje malířovy rodiče
Antonia Vasariho a Maddalenu de´Tacci (44), druhý pak praděda Lazzara Vasariho se
synem Giorgiem Vasarim st. (malířův děd, 45). Připomeňme zde pouze krátce důležitost
malíře Lazzara pro rodinu – měl to být právě on, který přesídlil z Cortony do Arezza a jehož o
něco později následovali příbuzní. Podobu obou předků, které malíř osobně nepoznal, přejal
s největší pravděpodobností z Lazzarovy malby v kostele sv. Dominika v Arezzu, jak už o tom
byla řeč výše (viz Lazzaro Vasari).
Třiapadesátiletý malíř neumístil vlastní podobiznu k ostatním rodinným portrétům. Sebe a
svou manželku Niccolosu Baci zde vtělil do postav Lazara a Máří Magdalény (46). Tento
obraz je umístěn na pravém boku oltáře. Máří Magdaléna, respektive Niccolosa, je zachycena
v profilu, oděná v bohatě řasenou červeno-růžovou draperii, přes ramena má navíc přehozen
zelenavý šál, jehož odlesky spatřujeme na levé ruce, jíž přidržuje nádobku s vonnou mastí. Na
rozdíl od tradičního zobrazení této světice má ta Vasariho spletené vlasy. Lazara, resp. Giorgia,
spatřujeme za ženiným pravým ramenem. Pohled muže je upřen k divákovi. Jeho šroubovitě
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točená figura je oblečena do hnědého pláště, červených úzkých kalhot a téměř ke kolenům
sahajících vysokých bot. Obě postavy jsou doplněny slabě viditelnou svatozáří.
Vasari tedy představil na oltáři členy rodiny Lazzara a Giorgia st., kteří byli jakýmisi
zakladateli aretinské větve rodu, dále své rodiče a sebe s manželkou prostřednictvím postav
světců. Na oltáři nevěnoval místo svým sourozencům (měl tři sestry a dva bratry), ani synovcům
Giorgiovi a Marcantoniovi. Na rozdíl od Federika Zuccariho zde umístil pouze portréty již
zesnulých příbuzných, nikoli živých. Zřejmě proto také vlastní podobu a podobu manželky
vtiskl řečeným světcům. Ani ve zmíněném popisu oltáře295 ani v dalším, daleko podrobnějším,
obsaženém v dopise Cosimovi de´Medici,296 tak sebe ani Niccolosu nezmiňuje.
Poukažme ještě na fakt, že ačkoli je na oltáři věnováno nemálo místa dalším světcům a i
když je na stejném místě určen dostatečný prostor postavě sv. Jiří, Vasariho patrona, malíř si
vybral pro představení vlastní osoby právě Lazara. To nás přivádí k úvaze o tom, zda nebylo
Vasariho záměrem jisté „rodinné“ propojení. Lazar (it. Lazzaro) je totiž patronem výše
zmíněného zakladatele aretinské větve rodu Vasari. Malíř se cítil být do jisté míry právě
Lazzarovým pokračovatelem. Navíc Lazzarův dvojportrét se synem je umístěn pod výjevem
Zápasu sv. Jiří s drakem, tedy zásadním momentem v životě patrona autora výzdoby celého
oltáře. Připomeňme na tomto místě ještě jedno propojení, a to mezi Vasariho manželkou a
matkou. Niccolosinu tvář totiž malíř propůjčil Máří Magdaléně, tedy patronce své matky, celým
jménem Marie Maddaleny de´Tacci.
Na tomto místě považujeme za důležité připomenout ještě dvě sakrální malby, které sice
nemají nic společného s Vasariho rodinou, ale v nichž se rovněž malíř prezentuje jako účastník
svatého děje. Jde jednak o obraz Křest sv. Pavla (47), který Vasari namaloval v roce 1550 pro
retábl oltáře v kapli Del Monte v římském kostele San Pietro in Montorio. Vyobrazený děj měl
následovat po obrácení sv. Pavla na křesťanskou víru, při kterém upadl a oslepl. Jistý učedník
Ananiáš z Damašku měl pak vidění, při kterém slyšel hlas, jež jej posílal za Pavlem, aby mu
jeho zrak uzdravil přiložením svých rukou na jeho hlavu. Po krátkém zdráhání Ananiáš
uposlechl, budoucího apoštola vyhledal, uzdravil a následně jej také pokřtil.
V centru obrazu vidíme Pavla v římském brnění, podpíraného dvěma muži, jak stojí se
skloněnou hlavou před Ananiášem, který vztahuje pravou ruku nad jeho hlavu. Ve stejné chvíli
sestupuje na Pavla Duch svatý, to je znázorněno paprskem vedoucím směrem od holubice (zcela
nahoře mezi anděly) k centrální postavě.
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Po straně hlavního výjevu, zcela vlevo dole, spatřujeme obličej tmavovlasého vousatého
muže, obrácený směrem k divákovi. V jeho rysech rozeznáváme s velkou pravděpodobností
podobu autora obrazu.297 Představuje se nám zde mladý, devětatřicetiletý Vasari.
Druhým dílem je Nanebevzetí a korunování Panny Marie neboli Pala Albergotti (48),
oltářní obraz, který Vasari vytvořil kolem roku 1567 (zřejmě do roku 1570) pro Florenťana
Filippa Salviatiho, od něhož jej koupil Areťan Nerozzo Albergotti pro rodinnou kapli, která
byla, podobně jako kaple rodiny Vasari, umístěna ve farnosti Santa Maria. Také tato malba byla
roku 1865 přestěhována do opatského kostela Sante Flora e Lucilla.
Malba je rozvržena tradičně – v horní polovině vidíme nad oblakem vlevo Pannu Marii
nesenou postavami puttů, poklekající a vzpínající ruce k modlitbě, vpravo pak další putti nesou
postavu Krista, který klade svou pravicí korunu na Mariinu hlavu. Nad výjevem se vznáší
holubice Ducha svatého.
Pod tímto nebeským dějem, v dolní polovině obrazu, je taktéž tradičně vyobrazena scéna
plná vzrušení – apoštolové okolo prázdného hrobu. Mužské postavy živě gestikulují, některé
z nich hledí vzhůru, jako by viděly, co se nad nimi odehrává, jiné se ve smutku noří do vlastního
nitra. Zcela vpravo spatřujeme stojícího apoštola, vyobrazeného v profilu, hlavu otáčí
k divákovi, kterého svým nám dobře známým dobrotivým pohledem vtahuje do svatého děje.
Tomuto světci opět s velkou pravděpodobností propůjčil vlastní podobu přibližně
šestapadesátiletý autor této velkolepé kompozice.

3.3.5 Portrét Giorgia Vasariho se synovcem Marcantoniem
Jak jsme již zmínili, manželství Giorgia Vasariho s Niccolosou Bacci zůstalo bezdětné. O to
více jevil malíř zájem o synovce Giorgia (1562–1625) a Marcantonia (?–1606), syny svého
nejmladšího bratra Pietra, pro něhož měl vždy také slabost.298 Pietro se totiž narodil až po
otcově smrti, mezi oběma sourozenci tak vzniklo, spíše než bratrský vztah, pouto otec-syn.
Dělilo je od sebe patnáct let. Svým synovcům odkázal Vasari mimo jiné florentský dům.
Giorgio ml. žil hodně z odkazu a také ze slávy svého strýce. On byl tím, kdo v roce 1588
vydal nalezené strýcovy Raggionamenti del signor Giorgio Vasari.299 Stal se aretinským
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velvyslancem na francouzském královském dvoře a později, v roce 1623 vrchním správcem
Accademie del Disegno.300
V roce 1569 nechal strýc Marcantonia zapsat do stejné římské koleje, ve které se vzdělávali
i synovci papeže.301 Podle korespondence Vasariho s Vatikánem to vypadá, že mladý
Marcantonio byl velmi nadaným žákem, vzbudil dokonce zájem Alessandra de´Medici,
pozdějšího papeže Lva XI.302 Vasariho synovec sepsal strýcův životopis, ten ovšem nikdy
nevyšel.303
Je znám dvojportrét Giorgia Vasariho se synovcem Marcantoniem (49). Tato malba není
s největší pravděpodobností prací samotného Vasariho, ale může jít o kopii jeho díla, nebo
někoho z Vasariho dílny.304 Obraz byl v roce 1969 prodán aukčním domem Christie´s do
soukromé sbírky, známe jej tak, bohužel, pouze z černobílé reprodukce. Vasari je zde zachycen
již ve vyšším věku, v módním černém oděvu s bílým límcem. Malého synovce ve věku čtyř až
šesti let drží ochranitelsky levou rukou za levé rameno. Také malý chlapec je oblečen „pansky“.
Vasari drží v pravé ruce otevřenou knihu, symbol vzdělanosti.
O důvodech vzniku tohoto společného portrétu nám není nic známo. Jedna myšlenka se
ovšem nabízí. Vzhledem ke zmíněnému atributu vzdělanců – knize – a zároveň k možnému
stáří chlapce. Datum Marcantoniova narození neznáme, víme jen, že byl mladší než jeho bratr
Giorgio, narodil se tedy nejdříve v roce 1563. V roce 1569, kdy jej strýc nechal zapsat do římské
koleje, tak bylo chlapci maximálně šest let. Domníváme se tedy, že obraz mohl vzniknout jako
památka na začátek Marcantoniovy slibné intelektuální dráhy, jejímž podnítitelem byl právě
Giorgio Vasari, který na obraze působí jako chlapcův patron a ochránce.

3.4

Carissimo fratello ...

Významnou osobou v životě Federika Zuccariho byl jeho starší bratr Taddeo. Federico jej
miloval jako sourozence a obdivoval jako malíře a svého učitele. Cenil si jeho dovedností, ale
také povahových vlastností, jeho pracovitosti, píle, vytrvalosti a houževnatosti. Federico nikdy
nezmiňuje např. to, že jeho bratr byl trochu podivín a trochu cholerik.305
Federico pobýval se svým bratrem sám v Římě od svého sedmého, maximálně jedenáctého
roku. Ten mu tedy byl nejen bratrem a učitelem, ale také jakýmsi druhým otcem a po nějakou
Le Mollé (pozn. 40), s. 198.
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302
Ibidem, s. 322.
303
Marcantonio Vasari, Vita di Giorgio Vasari, Arezzo, Archivio di Stato, Codice 2, cc. 34v-40r.
304
Boase (pozn. 301), s. 322.
305
Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 2.
300
301

dobu vlastně jedinou blízkou rodinou. Po Taddeově předčasné smrti převzal Federico jeho
nedokončené zakázky a stanovil se jakýmsi strážcem bratrova odkazu. Snažil se vytvořit mýtus
„druhého Raffaela“, také on měl mj. zemřít v den svých 37. narozenin. Federikovi se podařilo
pohřbít bratra v blízkosti tohoto velkého malíře, totiž v římském Pantheonu.
I když žil Federico vlastní bohatý život, obklopen velkou rodinou a ve společnosti mladých
umělců, zdá se, jako by se snažil žít i pracovat ještě za Taddea, který byl nejen nedílnou součástí
jeho života, ale snad i jeho osobnosti. Z tohoto důvodu přikládáme k tématu sebeprezentace
Federika Zuccariho i kapitolu o Taddeovi a způsobům jeho představení Federikem. Tato
kapitola je na pomezí dvou předchozích – Kult umělce a Kult rodiny.
Taddeo Zuccari se narodil 1. září 1529 jako nejstarší syn z osmi dětí Ottaviana Zuccariho
a Antonie Nari v Sant´Angelo in Vado. Taddeo se zřejmě velmi záhy začal učit malířství u
svého otce a následně přešel na velmi krátkou dobu do dílny Pompea da Fano. Ve svých čtrnácti
letech, v roce 1543, se rozhodl odejít na zkušenou do Říma. Zamířil najisto k otcovu bratranci
Franceskovi Nardinimu řečenému il Sant´Agnolo, který v té době pracoval společně s Perinem
del Vaga. Tento příbuzný však chlapce do své dílny nepřijal. Taddeo se následně dostal alespoň
do dílny méně známého malíře, konzula Compagnia di San Luca Giovanni Pietra Condopula
řečeného Calabrese. Strýc Nardini ale chlapci zřejmě zařídil kontakt s okruhem Perina del
Vaga. Největším přínosem v Taddeových začátcích bylo studium velkých mistrů první
poloviny Cinquecenta, tedy Raffaela (vatikánské Stanze), Michelangela (Sixtinská kaple), a
zejména děl největších postav na poli výmalby římských fasád Polidora da Caravaggio a
Maturina da Firenze. O Taddeových prvních, drobnějších zakázkách nic nevíme, známe až jeho
první velký úspěch – obrazy ze života „druhého zakladatele Říma“ Marka Furia Camilla na
fasádě Palazza Jacopa Matteie. Dalším jeho velkým dílem jsou malby pro stejného zadavatele
– cyklus Utrpení Krista v rodinné kapli v římském kostele Santa Maria della Consolazione.
Padesátá léta znamenala pro Taddea a jeho v té době už velmi početnou dílnu období největší
slávy, získával velké prestižní zakázky. V této době už byl součástí Taddeovy dílny také mladší
bratr Federico, který se do Říma dostal s rodiči ve Svatém roce 1550. Dílna např. pokračovala
na nedokončených malbách Perina del Vaga pro Confraternita dei Lombardi in Sant´Ambrogio
al Corso, ale zejména malbami zdobila fasády římských paláců. V 50. letech se Taddeo dostal
také mimo Řím, když doprovázel vévodu Guidobalda II. Della Rovere do Urbina. Tento pobyt
nemá pro Taddeův profesní život větší význam. Důležitým momentem pak bylo, když se
Taddeo dostal do okruhu pracujícího na výzdobě Villa Giulia (pro papeže Julia III.) – práce zde
řídil Giorgio Vasari a později Prospero Fontana. Sám malíř si považoval zakázky na výzdobu

rodinné kaple Frangipani – cappella di San Paolo in San Marcello al Corso. Mimo jiné
namaloval pro kapli velmi dynamický a živý oltářní obraz Obrácení sv. Pavla. V roce 1557 se
Taddeovi zřejmě podařilo dostat se v doprovodné družině (zde byl např. také Salviati) vévody
Franceska di Guisa do Francie. Tento pobyt je však vzhledem k velmi brzkému návratu málo
významný. Z dalších Taddeových prací připomeňme např. malby ve vatikánské cappella
Paolina. Jednou z nejvýznamnějších zakázek, jaké mohl římský malíř získat, byla výzdoba
paláce kardinála Alessandra Farnese v Caprarole. Taddeo se svými pomocníky zde pracoval
mezi dalšími významnými římskými umělci na velkolepé výzdobě vycházející z programu
Annibala Cara a dalších učenců z farneského okruhu.
V den Taddeových 37. narozenin, 1. září 1566, zastihla malíře předčasná smrt uprostřed
rozdělané práce. Nedokončené zakázky převzal po svém starším bratrovi v této době už také
významný malíř Federico.
V rámci „rodinných portrétů“ jsme již zmínili Taddeovu podobu mezi tzv. Popolo di Dio
v kupoli florentského dómu, v kruhu rodiny na Pala Zuccari nebo dvojportrét s bratrem
Federikem v římském Palazzo Zuccari. Na těchto vyobrazeních vidíme Taddea vždy po
Federikově boku, jako jeho ochránce nebo patrona. Na následujících stránkách věnujeme
pozornost malbám/kresbám, jejichž hlavním hrdinou je jen Taddeo.

3.4.1 Cyklus z Taddeova života
Cyklus představující výjevy ze života malíře Taddea Zuccariho vznikl z úcty k velkému
malíři, obdivovanému učiteli a zejména k milovanému bratrovi. Je tvořen dvaceti lavírovanými
perokresbami (hnědá tuš, černá křída).306
Existují dvě verze cyklu, jedna je dnes chovaná v J. Paul Getty Museum v Los Angeles,
druhá je součástí grafických sbírek florentské galerie Uffizi. První zmíněná je Zuccariho prací,
druhá je zřejmě dobovou kopií. Původně byly jednotlivé kresby doplněny verši, jak píše
P. J. Mariette, který jako první sérii zmiňuje.307
Ze kdy pochází cyklus kreseb, jehož námětem jsou obrazy ze života Federikova staršího
bratra Taddea, není dodnes jisté. S datací souvisí také účel vzniku cyklu. Většina badatelů se
shoduje, že tato díla měla sloužit zejména jako přípravné kresby pro nástěnný cyklus maleb
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některého z Zuccariho obydlí. D. Heikamp a Z. Waźbiński, kteří vznik prací kladou do období
Federikova druhého florentského pobytu, tedy do let 1575–1579, pracují tak s myšlenkou
záměru jejich umístění do umělcova florentského domu.308 Ostatní badatelé – W. Körte,
Leopold, C. Herrmann-Fiore, C. Strinati, Müller, Gere, C. Acidini Luchinat – datují tyto práce
do posledního desetiletí 16. století, logicky pak pracují s názorem, že Taddeův cyklus měl
zdobit stěny některé z prostor římského Palazza Zuccari.309 Ve svém starším spise pracuje
s hypotézou lokace cyklu do Říma i D. Heikamp.310 W. Körte navrhuje možný záměr umístění
cyklu na stěny Sala del Disegno v římském Zuccariho paláci311, J. Brooks představuje
myšlenku, že malby měly být součástí tzv. studijní galerie ve stejné budově312. V obou
případech šlo o veřejné prostory, určené ke studiu mladých umělců.
Druhotnou funkcí kreseb mohlo být to, že fungovaly jako předlohy pro budoucí malíře,
jejichž kopírováním měli cvičit vlastní výtvarné dovednosti (podobně jako u kreseb z cyklu
představujícího epizody z Ezopova života). Kromě těchto kreseb existuje sedm maleb na kůži,
chovaných v Galleria Nazionale dell´Arte Antica v Římě. Autorem těchto maleb, vycházejících
ze zmíněných kreseb, je s velkou pravděpodobností některý z Zuccariho pomocníků, možná, že
pocházejí přímo z ruky Federika Zuccariho.
Podobně jako v dílech Calumnia, Lamento della Pittura, Porta Virtutis nebo v příbězích
z Ezopova života, vymalovaných v umělcově florentském obydlí, také v cyklu obrazů ze života
svého staršího bratra Taddea ukazuje Federico Zuccari nelehkou cestu, která jediná vede
k správnému cíli.
Celý cyklus čítá dvacet kreseb, jde jednak o samotné obrazy ze života mladého malíře
(16 výjevů) a jednak o alegorie ctností, kterých je zapotřebí pro to, aby se jedinec mohl stát
skutečným a vynikajícím umělcem. Výjevy z Taddeova života se týkají let 1543 až 1548, tedy
období od odchodu chlapce z rodného domu (1543) do vyvedení první velké zakázky (1548).
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Nejde o úplné počátky Taddeova učení, které začalo u otce Ottaviana a pokračovalo krátce
v dílně Pompea da Fano. Z. Waźbiński se proto domnívá, že tyto obrazy z Taddeova života
mohly být součástí většího zuccariovského cyklu.313 První Taddeovy umělecké krůčky by pak
mohly být součástí Ottavianova souboru. V případě, že by tomu tak skutečně bylo a Zuccari by
zamýšlel velký rodinný cyklus, není jasné, proč by Taddeova část nepokračovala představením
jeho největších zakázek, tedy dobou, kdy byl skutečně uznávaným malířem. Waźbińského
hypotéza se nám proto nejeví jako příliš reálná.314
První kresba (50) ukazuje znak rodiny Zuccari – homoli cukru s liliemi – obklopený
alegoriemi Víry a Naděje. Tyto Ctnosti jsou zobrazeny jako sedící dospělé ženské postavy
oblečené v dlouhých šatech. Víra ukazuje ukazovákem pravé ruky vzhůru, k nebi, a v levé ruce
drží svůj atribut, kříž. U její pravé nohy sedí psík představující věrnost. Druhá postava – Naděje
– má ruce sepnuté k modlitbě. J. Brooks vysvětluje mezeru ve šrafování u hlavy Naděje jako
symbol komunikace této Ctnosti s Duchem svatým.315
Následuje první obraz z Taddeova života, zachycující chlapcův odchod z rodného domu
(51). Pravá polovina obrazu ukazuje mladíka odváděného z domova dvěma strážnými anděly.
Vlevo pak vidíme rodiče. Otcovo gesto jako by naznačovalo snahu zabránit synovi v odchodu,
matka svým pohybem naopak zadržuje otce, se situací je svolná. To odpovídá popisu stejného
momentu v Zuccariho doplněních Vasariho životopisu Taddea Zuccariho. Za matčinou sukní
vidíme malého schovávajícího se chlapce, takto zachytil Federico sám sebe. Taddeo i jeho
mladší bratr jsou zde snadno identifikovatelní díky nápisům s jejich jmény (Tadeo, Federico).
Výjev je zasazen do prostoru před domem rodiny v Sant´Angelo in Vado.
Třetí kresba v pořadí ukazuje Taddea právě přicházejícího do věčného města (52). Vítá jej
zde bohyně studia a umění Pallas Athena a ukazuje mladíkovi výhled na Řím. Také zde je
Taddeo označen jménem (Tadeo Zuccaro).
Následuje vyobrazení, na němž je Taddeo po příchodu do Říma vítán alegoriemi Dřiny,
Útisku a Strasti (53). Ženská postava zobrazující Dřinu uvádí Taddea svým gestem do města,
zatímco Útisk a Strasti jej čekají schovaní za jejími zády. Pod pravicí Dřiny, kterou ukazuje
směrem k městu, se objevují osel a vůl, tradiční symboly trpělivosti a poslušnosti. Dalším
symbolem útisku a poslušnosti je jho, které drží v rukou mladý Taddeo. Chlapec je opět
označen nápisem se svým jménem (Thaddaeo Zuccharo).
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Pátý výjev vypráví příběh odmítnutí Taddea malířem Franceskem Il Sant´Angelo (54). Tento
obraz je třeba číst zprava, kde sedí u malířského stojanu muž, příbuzný rodiny Zuccari, a drží
v levé ruce Taddeův doporučující dopis. Svým gestem odvrácení hlavy a pravicí vztaženou vůči
Taddeovi ukazuje odmítnutí chlapcovy žádosti o přijetí pod strýcovu střechu. Taddeo je znovu
zachycen na levé straně kresby, jak v slzách opouští malířův dům. V povzdálí jej spatřujeme
ještě jednou odcházejícího a o kus dál vidíme mladíka po čtvrté, tentokrát už bojujícího
s osudem – Taddeo sedí na zemi a kreslí výjevy podle fasády vymalované Polidorem da
Caravaggio, svým velkým vzorem. V pozadí vpravo spatřujeme ještě jednu, méně zřetelnou
postavu, která by mohla ukazovat mladíka tentokrát vykonávajícího fyzickou práci – mohlo by
tak jít o poukaz na to, že Taddeo přijímal různá pomocná zaměstnání, aby mohl ve věčném
městě sám přežít. Podle Federika nedal jeho starší bratr nikdy vědět svému otci, že strádá a
raději se snažil uživit sám. Mladík odmítaný příbuzným a dále ten s brekem odcházející z
malířova domu jsou opět označeni jménem (Thaddaeo, Thaddaeo Zucch).
Následuje kresba alegorií Mravní síly a Trpělivosti, které obklopují tentokrát prázdné
kruhové pole (55). Jde opět o sedící ženské postavy. Levá postava představuje Mravní sílu, má
za zády vola a u nohou lva. Trpělivost, umístěná vpravo, má za zády osla a u nohou jehně,
pravou rukou drží jho. Osel, vůl a jho jsou tak použity podruhé v tomto cyklu (viz obr.
Taddeova příchodu do Říma).
Sedmá kresba pokračuje v líčení strastí mladého malíře, ukazuje Taddea v domě malíře
Giovanniho Piera Calabrese (56). V pravé polovině v pozadí, poblíž krbu, spatřujeme Taddea
při pomocných pracích v dílně – tře barvy – a po jeho pravém boku sedí malířova manželka
dohlížející na to, zda chlapec pracuje. V levé polovině vpředu studuje Calabrese zřejmě
Raffaelovu kresbu, na níž mu Taddeo svítí plynovou lampou. Taddeo má odvrácenou hlavu a
mistr dává pozor, zda chlapec kresbu nesleduje spolu s ním. U stropu je pak připevněn košík
s chlebem, u nějž visí zvoneček. Tento výjev odpovídá Vasariho vyprávění o Taddeově strádání
v Calabresově domě. Popisuje, jak chlapec trpěl nedostatkem jídla, neboť chleba byl zavěšen
v košíku u stropu a byl pojištěn zvonečky, které se ozvaly, když se s košíkem pohnulo. Vasari
také zmiňuje, že Calabrese vlastnil nějaké Raffaelovy kresby.316 Taddeo je opět na obrázcích
popsán (Taddeo, Zuccharo).
Také osmá kresba zachycuje Taddea v Calabresově domě. Tentokrát posílá malířova žena
mladíka na pochůzku (57). Na této kresbě je Taddeo vyobrazen čtyřikrát. Zcela vpředu je
zachycen, jak ve volném čase místo odpočinku kreslí. V druhém plánu vidíme malířovu ženu,
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která hochovi ukazuje gestem pravé ruky, aby doručil věci, které mu dala do košíku. S tímto
košíkem je běžící zobrazen opodál, v pozadí, opět s košíkem, stojí a obdivuje fasádu
vymalovanou Polidorem da Caravaggio. Tři z postav jsou zde opět popsány jménem, jedna
dokonce dvakrát (Thaddaeo Zuccharo, Tadeo Zu., Thaddaeo Zu., Tadeo).
Následující výjev je znovu zasazen do Calabresova domu. Ukazuje Taddea kreslícího v noci
u okna, za měsíčního svitu (58). Mladík kreslí studie postav. I na okenicích vidíme kresby částí
lidského těla a celých postav. Federico v doplnění k Taddeovu životopisu popisuje, že jeho
přání kreslit bylo tak velké, že cvičil i v noci, kdy kreslil na okna domu. Mladík je zde opět
označen svým jménem (Thaddaeo Zuccharo).
I desátá kresba představuje výjev z Calabresova domu. Ukazuje Taddea vykonávajícího
podřadné práce v mistrově domácnosti (59). Uprostřed místnosti sedí nečinně Calabresova
manželka, zatímco Taddeo vlevo stele postel, vpravo je pak vidět, jak přináší vodu ze sklepa,
připravuje oheň a vaří. Taddea lze opět identifikovat podle nápisů (Tadeo).
Jedenáctá kresba představuje alegorie Trpělivosti a Píle, vtělené tentokrát do dětských
postav puttů (60), které opět obklopují prázdné kruhové pole. Trpělivost, vlevo, nese v pravé
ruce štít s hlavou Medúzy a v levé oštěp. Postava Píle drží v pravé ruce rýč s pšeničnými klasy,
levou rukou se pak opírá o štít s pavoukem ve svém centru.
Následující kresba se vrací k líčení příběhu mladého malíře. Taddeo je na ní vpředu
zachycen, jak kreslí figury podle antického reliéfu v portiku paláce a v pozadí kopíruje malby
z fasády vytvořené opět Polidorem da Caravaggio (61). Vedle Taddea stojí postava dospělého
muže, který si prohlíží mladíkovu práci, mohlo by jít o samotného autora maleb na fasádě domu
a Taddeova velkého vzoru. Výjev by snad měl představovat dobu, kdy se mladý malíř rozhodl
odejít z Calabresova domu a osamostatnit se. Taddeo zde poprvé není označen žádným
nápisem.
Taktéž výjev z období osamostatnění se představuje následující kresba, v níž Taddeo kreslí
za měsíčního svitu podle Raffaelových maleb ve Ville Farnesina (62). Vpředu je mladík
zachycen při kreslení v loggii a vlevo vzadu spící se svým kreslicím prknem na kolenou. Také
tento výjev odpovídá Taddeovu příběhu sepsanému Vasarim v Životech.317 Ani zde není hlavní
hrdina popsán jménem.
Čtrnáctá kresba ukazuje Taddea nemocného, blouznícího, zažívajícího stavy halucinace
(63). Mladík je zde zachycen na cestě zpět domů, k rodičům, dokonce čtyřikrát. Tuto kresbu je
třeba začít číst zleva, kde Taddeo vsedě usnul a zdá se mu sen, který je zde znázorněn kruhovým
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terčem nad hlavou. V tomto snu měl vidět Polidorovu fasádu. Ve svých halucinacích spatřoval
Polidorovy malby i na říčních kamenech (druhá postava), proto tyto kameny další Taddeova
postava sbírá a postava zcela vpravo je odnáší domů. Tento příběh popisuje Zuccari ve svých
doplněních k Vasariho Životům. Dvě postavy ze čtyř jsou popsány (Thaddaeo Zuccha., Thadd.).
Na patnácté kresbě zachytil Zuccari Taddeův návrat domů (64). Tento příběh je naopak třeba
číst zprava doleva. Zcela vpravo vidíme mladíka přicházejícího k domovu a nesoucího přes
rameno pytel plný kamení. Uprostřed vyobrazení rodiče vítají svého syna, který před ně postavil
své zavazadlo. V pozadí vlevo pak spatřujeme interiér domu, Taddeo leží v posteli a uzdravuje
se z horečky. Kolem Taddea je kromě rodičů ještě několik dětí – sourozenců. Drobná postava
u postele, která jako by tancovala a tím vyjadřovala radost ze shledání, představuje Federika.
Všechny tři Taddeovy postavy jsou označeny (Tadeo, Thaddeo Zu., Tadeo), stejně tak i malý
Federico (Federico Zuccaro).
Na tento obraz navazuje výjev, kterým začíná poslední část příběhu – Taddeo navracející se
do Říma (65). Vidíme jej vpředu, otočeného zády k divákovi, čelem k městu, kde je očekáván
Třemi Gráciemi. Za ruku drží mladého malíře alegorie Ducha a Disegna. Lem Taddeova
kabátce nese opět nápis (Thaddeo Zuccharo).
Následující kresba zachycuje Taddea při studiu antických soch (66). Mladík sedí ve středu
celé kompozice a kreslí slavného Laokoónta, kterého vidíme vpravo. Naopak vlevo spatřujeme
část Apolóna belvedérského, ve druhém plánu pak sochy Nilu a Tibery, v pozadí vatikánské
stavby, Trajánův sloup a další římské památky. Malíř je opět popsán (Thaddeo Zucchar).
Děj osmnácté kresby je situován do Sixtinské kaple, kde Taddeo kreslí postavy podle
Michelangelova Posledního soudu (67). Malíř stojí vpředu na schodech, je obrácen zády
k divákovi a sleduje výjevy zachycené na stěně. Na této kresbě už je Taddeo zachycen znatelně
starší než na předchozích. I tentokrát je malíř označen nápisem se svým jménem (Thaddeo
Zuccharo).
Následuje poslední kresba zachycující příběh Taddeovy cesty ke slávě, představuje malířovu
první velkou zakázku, výmalbu fasády Palazza Mattei (68). Hlavního hrdinu děje vidíme vlevo
v pozadí, stojícího na lešení spolu se Třemi Gráciemi, alegorií Ducha a Hrdosti. Nad budovou
paláce se vznášejí alegorické postavy Slávy. Vpředu vidíme shluk obdivující Taddeovu práci,
jde o velké římské postavy – Girolamo Sermoneta probírající krásu fasády s Danielem da
Volterra, Michelangelo sedící na koni, sledující scénu se svým pomocníkem, živě diskutující
Giorgio Vasari s Franceskem Salviatim. Tyto postavy jsou popsané jmény, kromě nich zde
vidíme ještě několik anonymních obdivovatelů, v jejichž středu stojí chlapec s dvěma košíky,
podobně jako stával Taddeo při svém pobytu v Calabresově domě před fasádami

vymalovanými Polidorem da Caravaggio. Mladík tak dostává naději, že nevzdá-li se a překonáli potíže osudu, může se i on stát oslavovaným umělcem. Nápis je tentokrát opět umístěn na
spodním lemu Taddeova kabátu (Tadeo), ale je i na fasádě pod lešením (Thaddeo Zuccharo).
Tato kresba opět potvrzuje Zuccariho dar vytvořit živou, důvěryhodnou scénu pomocí
maličkostí jako je např. chlapec hrající si s psíkem nebo lidé hledící z okna.
Poslední v celém cyklu je kresba dvou alegorií – Studia a Inteligence – obklopujících znak
rodiny Zuccari, umístěný v kruhovém terči (69). Postava Studia kreslí podle torza aktu a je
obklopena ještě dalšími sochami. Sama alegorie je vyjádřena aktem. Inteligenci zosobňuje
sedící ženská postava, tentokrát oblečená, která je obklopena knihami, sochou a ještě hlavou
slona. V její pravé ruce vidíme caduceus.
Předkládaný cyklus je doplněn ještě čtyřmi kresbami postav velikánů malířství –
Michelangela (70, 71), Raffaela (72, 73), Polidora da Caravaggio (74) a Taddea Zuccariho (75).
V roce 1810 byly odděleny a ztraceny. Tyto kresby známe, kromě té s podobou Michelangela,
pouze z kopií (Uffizi), nikoli z Zuccariho originálu. Díla prvních tří velikánů byla (jak je vidět
i na Zuccariho cyklu) pro posledního z nich (Taddeo) pravou učebnicí malířství. Všechny čtyři
postavy jsou zachyceny sedící.
Jak jsme naznačili, jedině originál kresby s postavou Michelangela se podařilo nalézt, ovšem
zřejmě oříznutou. Na kopii je Michelangelova podoba obklopena čtyřmi alegoriemi – Malířství,
Sochařství, Architektura a Sláva. Polidoro drží v ruce návrh malby některé z římských fasád.
Raffael drží v ruce svitek s kresbou Artemidy z Efesu, která zde symbolizuje Matku Přírodu.
Raffael je zde tak představen jako „vznešený napodobitel přírody“.318 Taddeo je zachycen ve
stejné pozici jako Raffael, dokonce drží rovněž kresbu Artemidy z Efesu. Je tedy opět
prezentován jako „alter Raffaellus“.319 Jak upozorňuje N. Leopold, Taddeo není ale v cyklu
vyobrazen ani jednou, jak kreslí podle skutečnosti,320 což je tak v rozporu s jeho atributem –
kresbou Artemidy z Efesu. Podobně jako Michelangela, také Taddea obklopují alegorie,
tentokrát pouze dvě – Tři Grácie a Disegno (podobně jako ve výjevu mladíkova příchodu do
Říma), nad Taddeovou postavou vidíme rohy hojnosti.
D. Heikamp si všímá, že Zuccari vyobrazil jednotlivé umělce v pozicích jejich velkých děl,
tak je Michelangelo představen jako jeho Mojžíš (kostel San Pietro in vincoli, Řím), Raffael
jako prorok Izaiáš (kostel Sant´Agostino v Římě), Polidoro da Caravaggio jako Mars (fasáda
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paláce ve Via Maschera d´Oro, Řím).321 Z. Waźbiński navíc dodává, že by mohlo jít i o
zosobnění temperamentů: Polidoro-cholerik, Michelangelo-melancholik, Raffael-sangvinik,
Taddeo-flegmatik.322
V kresbách, které mají mladým zájemcům o umění dodat povzbuzení a zároveň jim předvést,
jaké způsoby studia/samostudia jsou nejvhodnější, nacházíme mnohé shody s Zuccariho
doporučeními pro dobré studium – jedná se zejména o studium děl velkých mistrů, o studium
antik, studium maleb na fasádách římských paláců.323
Jak upozorňuje D. Heikamp, cyklus kreseb ze života Taddea Zuccariho mohl ovlivnit
výzdobu Casa Buonarroti, respektive její Gallerii.324 Tento prostor nechal vyzdobit
Michelangelo Il Giovane (syn Michelangelova synovce Leonarda neboli vnuk Michelangelova
mladšího bratra Buonarrota Buonarrotiho) v letech 1613–1635 největšími současnými umělci
(Artemisia Gentileschi, Passignano, Giovanni da San Giovanni ad.). Obrazy zdobící zdi
Gallerie představují velké momenty v Michelangelově životě. Na tomto místě si ovšem
dovolíme upozornit na fakt, že zatímco tyto malby představují významné chvíle v životě již
uznávaného umělce, jako setkání s papeži, císařem Karlem V., dóžetem Andreou Grittim apod.,
Zuccariho cyklus ukazuje na konkrétním příběhu bratra Taddea složitou cestu, kterou je třeba
podstoupit, aby se jedinec významným umělcem teprve stal. Michelangelův cyklus tedy spíše
připomíná malby ve šlechtických palácích, které ukazují významné chvíle velkých osobností
rodu. Zatímco Zuccariho cyklus je spíše edukativního charakteru – „takovým se můžete stát,
když jej budete následovat“, ten Michelangelův má hlavně připomínat velikost největšího
umělce – „takový byl“. Zuccariho cyklu se snad blíží monochromní malby Franceska Furiniho
a Mattea Rosselliho, z nichž některé poukazují na umělcovu skromnost a jednoduchý způsob
života. Prezentují tak, podobně jako cyklus z Taddeova života, ctnosti a způsoby, kterých by se
měl dobrý umělec držet.
Připomeňme ještě, že jeden cyklus obrazů z Michelangelova života byl již součástí výzdoby
kostela San Lorenzo 14. července 1564, kdy se zde konal velkolepý pohřeb „božského umělce“
a byly to opět podle D. Heikampa právě tyto obrazy, které inspirovaly vznik Zuccariho cyklu.325
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Tyto obrazy byly prvním cyklem popisujícím život jiné osoby než světce nebo šlechtice, poprvé
byl takovým způsobem oslaven umělec.
Ještě bychom na tomto místě rádi připomněli jistou spojitost cyklu z Taddeova života
s cyklem Ezopovým. Upozornil na ni už D. Heikamp.326 Kromě techniky použité pro kresby je
v obou cyklech zásadní dokonale odpozorovaný každodenní život s nejdrobnějšími
maličkostmi, které činí z výjevů věrohodné scény blízké divákovi, ať už jde o spadlý střevíc
z nohy Calabresovy manželky (56), pomačkané pučocháče ležící na zemi vedle Taddeovy
postele (58), kuchařské náčiní ležící na zemi v kuchyni Ezopova pána (90) – kresby obsahují
těchto „obyčejných maličkostí“ daleko více než malby. Svými kresbami obrazů z Taddeova
života nás tak Zuccari opět utvrzuje ve svém mistrném vypravěčství.

3.4.2 San Taddeo
Jak bylo výše zmíněno, po smrti svého bratra přejal Federico v roce 1566 Taddeovy
nedokončené zakázky, mezi nimiž byla výzdoba palácové kaple rodu Farnese v jejich sídle
v Caprarole. Prostor připomíná interiér malého chrámku postaveného na půdorysu kruhové
centrály s kupolí. Program výzdoby byl rozhodnut již za působení staršího z bratrů Zuccariů.
Malbu pro hlavní oltář – andělskou Pietu – stihl Taddeo před svou brzkou smrtí jen začít. Tento
obraz ovšem Federico do kaple neumístil, namísto něj zde vytvořil nástěnnou malbu, která je
variací té původní, s rozdílem, že mrtvé Kristovo tělo podpírá Nikodém. Klenba pak podle
původního záměru nese biblické scény, na stěnách jsou vyobrazeni světci a apoštolové.
S výmalbou pomáhal Federikovi vzdálený bratranec Antenore Ridolfi.
Pro naše téma jsou důležité postavy apoštolů, lépe řečeno postava sv. Judy Tadeáše – San
Taddeo. (76) Apoštol je stejně jako ostatní umístěn v malované nice. Kvalita zpracování postav
svědčí o tom, že jde o díla pocházející přímo z Zuccariho ruky.
Kromě toho, že byl apoštol malířovým patronem, v jeho tváři poznáváme navíc rysy
Federikova milovaného, nedávno zesnulého bratra. Federico propůjčil světci také krátké hnědé
kudrnaté vlasy, pro Taddea na všech vyobrazeních tak typické. Krátké vousy odpovídají
Taddeovým dospělým podobiznám, např. v lunetě v římském Palazzo Zuccari, na jeho portétu
v Uffizích nebo na rytině ve Vasariho Životech. Protože vychází světcova podoba ze skutečných
rysů maximálně šestatřicetiletého muže, je oproti ostatním apoštolům, samozřejmě kromě

s. 309–311; Waźbiński, L´Accademia medicea (pozn. 285), s. 318–324; Leopold (pozn. 309), s. 322–323;
Culatti (pozn. 318), s. 152.
326
Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze: Aggiornamento, s. 8–9, 10.

svatého Jana, netradičně o poznání mladší. Svatý Juda Tadeáš je, podobně jako ostatní
apoštolové, oblečen do antického šatu, konkrétně do červenobílé tógy. Světec zde jako atributy
drží v pravé ruce knihu a v levé kopí. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda by sám Taddeo
býval propůjčil světci také své rysy, kdyby předčasně nezemřel a práce by nepřevzal jeho
mladší bratr.
Ještě připomeňme, že v postavě sv. Jakuba Většího můžeme poznat podobu architekta
velkolepé stavby caprarolského paláce Jacopa Vignolu.

3.5

Shrnutí

Úkolem kapitoly Jedinec jako součást celku bylo představit způsoby prezentace vlastní
osoby výtvarníka – Giorgia Vasariho a Federika Zuccariho – jako součásti určitého celku.
Viděli jsme, že malíři se prezentují jednak jako umělci – ve skupině profesních druhů, jako
členové rodu či rodiny – podobně jako to činili členové významných šlechtických rodů, ale i
jako postavy přítomné určitému „svatému ději“.
Jak bylo a ještě bude v předkládané práci zmíněno, období Cinquecenta je obdobím snah o
povznesení výtvarné činnosti ze sféry řemesel mezi vysoká umění, s tím souvisí samozřejmě
zdůraznění výjimečnosti osobnosti výtvarného umělce a jejích kvalit. Důležitost osobnosti je
podtržena vždy skupinou, ke které patří, ke které se sama hlásí. Umělec se tak nejlépe
prezentuje jako součást „rodiny“ velkých umělců. Toto směřování, podpořené Filaretovými
doporučeními pro výzdobu domu architekta, nejspíše ukazuje výzdoba domů Giorgia Vasariho,
resp. aretinské Sala della Fama a florentské Sala Vasari. Oba prostory nesoucí portréty velkých
umělců mají za cíl reprezentovat svého majitele – umělce, každý ovšem jiným způsobem.
Domníváme se, že aretinské portréty neukazují „pouze místní malíře“, jak naznačuje L. De
Girolami Cheney327. Umělci zvěčnění v Arezzu mají podle nás kromě spojitosti s Vasariho
rodinou a místním uměním zejména představit umělce Vasariho a jeho cestu k mistrovství.
Aretinské portréty tak představují podstatu Vasariho umění, jeho základy a vlivy, tzn. dokazují
genetickou předurčenost (Lazzaro Vasari, Luca Signorelli), dále místní vlivy, které do sebe
Vasari vstřebával odmala (Spinello Aretino, Bartolomeo della Gatta), a konečně přímý vliv
osobností, které malíř pokládal za své učitele (Andrea del Sarto, Michelangelo). Na stěnách
Sala della Fama jsou tak prostřednictvím portrétů jednotlivých umělců představeny
„ingredience“, jejichž smíšením vznikl jeden velký umělec – Giorgio Vasari. Domníváme se
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tak, že Sala della Fama nemá představovat jen slávu vyobrazených umělců, nýbrž slávu Giorgia
Vasariho, jehož portrét je zde zařazen mezi ostatními.
Sled portrétů ve florentské Sala Vasari nastiňuje naopak vývoj umění nového věku. Majitel
domu zde představuje nejdříve postavy, s nimiž se nové umění zrodilo (Cimabue a jeho žák
Giotto), pokračuje „druhým věkem“, který zdokonalil umění předchozí generace. Toto období
Vasari reprezentuje třemi osobnostmi, z nichž každá zastupuje jedno odvětví výtvarného umění
(malířství – Masaccio, sochařství – Donatello, architektura – Brunelleschi). Řadu ukončuje
nejpočetnější skupina – umělci „třetího věku“, který je vrcholem umění (Perino del Vaga,
Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati, Raffael, Leonardo, Andrea del Sarto,
Michelangelo). Tuto velkou skupinu bychom dále mohli rozdělit na osobnosti, které Vasari
pokládá za své dobré přátele – „amicissimi“ (Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco
Salviati) a na umělce z největších (Raffael, Leonardo, Andrea del Sarto, Michelangelo).
Poslední skupina obsahuje ještě jednu podmnožinu, jež je tvořena dvěma umělci pro Vasariho
zvláštního významu (Andrea del Sarto, Michelangelo). Oba považuje malíř za své velké vzory
a učitele. Jejich význam pro autora maleb podtrhuje fakt, že portréty těchto dvou osobností
vymaloval Vasari v obou svých domech.
Ve Florencii tedy Vasari představuje vývoj velkého umění, podtrhuje to spojení s obrazy
velkých okamžiků v dějinách „starého umění“, kterým se věnujeme v samostatné kapitole. Ze
všeho výše zmíněného tak vyplývá, že zatímco ve Florencii prezentuje malíř umění s jeho
představiteli, v Arezzu prezentuje především své umělecké já. Dokládá to nakonec i fakt, že
zatímco v Arezzu zařazuje svůj portrét do řetězce ostatních, ve Florencii, kde představuje
největší postavy vývoje nového umění, připomíná svou osobu prostřednictvím malované busty
nad krbem, tak představuje podobu pána domu, nikoli jednoho z řady vyobrazených umělců.
Vasari se ovšem vyobrazil ještě ve třetí „umělecké rodině“, a to v okruhu architektů a
inženýrů pracujících pro velkovévodu Cosima I. I když tentokrát nejde o malbu zdobící stěny
umělcova domu a nejde čistě ani o Vasariho invenci, nýbrž o zakázku medicejského dvora,
smysl pro téma sebeprezentace umělce tato malba má. Vasari se zde totiž poprvé zachytil jako
architekt. Potvrdil tak, že se necítí být pouze malířem, jenž dostává také architektonické
zakázky, nýbrž že se právem považuje za plnohodnotného architekta, projektujícího velkolepé
stavby zadané významnými postavami dvora.
Ačkoli by se mohlo zdát, že vyobrazí-li se umělec ve společnosti dalších umělců, vyznění
každé takové malby je vždy stejné, nemusí tomu tak být. V každém z uvedených příkladů se
jediný umělec prezentuje jiným způsobem – jednou jako malíř, jedinec, jehož umělectví je

součtem několika vlivů, podruhé jako pán domu, jehož povoláním je velké umění, potřetí jako
velkovévodský architekt.
Také Federiko Zuccari se jednou obklopil „uměleckou rodinou“, a to, když vymaloval sebe
a několik málo dalších umělců jako součást skupiny Popolo di Dio v kupoli florentského dómu.
Zuccariho

malba

není

součástí

umělcova

soukromého

prostoru,

nýbrž

prostoru

„nejveřejnějšího“, totiž chrámu. Skupina je součástí velkolepého celku malby s námětem
Posledního soudu. Nejde tu tak už jen o snahu předvést „dobrý původ umělectví“, nýbrž o
jakousi malovanou modlitbu, prosbu za spásu vyobrazených osob. Období vzniku této malby,
tedy začátek poslední čtvrtiny 16. století, už je dobou, kdy umělci své místo ve vyšší společnosti
získávají, vznikají první akademie, z prostých řemeslníků se stávají ctění umělci, měšťané,
někdy i dvořané. Je to doba, kdy už není třeba bojovat urputně za jiné postavení umělce ve
společnosti, ale stačí jeho upevňování nebo vylepšování. Zuccari tak již nepotřebuje
představovat řadu výjimečných postav ze svého oboru, aby ujistil sebe i ostatní o vlastní
prestiži. Své místo na zemi mají malířem zachycené postavy již jisté, Zuccari se snaží „zajistit“
pro ně to správné místo také v den Posledního soudu. Kromě umělců a jiných významných
osobností zde zachytil také několik členů své rodiny, kteří se volně prolínají s ostatními. Zuccari
tak v jedné malbě propojil sféru profesionální a privátní.
Další skupinou, která je důležitá pro vlastní prezentaci, je tedy rodina. Na příkladech obou
malířů, zejména však u Federika Zuccariho, jsme nalezli několik způsobů představení vlastní
rodiny. Někdy nám malíř představuje svou rodinu jako nedělitelný celek – to vidíme např. na
tzv. Pala Zuccari, kde zachytil kromě sebe své předky, rodiče, manželku, děti, bratra nebo svou
neteř. Jindy, jako např. na zdech římského Palazza Zuccari, šlo o představení konkrétních
příbuzných, jednotlivců. V prvním případě jde o obraz, který byl určen pro oltář v rodinné kapli.
Malíř prosí za spásu duší všech příbuzných, ale zároveň i o ochranu své rodiny jako celku.
Také Vasari získal pro svou rodinu v rodném Arezzu kapli, pro niž vytvořil oltář, jehož
součástí jsou portréty jednotlivých členů rodiny. Na rozdíl od Zuccariho ovšem malíř vytvořil
tři oddělené dvojportréty příslušníků rodiny. Jde o praděda Lazzara se synem Giorgiem, dále o
manželskou dvojici malířových rodičů a konečně o Vasariho s manželkou. Poslední dvojice
ovšem není představena stejně jako zbývající dvě, Vasari i Niccolosa jsou zde vymalováni v roli
světců. Tento rozdíl je vysvětlitelný tím, že jedině tento manželský pár byl v době vzniku maleb
na živu, proto je zřejmě nechtěl malíř zachytit jako reálné osoby, stejně jako zbývající čtyři
členy rodiny, jejichž ostatky měly spočívat pod oltářem. Ani na tomto místě, stejně jako jindy,
nevymaloval Vasari rodinu jako celek.

Ještě jeden postřeh v rozdílu těchto dvou děl bychom rádi zmínili. Zatímco Zuccari propůjčil
některým světcům rysy již nežijících členů rodiny, Vasari právě naopak spojil světecké postavy
pouze s tvářemi živých.
Vasari se později prezentuje ještě jednou ve společnosti člena rodiny, tentokrát synovce
Marcantonia. Malíř, který neměl vlastní děti, se v pozdějším věku stal strýcem a, jak se zdá,
viděl ve svých dvou synovcích velkou naději v pokračování rodu. Postoj, který na dvojportrétu
malíř zaujímá, je ochranitelský, jako by šlo spíše o patrona malého chlapce.
Vraťme se ale ještě k osobě Federika Zuccariho. Důležitost rodiny pro tohoto malíře vyplývá
i z malby v lunetě saly terreny jeho florentského domu. Vyobrazení novomanželé, očekávající
v době vzniku malby narození prvního potomka, vypadají šťastně v okruhu svých blízkých.
Prozatím bezdětný pár je obklopen pomocníky v domácnosti, ale i mládenci z Zuccariho dílny.
Tato malba beze sporu ukazuje malířovu spokojenost s rodinným životem, jehož součástí jsou
všichni, kteří obývají jeho dům.
Ve svém římském obydlí se Zuccari ve společnosti vlastní ženy vyobrazil dokonce dvakrát.
To dokazuje jeho manželské štěstí, neboť oproti florentské malbě, která vznikla krátce po
uzavření sňatku, vymaloval Zuccari svůj římský palác po dvaceti letech společného života.
Jedna malba představuje manželský dvojportrét ve skupině podobizen ostatních členů rodiny.
Druhý výjev, umístěný v manželském pokoji (ložnici), ukazuje manžele klečící naproti sobě a
přijímající požehnání od anděla strážného. V tomto případě nemělo jít zřejmě o prosbu o
požehnání, nýbrž o díky za něj. Při předkládané dedukci vycházíme z faktu, že oba manželé
jsou zde představeni v daleko mladší podobě, než která odpovídala době vzniku malby. Oproti
tomu výše zmíněný římský dvojportrét ukazuje dvojici v reálném čase.
Kromě své nové rodiny cítil Zuccari stále důležitost té původní, ve které vyrůstal. Zejména
jeho opravdu silný vztah se starším bratrem, který je zásadní pro celý malířův život, se
několikrát velmi silně odrazil v díle. Samozřejmě, že zařadil Taddea do skupiny Popolo di Dio
v kupoli florentského dómu nebo na Pala Zuccari, vždy po svém boku. Kromě toho v lunetách
nesoucích podobizny členů rodiny se malíř vymaloval také v Taddeově společnosti, odděleně
od svých ostatních sourozenců. Bratrovu podobu ovšem Zuccari propůjčil také sv. Tadeášovi,
Taddeovu patronovi. Nejznámějším Taddeovým vyobrazením je však cyklus kreseb z jeho
života, ukazující strastiplnou cestu mladíka dychtivého umění za uznáním na poli malířství.
Tento cyklus měl být zřejmě předlohou pro neuskutečněné malby. Pouto obou bratrů bylo
natolik silné, že snad můžeme říci, že prostřednictvím maleb, jejichž hlavním hrdinou byl
Taddeo, prezentuje Federico nejen staršího bratra a svého učitele, ale do jisté míry sám sebe.

Jak si můžeme všimnout, Giorgio Vasari se daleko více prezentuje ve skupině umělců a
Federico Zuccari naopak v kruhu své rodiny. Tato skutečnost souvisí beze sporu s dobou, ve
které malíři žili, respektive s obdobím vzniku maleb. Jak jsme již podotkli, „doba Giorgia
Vasariho“ byla obdobím intenzívních snah o vyšší postavení umělců ve společnosti. Tyto snahy
tak byly doprovázeny připomínáním velkých osobností oboru, např. právě prostřednictvím
malby, k nimž se autor díla hlásil a které považoval za své předchůdce. Období poslední
čtvrtiny 16. století, které patří již generaci Federika Zuccariho, už začalo sklízet plody těchto
snah. Umělci tak už tolik nepotřebovali dokazovat vysokou podstatu umění a s tím spojený
„dobrý původ osoby umělce“ obecně. Nyní se mohli jednotlivci zaměřit na vlastní osobu, tedy
na konkrétního umělce. Narůstaly tak snahy o představení sebe sama v rámci vlastní rodiny,
podobně jako tomu bylo u významných šlechtických rodin. Umělec chtěl ukázat své kořeny,
ale také budoucnost – pokračování rodu – prostřednictvím vlastních dětí.
Nacházíme ale ještě alespoň jeden důvod, proč se právě Zuccari prezentuje prostřednictvím
obrazů vlastní rodiny daleko více než Vasari. Z dostupných pramenů a literatury k osobě
Giorgia Vasariho je celkem jasné, že malíř nebyl právě rodinný typ. Když se ve svých
devětatřiceti letech oženil, bylo to na domluvu kardinála Giovanni Maria Ciochi del Monte,
který Vasarimu vysvětlil výhody manželství. Malíř se sice zařídil podle kardinálovy rady,
ovšem brzy po svatbě na delší dobu odcestoval a jeho velmi mladá manželka trávila většinu
času opět u rodičů, kteří ji snad nadále také živili a šatili. Ani pro jednoho z manželů se tak
dosavadní život téměř nezměnil. Jejich manželství také zůstalo bezdětné. Zuccari se oženil
přibližně ve stejném věku jako Vasari, ovšem „bez domluv“. Zdá se, že Federico byl jako hlava
rodiny, manžel a otec, velmi spokojený. Se svou ženou zplodil celkem osm dětí. Přesto, že i on
pobýval často kvůli práci mimo domov, vždy se těšil zpět ke své rodině, domů. A právě tento
vřelý vztah se projevuje v malbách zobrazujících rodinu, manželku a zejména milované děti.
Vztah, který Vasari nikdy nepoznal.
Jak z této kapitoly vyplývá, je více faktorů, které ovlivňují to, s jakou skupinou se umělec
identifikuje. I zařazení se do určité skupiny pak lze prezentovat různými formami. Vše záleží
na době a jejích společenských tendencích, ale také na osobnosti samotného umělce, na jeho
vlastnostech nebo preferencích. Ovšem tato tematika je zajímavá také z opačného pohledu,
právě prostřednictvím konkrétních děl se můžeme dozvědět leccos o době, ve které dílo vzniklo,
i o jeho autorovi.

Oslava i obrana umělce

4

Cílem následující kapitoly je podchytit způsoby prezentace umělce prostřednictvím spojení
s určitou osobností oboru malířství nebo alegorie s malířskou tematikou. Nevěnujeme se zde
proto blíže např. rozšířeným námětům Herkulových činů328 nebo Únosu Ganymeda329, které
mají daleko obecnější platnost, jako představení morálních hodnot, i když samozřejmě také
s nimi malíři pracovali. Také Federico Zuccari použil při výzdobě svého římského obydlí motiv
Ganymeda i Herkula. Namísto častějšího vyobrazování dvanácti činů mýtického siláka však
zvolil námět Herkula na rozcestí, tedy moment, kdy si má hrdina vybrat mezi Ctností a Neřestí,
jde tak o vyjádření hrdinova morálního vítězství.330 Námět Únosu Ganymeda bychom mohli
interpretovat jako alegorii vítězství mysli nad tělem,331 tedy u Zuccariho jako umělcovu mysl
povznesenou uměleckou inspirací332.

4.1

Apelles jako vzor

V období Quattrocenta a Cinquecenta, kdy se výtvarní umělci snažili vymanit ze sociálního
zařazení mezi řemeslníky o něco výše, mezi intelektuály, mezi kulturní a politickou elitu, do
prostředí šlechtických dvorů, se snažili také upozorňovat na postavení velkých malířů antického
světa. Domnívali se, že tito výtvarní umělci byli uctíváni lidem, že se jim dostávalo přízně
mocných a že si tedy žili velmi dobře. Dokládá to např. následující pasáž z Vasariho Životů, jíž
se snaží autor upozornit na důležitost blahobytného života umělce pro jeho dobré dílo: „Jestliže
se však tolik obdivujeme oněm proslulým umělcům starověku, kteří tvořili podněcováni
nesmírnými odměnami a blahobytem, jak nemáme ještě víc slavit a vynášet až do nebes všechny
vzácné duchy dnešní doby, kteří dávají takové vzácné plody nejen bez odměn, ale dokonce
v bídě a nouzi? Lze se proto domnívat a také tvrdit, že kdyby se umělcům v našem věku
dostávalo spravedlivých odměn, vznikla by zcela jistě díla ještě větší a mnohem lepší než
K výtvarnému zpracování Herkulových činů viz zejm.: Marco Bona Castellotti – Antonio Giuliano (edd.),
Ercole il fondatore dall´antichità al rinascimento (kat. výst.), Brescia, Milano 2011; Franco Gaeta,
L´avventura di Ercole, Rinascimento V, č. 2, 1954; Peter N. Miller, Hercules at the crossroads at the
seventeenth and eighteenth centuries – Neostoicism between aristocratic and commercial society, République
des lettres, république des arts, 2008, s. 167–192; Gabriella Moretti, Il mito di Eracle al bivio fra letteratura e
iconografia, in: Pera Rossella (ed.), Il significato delle immagini, Roma 2012, s. 411–434; Erwin Panofsky,
Ercole al bivio e altri materiali iconografici dell´antichità tornati in vita nell´età moderna, Macerata 2010.
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v antice. Jenže nutnost bojovat spíš o chléb než o slávu nedovoluje řadě bědných umělců, aby
se pozvedli a vynikli, a vinu na tom mají ti, kdo by je mohli pozvednout, ale ke své hanbě o to
nedbají.“333 Také Castiglionovy řádky potvrzují domnělou znalost poměrů života antických
malířů v období Cinquecenta: „V antických dobách si lidé nesmírně cenili umělců i umění, a
proto dosáhlo té svrchované dokonalosti...“334
Zejména díky spisu Gaia Plinia staršího (23–79 n. l.) Naturalis Historia se renesanční
umělci seznamovali s historií a vývojem starého umění a s jeho představiteli. Ideálem quattroa cinquecenteskních malířů byli umělci 5. a zejména 4. století př. n. l. V tomto období se malíři
také snažili prosadit se do vyšší než řemeslné sféry. Ale v antickém světě byli výtvarníci
postaveni na počátku svých snah ještě níže než jejich následovníci v počátcích renesance. Ve
starém Řecku byla manuální práce spojována zejména s otroky a nesvobodnými občany.
Umělci se tedy snažili dokazovat různými způsoby, že jejich dílem není jen nápodoba
skutečného, ale že při jejich práci je nutná také inspirace, jako třeba u básníků. Malíř Parrhasios
si prý při práci zpíval, a tak dokazoval, že proces výtvarné tvorby není spojen s fyzickou
námahou. Své sociální postavení se někteří snažili dokázat i tak, že si nenechali za provedenou
práci zaplatit, např. Polignotos. Asi nejznámějším příkladem takového konání byl malíř Zeuxis
z Hérakleje (asi 464 – asi 398 př. n. l.), který prý „později svá díla rozdával darem, říkaje, že
nemohou být penězi zaplacena“.335 Tento velmi sebevědomý malíř se snažil ukázat své vysoké
postavení také např. tím, že „nosil plášť se svým jménem vetkaným zlatými písmeny do
kostiček“336 a tím také upozorňoval nejen na sebe jako malíře, ale celkově na svou slavnou
osobu. Takové sebevědomí bylo také velmi inspirující pro renesanční malíře. K vyzdvižení
práce výtvarného umělce sloužila v 5. a zejména v 4. století př. n. l., stejně jako později v
Quattro- a Cinquecentu, rozvíjející se literatura o umění. Kromě technických manuálů začaly
vznikat i spisy pojednávající o otázkách principu, zejm. v malířství. Autory těchto starověkých
traktátů, z nichž se žádný nedochoval, byli sami umělci, mj. Apelles, který „malířství prospěl
sám jediný více než všichni jiní dohromady i četnými spisy o malířské technice.“ 337 Ve svých
spisech se zabýval zejména krásou a uznáním umění. Zmiňoval i úspěšné malíře a důležité
dovednosti jejich práce, např. Melnathios (kompozice), Asklepiodoros (symetrie a proporce)
nebo Protogenes.338
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Přes velkou snahu o vyzdvižení malíře a jeho díla samotnými umělci, trvalo dlouho, než se
osobnost výtvarníka stala předmětem zájmu literáta nebo historika. Nejstarším příkladem
historika, který se mimo jiné zaměřil i na příběhy výtvarníků, je Dúris ze Sámu na konci
4. století př. n. l. Dochovaly se pouze fragmenty jeho spisu, v němž líčí životy malířů a sochařů
za použití anekdot. Život výtvarných umělců a pohled na ně se změnil k lepšímu v období
helénismu a dále, když se centrem antického světa stal Řím. Nejdůležitější osobností z tohoto
období je pro výtvarné umělce v tomto směru už zmiňovaný Apelles z Kóu, malíř, který si
podle Plinia získal ve starověku před všemi svými předchůdci i následovníky největší jméno.339
Stal se oblíbencem Alexandra Velikého, jeho malířem a snad dokonce i přítelem. Většina
umělců Quattro- a Cinquecenta se chtěla stát „druhým Apellem“ a pracovat pod patronátem
„nového Alexandra“.
Apellovo jméno bylo také jedno z nejčastěji užívaných v souvislosti s nově vznikajícími
akademiemi umění a z jeho věty „nulla dies sine linea“ se stalo neoficiální heslo akademické
výuky.
Fiktivní ideál života antického umělce byl jedním z nejdůležitějších bodů v procesu vývoje
uměleckého sebevědomí a zároveň v pohledu na umělce okolním světem v období renesance a
později.

4.1.1 Giorgio Vasari – Apelles a spol.
„Pionýrem“ malby příběhů ze života velkých antických umělců je bezesporu Giorgio Vasari.
Byl zřejmě první, kdo představil počátky umění a příběhy umělců-průkopníků v nástěnných
cyklech maleb ve svých domech. Vzhledem k jeho pozici v předkládaném tématu klademe
popis těchto jeho děl na začátek kapitoly, bez předchozí historie zobrazování takových témat.
Významnější práce z dotčené oblasti zmíníme u jednotlivých témat, výmalbu Rubensova domu
pak na konci.
Protože cílem předkládané práce není popis celkové výzdoby interiérů Vasariho domů (viz
kap. Dům umělce), ale některé z těchto maleb jsou součástí našeho tématu, neřadíme zde tyto
malby podle jejich lokace, nýbrž podle námětu, a proto se zde prolíná výzdoba Vasariho
aretinského a florentského obydlí.
Celým cyklem vyobrazení těchto příběhů vzdává Vasari hold umění malby a kresby starých
umělců. Ve svých malbách vyzdvihuje, jako v učebnici malířství, důležité momenty z historie
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malířství a zároveň je spojuje vždy s důležitými body pro vznik hodnotného uměleckého díla.
Tak např. v malbách Zeuxida malujícího Helenu nebo příhody o Apellovi a ševci poukazuje na
důležitost malby podle přírody. Znázornění příběhu o Zeuxidovi a Parrhasiovi poukazuje na
malířskou dokonalost, s vynalézavostí souvisí malba Gýga obtahujícího vlastní stín, nápodoba
a realismus jsou obsaženy v obraze Protogénova slintajícího psa. Z malířských žánrů poukazuje
na portrétní umění – Apelles a Campaspé – a na narativní malbu – Timanthovo Obětování
Ifigénie. Zároveň tyto malby ukazují jednak umělcovu inspiraci přírodou (Gýgés, Parrhasius a
Protogenes) a výše pak překonání přírody (Zeuxis, Apelles a Timanthes).340
Gýgés Lýdský (77, 78)
„Ale, jak píše Plinius, toto umění přišlo do Egypta s Gýgem Lýdským, který, jsa u ohně a
svůj vlastní stín pozoruje, hned s uhlíkem v ruce obkreslil sebe samého na zeď; a od těch dob
se na nějaký čas stalo zvykem vkládat do díla jednoduché linie bez barevné plochy, tak jak uvádí
samotný Plinius; ta samá věc byla objevena s větší námahou Filoklem Egyptským, stejně tak
Kleanthem a Ardikem Korintskými a Télefaném Sikyónským.“ 341
Přestože je možné, že pověst o Gýgovi jako vynálezci malířství vznikla chybným čtením
původního Pliniova textu342, tato postava se dostala na samý počátek historie nejen malířství,
ale Disegna jako celku a základu pro výtvarná umění, jež je také jedním z hlavních témat
teoretika Vasariho. Ve své předmluvě k Životům343 pojednává o vzniku sochařství a malířství
najednou, staví tak bájného Gýga do role prvního uživatele Disegna, prvního výtvarného
umělce obecně.
To, že Vasari považoval Gýgův čin za důležitý krok v dějinách umění, dokazuje jednak délka
textu, který mu věnoval oproti činům jiných, byť velkých postav v počátcích výtvarného umění
a jednak zobrazení tohoto „prvního umělce“ v obou Vasariho obydlích.
Starší malba z Arezza (77) zachycuje, zdá se, staršího vousatého muže z profilu, který si
všiml svého stínu, jenž se na stěně objevil díky světlu vycházejícímu z krbu umístěného za jeho
zády. Vasari zde zachytil Gýgův velmi dynamický pohyb, prudký pohyb člověka, který je zaujat
tím, co právě objevil a snaží se to co nejrychleji zvěčnit, zachytit kresbou obrysu. Zdá se, jako
by neexistovala síla, která by jej mohla ze zaujetí vytrhnout.
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Florentské ztvárnění námětu (78) působí daleko klidněji, je více klasicizující. Gýgés je zde
zachycen jako krásný mladý silný muž sedící na stoličce a obkreslující svůj stín, vržený
plamenem lampy umístěné za jeho zády. Zatímco Gýgovo tělo je zachyceno v čtvrtečním
pohledu, téměř zezadu, jeho hlava je představena v profilu, jako by ho pozorovatel vyrušil a on
se po něm pootočil. Podle této florentské malby se tedy zdá, že na počátku umění stály narcistní
sklony krásného mladíka.
Námět je v obou případech zachycen velmi prostě: postava, stín, krb, bez použití jakéhokoli
pozadí. Přesto se malby od sebe odlišují a to zejména výše zmíněnou dynamikou pohybu,
podtrženou v aretinském případě živou drapérií zahalující část umělcova těla, a dále zaujetím
objevem (Arezzo) a zkoumáním krásy vlastního stínu (Florencie).

Protogenes (79)
Jak píše Plinius, požíval Protogenes velké vážnosti, proto mu v 35. knize svého díla věnuje
pozornost dokonce několikrát. Protogenes byl současníkem velkého Apella, který jej prý
považoval za lepšího malíře než sebe samého.344 Podle Plinia to byl právě Apelles, který získal
svému současníkovi slávu. Vadilo mu, že dokonalost Protogenových obrazů není dostatečně
oceňována, roznesl tedy, že nakoupil jeho obrazy, které jsou tak kvalitní, že je může vydávat
za vlastní výtvory a požadovat za ně daleko vyšší cenu. Tak začali Protogena oceňovat i
ostatní.345 Známá je také soutěž obou malířů popisovaná opět Pliniem. Apelles chtěl poznat
Protogenovu práci, a tak se za ním vypravil na Rhodos. Protože malíř nebyl doma, namaloval
Apelles na připravené plátno tak tenkou linku, kterou by nikdo jiný nedokázal vytvořit, aby
Protogenes poznal, že zde byl právě on. Rhodský malíř ihned poznal, že čára pochází z
Apellovy ruky a vytvořil sám ještě tenčí linku. Když se slavný mistr vrátil a viděl, že byl
překonán, vytvořil čáru tak tenkou, že nad ní už nešlo zvítězit. Tato malba, která byla vystavena
mezi velkými díly své doby, si prý s nimi nezadala lákavostí a vznešeností.346
„Protogenes byl proslulý zejména svou přesností“347, snažil se o naprostou dokonalost,
stejně jako ostatní malíři, ale na rozdíl od nich, např. od Apella, nebyl nikdy se svou prací
dostatečně spokojen, neustále se snažil o vylepšování. Proto prý z jeho dílny vzešlo jen málo
obrazů, neboť vytvoření jednoho mu vždy trvalo velmi dlouho, dokonce několik let. Apelles
mu vytýkal, že „nedovedl včas stáhnout ruku od obrazu“ a jeho „přílišnou horlivost považoval
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za škodlivou“.348 Tuto nedobrou vlastnost nejen v malířství, ale obecně zmiňuje i Castiglione a
Protogenes mu slouží jako příklad: „Říká se dále, že mezi některými vynikajícími antickými
malíři platilo jako pořekadlo, že škodí i přílišná horlivost, a Apelles prý vytýkal Prótogenovi,
že ani na chvíli nezvedne ruce od plátna... Apelles tím chtěl říci, že Prótogenes, když začne
malovat, neví, kdy přestat; byla to prostě výtka, že práci přehání. Vlastnost, kterou prozatím
nazýváme přezíravostí a jež je pravým opakem afektovanosti, je vskutku zdroj půvabu...“349
Vypadá to tedy, že Protogenovi k jeho umu, přesnosti, pečlivosti a pracovitosti chyběla ale
velmi ceněná vlastnost – lehkost – na rozdíl od Apella. Nejen v malbě byla lehkost oceňována.
Jak píše Castiglione, člověk se má tvářit, jako by mu to, co dělá, nepůsobilo žádnou námahu,
jen tak může být jeho práce zdrojem půvabu, a takto hodna obdivu.350 To je také zřejmě
odpovědí na otázku, proč považoval Apelles Protogenovu horlivost za škodlivou.
Strabón ve své Geografice popisuje historku, která se pojí k jednomu ze dvou nejslavnějších
Protogenových obrazů – Spící satyr. Na obraze měl být zachycen satyr s dvojitou flétnou, který
sedí opřený o sloup, na němž sedí koroptev. Ta byla tak dokonale živě namalovaná, že brala na
sebe všechnu pozornost celého obrazu. Dokonce jeden chovatel přinesl některé ze svých
koroptví a umístil je do klece naproti obrazu, ptáci tak začali na namalovanou koroptev reagovat
jako na živou. To vše Protogena rozezlilo a vedlo k odstranění koroptve z obrazu.351
Druhým z nejslavnějších Protogénových obrazů byl Ialýsos neboli Alegorie města Rhodu.
Právě tento výjev si z Protogenova života Vasari vypůjčil do cyklu příběhů ze životů starých
mistrů v Sala della Fortuna ve svém domě v Arezzu. Zachytil okamžik převyprávěný Pliniem,
ve kterém malíř rozzlobený, že nedokáže věrně zachytit pěnu u tlamy udýchaného psa,
seškrabal barvu z nepovedeného místa a mrštil na něj ve vzteku namočenou houbu. Ta vytvořila
obraz pěny u tlamy zvířete. Plinius na tomto místě zdůraznil, že tímto činem Protogénés ukázal
„význam náhody jako šťastné intuice při malbě“. 352
Na Vasariho malbě je zachycen moment těsně před tím, než malíř mrštil houbu na obraz. Ve
tváři umělce je vidět zlost, kterou prožíval, když se mu dílo nedařilo. Umělec je zachycen ve
vlastní dílně, jak sedí před stojanem s plátnem, na němž se objevuje mužská postava se psem.
Malíř drží v ruce napřažené dozadu houbu a v levé ruce drží paletu a štětce. U malířových
nohou jsou rozložené misky, barvy a štětce. V pozadí dílny jsou vymalovány dveře, kterými
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prochází postava nesoucí neurčitý předmět na hlavě a přidržující jej rukama. Není jisté, zda jde
o pomocníka nebo někoho jiného, je ale zřejmé, že postava ve dveřích je zde umístěna spíše
pro vyvážení kompozice než z obsahových důvodů.

Timanthes (80)
Timanthes byl současníkem Zeuxida. Plinius ho chválí proto, že se „z jeho prací vyčte více,
než je namalováno“.353 Právě u tohoto malíře je důležitá poznámka, že „i při vrcholné řemeslné
dokonalosti je nadání vždy důležitější“.354 Z jeho prací bylo tím nejslavnějším Obětování
Ifigénie, malba, která ukazovala okamžik těsně před obětováním, kdy věštec Kalchás usekl
mečem dívce pramen vlasů. Přihlížející postavy byly prý vymalovány s dokonalým vystižením
emocí. Právě zachycení emocí ve tvářích Ifigéniiných příbuzných učinilo tento obraz tak
slavným. Podle Pliniových slov „smutek ovládl celý obraz“355. Hluboký zármutek otce
obětované vyjádřil Timanthes zakrytím obličeje částí oděvu. Jde o ztvárnění, které vyvolává
diskuze o tom, proč právě tímto způsobem malíř zachytil hluboký žal. W. Smith tvrdí, že zřejmě
nešlo o to, že by Timanthes nedokázal vyjádřit hloubku zármutku otce obětované dcery, ale
spíše o to, že tím otcem byl král a jeho tvář zdeformovaná emocemi by znehodnotila důstojnost
námětu.356 To je podle Smithe právě to, co současníci obdivovali - Plinius, Cicero, Quintilian,
Valerius Maximus. Ale je pravděpodobné, že Pliniova věta, že „smutek ovládl celý obraz“
poukazuje na hloubku emocí všech postav jednotlivě a zároveň celku. V takovém shluku velmi
zarmoucených postav by emoce otce mohly zaniknout, proto je Timanthův nápad se zahalením
jeho tváře tak výjimečný, odlišuje zármutek otce, který se smrtí dcery cítí vinen, od ostatních.
Plinius zmiňuje jen pět prací tohoto malíře, všechny jsou mistrovskými pracemi, ale Ifigénie je
bezesporu Timanthovým největším dílem a zároveň odpovědí na otázku, co znamená Pliniova
věta, že se „z jeho prací vyčte více, než je namalováno“.357 Proces vzniku malby Obětování
Ifigenie si také vybral Vasari do svého cyklu příběhů ze života starých malířů ve svém domě v
Arezzu.
Timanthes je zpodoben ve ztraceném profilu, téměř zezadu, jak tvář, tak tělo. Umělec stojí
před velkým plátnem se štětcem v pravé ruce, v levé drží paletu. Jeho postoj je klidný, vypadá
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bez větších emocí. Plátno stojí na stolici, před ním jsou položené zřejmě barvy, stejně tak na
zemi před stolicí. Na plátně je vidět skupina lidí okolo obětního oltáře, na němž sedí Ifigénie se
zavázanýma očima. Ve středu obrazu stojí zahalená postava krále Agamemnóna. Kromě
postavy s plátnem není na Vasariho malbě zachyceno nic jiného, prostředí, pomocníci atd.

Parrhasios (81)
Parrhasios zavedl podle Plinia do malířství smysl pro kompozici358, dále píše: „Je to ta
největší schopnost v tomto umění malovat těla v jejich prostředí, je to často pracnější než sám
námět.“359 Jako umělec byl prý velmi plodný, ale zároveň přehnaně sebevědomý, proto těžce
nesl prohru v soutěži s Timanthem360. Známější je ale jeho soutěž se Zeuxidem, ve které
Parrhasios zvítězil. Zeuxis namaloval hrozen vína, na který se slétli ptáci, Parrhasios namaloval
na plátno závěs tak věrně, že se jej Zeuxis pokusil odhrnout, Parrhasios tak oklamal samotného
malíře, který se tímto cítil být překonán.361 Tento námět si Vasari také vybral do aretinského
cyklu příběhů starých umělců.
Námět pojal velmi dynamicky. Jsou na něm dvě mužské postavy, jedna zezadu, druhá
zpředu, mohutně gestikulující před obrazem, na němž je vymalován závěs. Obraz je postaven
na desce stolu. V pozadí místnosti, kde se děj odehrává, je zřejmě naznačeno okno.

Zeuxis a Apelles
Jak píše Plinius, velmi ceněným umělcem byl Zeuxis,362 který díky své výtvarné dovednosti
nabyl velkého jmění. Byl si vědom svého umu, takže nakonec tvrdil, že jeho díla „nemohou být
penězi zaplacena,“ proto je raději rozdával.363
Zeuxis, který je jednou z postav výše zmíněného příběhu (souboj s Parrhasiem), je tak
důležitou postavou v dějinách výtvarného umění, že nebylo možné, aby jej Vasari v Arezzu
zobrazil pouze jako účastníka soutěže, v níž byl poraženým.
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Výjimečným Zeuxidovým dílem, které Vasariho zaujalo, byla malba Heleny objednaná
Agrigentskými pro chrám Iunony lacinijské. V tomto obraze měl Zeuxis zachytit „dokonalou
krásu,“ vybral si tak pět dívek a z každé z nich „namaloval nejsličnější část jejího těla“.364 Tuto
příhodu připomíná také Castiglione, aby vysvětlil, že oko umělce dokáže najít ty nejkrásnější
věci: „... těch pět děvčat z Krotónu, která si mezi ostatními tamějšími venkovankami vybral
malíř Zeuxis, aby podle všech pěti namaloval jedinou, ale dokonale krásnou ženu, oslavovalo
mnoho básníků, a to jen proto, že jejich půvaby ocenil umělec, který kráse zajisté nejlépe
rozuměl“.365 Ostatně, vybrat z několika zdrojů to nejlepší a poskládat to v jediný dokonalý
celek je teorie, kterou i mimo výtvarné umění, v životě, doporučuje Castiglione svému
dvořanovi: „Tak jako včela na jarních lukách krade nektar rozmanitým květinám v trávě, tak
se musí náš dvořan po kouskách zmocňovat tohoto půvabu a brát si ho od těch, kdo jej podle
jeho názoru mají, od každého nejcennější část ...“366
Vasari rozdělil svou malbu (82) na dvě části, v levé části obrazu stojí skupina dívek (více
než pět, o kterých píše Plinius, Vasari jich vyobrazil deset367), každá přitom předvádí jinou
pózu. V pravé části sedí umělec zachycený z profilu, na kolenou má papír a pozoruje dívky. Za
zády malíře je u stolu zachycen jeho pomocník, jak tře barvy. Nad ním je okno, v němž se
objevuje pozorovatel, zřejmě stará žena. Barvy a nádoby rozmístěné po podlaze a na stole
ukazují na to, že se děj odehrává v malířské dílně.
Stejný nebo podobný námět zachytil Vasari také v Sala Grande svého domu ve Florencii
(83). Zde je ale pojat velkoryseji, jako příběh, který je nutné číst zprava doleva. V pravé
polovině malby je zachycen otevřený prostor před umělcovým ateliérem, před jeho dveřmi, na
něž klepe polooděná dívka držící v levé ruce hořící pochodeň. Za ní následují další dvě dívky,
za kterými kousek dál ze schodů sestupují opět dvě ženské postavy. Jedna z nich nese také
pochodeň, jež osvětluje sochu Artemisie z Efesu, která je Ripou nazývána „bůžkem“ nebo
„idolem Přírody“ (simulacro della Natura).368 Tato herma je umístěna na balustrádě, za ní je
vidět noční krajina, snad Agrigento s chrámem bohyně Héry, pro který byl Zeuxidův obraz
určen. Také zcela vpředu, v pravém rohu obrazu jsou vyobrazeny dvě ženské hlavy, jedna
mladá, druhá stará. V levé polovině obrazu je vymalován ateliér osvětlený hořícími svíčkami
na lustru. V centru ateliéru je vyobrazen malíř ve ztraceném profilu, který stojí před zpola
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dokončeným obrazem a drží paletu a štětec. Obraz stojí na stojanu, pod nímž jsou rozloženy
štětce a barvy. Na plátně je vidět horní část postavy dívky držící v pravé ruce kopí. Nad hlavou
má zřetelně viditelný srpek měsíce. Vedle malířského stojanu stojí právě pózující modelka
držící také kopí. Vedle ní, blíže k divákovi, sedí druhá modelka, která má přes hlavu a část těla
přehozenou drapérii. Naproti ní sedí třetí dívka, která si kusem drapérie zakrývá nohu. V pozadí
ateliéru je vymalován průhled do druhé místnosti, také osvětlené lustrem, kde sedí tři postavy
u stolu a kreslí. Tento žánrový motiv použitý na pozadí jiné scény poukazuje, podobně jako
uvidíme později ve Vasariho malbě sv. Lukáše pro kapli akademie ve Florencii, na severskou
inspiraci. Na často opomíjené střední části obrazu, která odděluje ateliér a prostor před ním, je
vymalován výklenek se sochou nahého mladíka. Ta by měla znázorňovat Disegno, které je
„napodobením toho nejkrásnějšího z přírody v celých postavách.“369 Perzonifikace Disegna
rozděluje obraz na dvě půlky, ale zároveň propojuje dva celky.
Artemisia z Efesu byla v antickém světě považována za bohyni přírody, plodnosti a
úrodnosti. Ve Vasariho zpodobení ukazuje Artemis pravou rukou směrem k malířově dílně. To
podle Baldiniho znamená, že umění předčí přírodu tím, že si z ní vybere to nejlepší. 370 Vasari
použil podobu Artemis z Efesu i při výzdobě Sala della Fortuna v Arezzu a to právě nad
vyobrazením příběhu Zeuxida malujícího Helenu.
Jak dále píše Baldini, je možné, že dvě částečně zahalené dívky v malířově ateliéru jsou
zachyceny při svlékání a oblékání.371 Domníváme se ale, že je také možné, že Vasari chtěl
poukázat na to, že vyobrazený malíř zachytil jen určité, nejkrásnější, části těl těchto modelek,
a proto jsou dívky částečně zahalené.
Tato jediná malba bývá interpretována jako Zeuxis malující Helenu, ale také jako Apelles
malující Dianu (Artemis). Příběh zobrazování Diany (Artemidy) Apellem není popsán Pliniem,
ten zmiňuje pouze existenci obrazu „Diany včleněné do zástupu obětujících panen“ a to, že
překonal Homérovy verše, jimiž se malíř inspiroval při vzniku obrazu.372 Zmínkou o inspiraci
Homérem se tento Apellův příběh dostal do popředí v 16. století při řešení otázky postavení
malířství a básnictví (ut pictura poesis). Zejména Varchi a Alberti ukazovali na Apellově obraze
to, co básník nemohl postihnout, tedy různost forem a pozic těl zobrazovaných dívek, a
různorodost a pestrost jejich šatů.373 M. Koshikawa dokládá své tvrzení o tom, že námětem
Vasariho malby je Apelles malující Dianu, tím, že je na plátně sice zachycena jediná postava,
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ale že je třeba brát zřetel na Vasariho malbu jako celek. Tedy, že dívky nejsou zachyceny na
plátně, ale ty, které stojí před malířovými dveřmi v pestrých šatech, poukazují na onu
zmiňovanou pestrost šatů dívek zachycených Apellem a dívky v ateliéru zase mnohost forem.
Podle Koshikawy se tak Vasari zcela ztotožňuje s Apellem.374 U. Baldini naopak ani nezmiňuje,
že by na malbě mohl být někdo jiný než Zeuxis. Atributy ženské postavy na plátně, měsíc a
oštěp, obyčejně spojované s Dianou, Baldini přiděluje Héře, jíž byl zasvěcen chrám, do kterého
byl určen Helenin obraz.375 Také F. H. Jacobs tvrdí, že Vasari zachytil Apellův příběh pro své
ztotožnění s tímto „největším antickým malířem“ a není proto důvod, aby nejrozsáhlejší malbu
v místnosti věnoval někomu jinému.376 Jacobs dále vysvětluje, že Vasari představil Apella,
který použil Zeuxidovu metodu tak, jako to dělají renesanční umělci.377 Ať už jde o jednoho či
druhého velkého antického malíře, čteme-li malbu v souvislosti s medailóny umístěnými nad
ní, které obsahují podobizny největších italských malířů, Michelangela, Raffaela, Leonarda a
Andrey del Sarto, představí se nám pocta umění, které překonalo pouhé napodobení přírody.
Dokázali to podle Vasariho jak Apelles/Zeuxis, tak umělci třetího věku malířství.378 „Vítězná
palma mezi těmito mrtvými i živými však připadá božskému Michelangelovi Buonarrotimu,
který je všechny přesahuje a zastiňuje, protože jemu přísluší prvenství nejen v jednom umění,
ale hned ve všech třech zároveň. Převyšuje nejen všechny, kteří dnes přírodu už div ne
překonávají, ale i nejproslulejší umělce starověku, kteří ji ke své chvále nepochybně překonali,
a tak triumfuje nejen nad těmi i oněmi, ale i nad přírodou samou: i kdyby si vymyslela cokoli
sebezvláštnějšího a sebeobtížnějšího, Michelangelo by to silou svého božského ducha, pílí,
kresbou, uměním, rozmyslem a půvabem zdaleka překonal.“379 O tom, že Michelangelo
překonal nejen přírodu, ale i největší antické umělce píše Vasari např. i v souvislosti s jeho
Davidem: „Jakmile pak byla socha [David] osazena a dokončena, Michelangelo ji odhalil;
bylo to dílo, které skutečně připravilo o slávu všechny moderní i antické sochy, jak řecké, tak
římské, protože lze říci, že je provedl s takovou uměřeností, krásou a s takovým
mistrovstvím,...“380
Podle ženské postavy namalované malířem na plátno není možné námět jasně určit. Atributy,
které zde Vasari použil, tedy srpek měsíce a oštěp bývají většinou spojovány s Dianou
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(Artemis), ale někdy určují i postavu bohyně Héry (Juno) – obě byly ochránkyněmi žen,
bohyněmi plodnosti a měsíce. Právě pro chrám Junony lacinijské měl být určen obraz Heleny
malovaný Zeuxidem, je tedy možné, že by Helenu mohly doplňovat atributy bohyně, pro jejíž
chrám byl obraz určen. Ani vyobrazení hermy Artemis z Efesu nepomáhá určení námětu. Ta je
zde použita jako bohyně přírody, z níž čerpá umění náměty. Ale to, že v Arezzu použil Vasari
tento symbol v Sala della Fortuna a umístil jej právě nad výjev Zeuxis malující Helenu může
poukazovat na Vasariho spojení Artemis z Efesu právě s námětem Zeuxida malujícího Helenu.
Také rozpoznání Agrigenta v noční krajině v pozadí spíše nasvědčuje tomu, že námětem je
právě Zeuxis malující Helenu.
Je velká škoda, že se Vasari nedržel Filaretova doporučení pro výzdobu domu architekta ve
Sforzindě, totiž aby malby představující velké umělce a jejich díla, byly doprovázeny
vysvětlujícími popisky (viz kapitola Dům umělce). Interpretace námětu by pak byla
jednoznačná. Podle našeho mínění, ať je na malbě vyobrazen Apelles nebo Zeuxis, šlo
Vasarimu především o představení procesu, při němž je umění inspirováno přírodou a zároveň
ji překonává.381
Apelles a Campaspé (84)
Apelles byl oblíbencem Alexandra Velikého, který prý nenechal nikoho jiného malovat svůj
portrét než právě Apella. Často svého preferovaného malíře v jeho dílně také navštěvoval. (To
se ostatně dělo i později např. na pražském dvoře Rudolfa II., který byl velmi častým hostem
ve Sprangerově ateliéru.) O jejich blízkém vztahu svědčí např. historka o tom, že Apelles
dokázal říci vladaři poté, co Alexandr „nezkušeně kritizoval“ něco na jeho díle, „aby mlčel, že
by se mu smáli chlapci, kteří třeli barvy.“382 Ještě známější historka, kterou také zachytil
Plinius, vypráví, že dal jednou panovník Apellovi namalovat jednu ze svých milenek jménem
Campaspé nahou. Umělci se dívka velmi líbila a zamiloval se do ní. Alexandr mu ji z obdivu a
velké úcty, kterou k malíři choval, dal, i přes Campaspinu nelibost, že bude nyní milenkou
pouhého malíře.383 Vasari tento příběh převyprávěl v Životech384 ve svém rozsáhlém srovnání
malířství a sochařství, aby dokázal, jak vysokou cenu/hodnotu může mít vynikající malba, cenu
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ženy milované panovníkem. Jak také zmiňuje Castiglione, „byl to důkaz vrcholné přízně vůči
Apellovi, když chtěje se mu zavděčit, raději bez jakýchkoliv ohledů roztrpčil dívku, kterou
nesmírně miloval a která byla nepochybně velmi dotčena, že musí tak mocného krále vyměnit
za pouhého malíře.“385
Na západní stěně Salla della Fortuna je vyobrazen právě tento příběh. Zachytil moment, kdy
vladař dává svou milenku malíři. Apelles předstupuje před Alexandra s dívčiným portrétem,
modelka stojí za malířovými zády a vladař dává gestem pravé ruky najevo, že svou milenku
věnuje Apellovi.
V prvním plánu malby se odehrává hlavní děj. Zcela vlevo sedí na stolici, která je umístěna
výše, na třech schodech, vladař oděný v brnění a helmici. Před ním pokleká386 Apelles, držící
před svým tělem dokončený obraz Alexandrovy milenky. Nejde o celou nahou figuru, nýbrž o
portrét.387 Za malířem stojí oblečená Campaspé, což zcela nedokresluje Pliniovu historku o tom,
že měl Apelles malovat modelku nahou.388 Dívka je v doprovodu zřejmě společnice, která
ovšem není na malbě zcela vidět, úplně vpravo, na okraji malby, se objevuje jen její hlava. Ve
druhém plánu, za Alexandrovou levou rukou se objevují dvě přihlížející mužské figury
(podobně jako na Vasariho malbě sv. Lukáše v kapli florentské akademie, viz níže) sledující
obraz. Pozadí mělkého prostoru je tvořeno malovanou drapérií.
To, že je Campaspé na Vasariho malbě zachycena oblečená vysvětluje M. Winner
propojením tématu s jiným oblíbeným námětem italského Cinquecenta, totiž se Scipionem a
jeho zdrženlivostí. Rozhodné Alexandrovo gesto má pak odpovídat Scipionovu jasnému
odmítnutí zasnoubené dívky, kterou dostal jako válečnou trofej.389
V době, kdy vznikla Vasariho malba (1548), bylo zobrazení tohoto námětu ještě docela
vzácné. Jeho nejstarším známým vyobrazením je Primaticiova freska ve Fontainebleau. Ta
ovšem zachycuje vladaře společně s milenkou, oba nahé, sedící na posteli před Apellovým
malířským stojanem. Malíř tuto scénu zařadil do cyklu ze života Alexandra Velikého, jímž
vyzdobil pokoj vévodkyně z Étampes.390 Zde je ovšem tématu použito z opačného pohledu,
tedy ne z malířova, ale jako politická oslava štědrého a velkomyslného vladaře. Populárním se
tento námět stal zejm. v Antverpách 17. století. V té době zde motiv Apella malujícího
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Campaspé ve velké míře nahradil dříve oblíbené vyobrazení sv. Lukáše malujícího Pannu
Marii.391
Nejslavnějším obrazem Apella a Campaspé je bezesporu Tiepolův obraz (1725 – 1726), za
kterým se skrývá vlastní příběh tohoto barokního mistra. Apellovi propůjčil svou vlastní
podobu a do Campaspé promítl podobu své ženy Cecilie Guardi.392
Tento často zobrazovaný námět většinou symbolizoval důležitost patronace pro umělce, úctu
k umělci, ale (zejména později, v 18. století) také vztah, který se může zrodit mezi umělcem a
modelem393 nebo v některých pozdějších případech vztah mezi státem/Alexandrem a akademií
umění/Apellem394.
Apelles a švec (85)
„Hotová díla vystavoval jako v krámě a skryt za nimi naslouchal kritice kolemjdoucích, aby
z ní měl prospěch. Považoval lid za lepšího kritika než umělce. Říká se, že jednoho dne nějaký
švec našel mizivou chybu v počtu kliček na botě Apellova obrazu. Když ji našel druhého dne
opravenu, zpychl a začal uštěpačně vytýkat chyby na holeni. Apellés tím podrážděný vykoukl a
vykřikl na něj, aby se držel ševcovského kopyta; z toho také vzešlo přísloví.“395
Zdá se, že výtvarné ztvárnění námětu Vasarim je v této době ojedinělé. Téma „kritizujícího
ševce“ zpopulárnělo během následujícího, 17. století, kdy se stalo příkladem ignorance a
předsudků.396 Literatura Vasariho doby397 poukazuje tímto příběhem na správný postoj umělce
vůči kritice – odborné i laické. Apelles má být vzorem pro současné umělce svou dovedností
naslouchat připomínkám druhých. Zdá se ale, že Vasari chtěl svou malbou podpořit spíše termín
giudizio/úsudek, jím tolik užívaný. Podle F. H. Jacobs je nutné číst tuto malbu v souvislosti
ostatních umístěných na stejné stěně ve Vasariho domě. Nahoře jsou totiž umístěny medailóny
s podobiznami Donatella a Brunelleschiho. Vasari o nich vypráví v Životech anekdotu, týkající
se kritiky, tuto příhodu vylíčil dokonce v životopisech obou zmíněných umělců.
„V témže kostele je od něho [Donatella] v příčné lodi, u výjevu Taddea Gaddiho, ještě
dřevěné Ukřižování, na němž pracoval s mimořádným úsilím. Jakmile s ním byl hotov, ukázal
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je svému nejbližšímu příteli Filippovi Brunelleschimu a chtěl slyšet jeho soud, protože se
domníval, že vytvořil cosi jedinečného. Filippo čekal podle Donatových řečí cosi mnohem
lepšího, a když to Ukřižování spatřil, jen se pousmál. Donato to viděl, a tak ho ve jménu
přátelství prosil, aby mu řekl, co si o něm myslí. Filippo jako člověk neobyčejně přímý
odpověděl, že mu připadá, jako by na kříži zpodobil nějakého sedláka, a ne tělo, jež se podobá
Kristovi, bytosti tak nesmírně jemné a v každém směru nejdokonalejší, jaká se kdy zrodila.
Donata se ta výtka dotkla o to víc, že se jí nenadál, protože čekal spíš chválu, a tak řekl: „Kdyby
bylo stejně snadné něco udělat, jako to posuzovat, nevypadal by můj Kristus jako sedlák, ale
jako Kristus. Jen si vezmi kus dřeva a zkus ho udělat sám!“ Filippo už neřekl ani slovo, vrátil
se domů, a aniž někdo něco tušil, dal se do práce na Ukřižování. Protože však nechtěl usvědčit
svůj soud ze lži, snažil se Donata překonat, a tak dovedl své dílo pořadě měsíců ke svrchované
dokonalosti. Nato pozval jednoho rána Donata k sobě na oběd a Donato pozvání přijal. Cestou
k Filippovi se zastavili na Starém trhu, Filippo nakoupil různé věci, dal je Donatovi a řekl: „Jdi
s tím napřed ke mně a počkej tam, já přijdu hned.“ Donato tedy vstoupil do domu, ale sotva
vešel do přízemí a uviděl tam v dobrém osvětlení Filippovo Ukřižování, zůstal před ním stát,
aby si je prohlédl, a shledal je tak dokonalé, že přemožen a pln úžasu rozpřáhl ruce, ve kterých
držel zástěru, a celý bez sebe upustil a rozbil, co v ní měl, vajíčka, sýr i všecko ostatní. Ale
dlouho tam tak nežasl a nestál jako vyjevený, protože mezitím už přišel Filippo a se smíchem
řekl: „Co to děláš, Donato? Co budeme obědvat, když jsi všecko vysypal na zem?“ „Já už jsem
dnes svůj díl dostal,“ odpověděl Donato. „Jestli chceš ten svůj, posbírej si ho. Vidím, že mi je
přece jen souzeno dělat sedláky a tobě Kristy!“398
Ostatně příkladů kritiky díla – i té nepodložené – je právě v životopisech Brunelleschiho a
Donatella více. Např. při stavbě kupole dómu Santa Maria del Fiore měl Brunelleschi velké
obtíže se špatnou kritikou, úsudkem a nedůvěrou lidu.399 O tom, že je třeba přijímat kritiku, ale
nakonec musí umělec sám poznat, je-li oprávněná, podobně jako ji rozeznal Apelles, píše Vasari
v Donatellově životopise, kde popisuje příběh o soše sv. Marka. Objednal si ji cech pláteníků
pro jeden z výklenků na Orsanmichele. Donatello, jehož práce vycházela ze všech pojmů
zdůrazňovaných Vasarim jako důležité pro vznik dobrého uměleckého díla, tedy invenzione,
disegno, pratica, giudizio, vytvořil sochu světce, jejíž proporce odpovídaly určení pro
podhled. To dokázal umělec, neboť měl správné giudizio. Zadavatelé sochy toto giudizio
ovšem neměli, a tak se jim postava nelíbila. Sochař se s tím vypořádal tak, že slíbil, že udělá
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novou sochu. Tu samozřejmě nevytvořil, ale nechal původní osadit do vyvýšeného výklenku,
tak byli zadavatelé spokojeni.400 Podobnou anekdotu nalezneme také v Michelangelově
životopise, týká se zmenšení nosu sochy Davida, které žádal Piero Soderini. Velký sochař dělal,
jako že nos upravuje a přesto, že na něm nic nezměnil, gonfaloniér byl spokojen. 401 I
Michelangelo, který měl vynikající giudizio tak uměl pracovat s kritikou, „protože cítil
útrpnost s takovými lidmi, kteří se tváří jako znalci a přitom nevědí, co říkají.“402 Přesto není
vyobrazen v medailónu nad malbou s námětem Apella a ševce. Je to tím, že Michelangelův
portrét je umístěn nad malbou Apella/Zeuxida překonávajícího přírodu a toto umístění je určeno
jen těm nejlepším postavám výtvarného umění, tedy samozřejmě Michelangelovi.
Z výše popsaných příkladů je tedy zřejmé, že Vasari doporučuje umělcům naslouchat kritice,
ale rozlišovat dobrou a špatnou kritiku, přesně tak, jak to uměl Apelles nebo např. Donatello.
Je třeba, aby měl umělec sám své vlastní giudizio.403 Také Castiglione o jeho důležitosti hovoří:
„A když už dosáhl určitého pokroku, mnoho mu pomůže dívat se na muže zkušené v jednotlivých
oborech, hledět se přiučit různým věcem brzy od jednoho, brzy od druhého a přitom se neustále
řídit zdravým úsudkem, neboť ten musí mít ustavičně na paměti.“404
Scéna je lokalizována do veřejné loggie otevírající se do krajiny. Hlavní děj se odehrává ve
středu a v pravé části malby. V centru je umístěna dvojice mužů, mladší klečící a starší stojící,
kteří velmi živě diskutují o malbě, umístěné na malířském stojanu před nimi. Na plátně je
zachycena bohyně lovu Diana se svými atributy – lukem a šípy. Klečící muž je oním zmíněným
ševcem, který pravou rukou ukazuje na nohu bohyně a poukazuje na malířovu chybu. V levé
ruce drží ševcovské propriety, nůž a kožený pytlík.405 Starší muž se ševcem zatím velmi živě
diskutuje, což je vyjádřeno jeho výraznou gestikulací. Na malbě zcela vpravo, skrytý za
stojanem a pod závěsem se objevuje Apelles, který naslouchá diskuzi obou mužů. Na fresce
vlevo stojí pak ještě trojice přihlížející scéně a zároveň diskutující o situaci, která se jí odehrává
před očima. Ruka jednoho ze skupinky ukazuje směrem k Dianinu obrazu, respektive k noze
bohyně.
V centru celé kompozice je pravá ruka starého stojícího muže, který diskutuje s ševcem.
Toto gesto tedy vtahuje diváka do děje. (Koshikawa upozorňuje, že právě tato ruka je navíc
jedinou perspektivní zkratkou na lidském těle použitou v celé místnosti.406)
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4.1.2 P. P. Rubens
V souvislosti s tematikou antických malířů si na tomto místě dovolíme malé odbočení
z italské cesty. Také Petrus Paulus Rubens obdivoval antické malířství a jeho protagonisty.
Vlastnil mimo jiné kopii spisu De Pictura Veterum od Francisca Junia.407 Jak jsme již zmínili,
umělcův dům v Antverpách se v mnohém blížil italské architektuře. Italský vliv na Rubensovo
dílo je znám. Domníváme se, že nezmínit alespoň stručně malby na fasádě malířova domu,
v souvislosti s tématem sebeprezentace umělce v italské malbě, by bylo chybou. Tyto malby
jsou jakousi severskou ozvěnou středoitalského umění, Rubens použil témata, se kterými
pracoval jak Vasari, tak Zuccari.
Na velkém množství svých kreseb a maleb zpracoval Rubens náměty klasických textů a
ekfrází. Jeho největší poctou antickému malířství je bezesporu právě dekorace fasády vlastního
domu.
Identifikace témat není zcela jasná. Elizabeth McGrath tvrdí, že klíčem k celé ikonografii je
námět Apellova Pomluva,408 umístěný nad hlavním vchodem. Vlevo od něj je zobrazeno
Obětování Ifigenie. Námět, kterým proslul malíř Timanthes. Další výjev, představující Triumf
Alexandra Velikého, poukazuje na Apellův obraz, na kterém se Alexandr zmocňuje Diova
ohně. Vpravo od centrálního výjevu Apellovy Pomluvy je zachycen Zeuxis a pět krotónských
dívek. Následuje výjev s Opilým Herkulem. Zde není jisté, zda se malíř nechal inspirovat
dílem některého ze slavných antických umělců, nebo zda čerpal námět z literatury. Na centrální
ose zahradního průčelí zachytil Rubens dva výjevy do jednoho obrazu. Jde o Midasův soud
nad Apollónem a Panem a Apollonův triumf nad Marsyou. Podle Elizabeth McGrath jde o
pendant k výjevu Apellovy Pomluvy.409 Oba výjevy jsou umístěny v centrální ose fasády a oba
zpracovávají téma soudu z nevědomosti. Mohlo by jít o narážku na unáhlené soudy některých
uměleckých kritiků. Vpravo je reprodukován Pausiův obraz Obětování býků a vlevo scéna
s Jízdou triumfálního vozu, v tomto případě není jasné, čí zobrazení tohoto výjevu bylo
Rubensovi předlohou, možná Aristidovo. Neznámou zůstává námět maleb skrytých za obří
reprodukcí Rubensova obrazu Perseus a Andromeda, jehož důvod a doba umístění jsou
dodnes tématy odborného bádání.410
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Vzhledem k tomu, že nejsou známy náměty celého cyklu, dá se těžko spekulovat nad jeho
základním programem. Rubensovi mohlo jít o představení velkých antických maleb nebo také
o předvedení různých žánrů právě prostřednictvím antických maleb, tedy alegorie v Apellově
Pomluvě, portrétu v Triumfu Alexandra Velikého, pathosu a expresivity v Ifigénii, malby zvířat
v Obětování býků a „facetiae“ v Opilém Herkulovi.411 Je však jisté, že stejně jako Vasari
oslavuje na malbách umístěných na vlastním obydlí antické malířství, i když u Rubense nelze
hovořit o „ilustraci počátků malířství“ tak, jako u Vasariho. Možná šlo spíše o to, ukázat, že
Rubens je malířem, který je s to vymalovat všechny obrazy, kterými se proslavili největší antičtí
malíři, a že je tedy schopen je překonat.412

4.2

Sv. Lukáš maluje Pannu Marii

Sv. Lukáš pocházel z pohanského světa, ze syrské Antiochie, z řecké kultury. Ke křesťanství
konvertoval právě v Antiochii kolem roku 43 n. l. Bývá považován za velmi vzdělaného
člověka, v Písmu je zmiňován jako lékař.413 Nebyl apoštolem, byl žákem sv. Pavla, jehož
doprovázel do Říma a zůstal s ním až do jeho mučednické smrti, poté se odebral do Egypta
a Řecka, kde hlásal evangelium. Není jisté, zda sám zemřel přirozenou, nebo mučednickou
smrtí společně se sv. Ondřejem.
Sv. Lukáš je autorem evangelia (kolem roku 70 n. l.) nebo Skutků apoštolských. Ve svém
evangeliu se zaměřuje na postavu Krista Spasitele, vstřícného a dobrého Boha. Věnuje se
vyprávění o narození Krista a popisuje přirovnání Dobrého samaritána a Zatraceného syna,
příklady konfliktních situací a příslibu spasení, to bývá vykládáno jako Lukášova osobní
parabola světa pohanů a věřících.
Ikonografie námětů se sv. Lukášem je velmi bohatá.414 Přestože byl patrně lékařem, jen
v ojedinělých příkladech se nám takto představuje na vyobrazeních.415 Častým námětem
světcova zpodobení je Lukáš píšící evangelium. Někdy je na obraze spolu s Pannou Marií, která
ho inspiruje ke psaní zejména těch scén, ve kterých se sama objevuje.416 Panna Marie spolu se
411
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sv. Lukášem se objevují dále ve scéně připomínající evangelistu jako prvního portrétistu
Bohorodičky. Během druhé poloviny 16. století se v protireformním ovzduší světcova
ikonografie ještě obohatila.417 K jeho nejběžnějším atributům patří kniha nebo svitek jako
symbol evangelia a psací náčiní, okřídlený vůl, který je zároveň jeho symbolem (jedna ze čtyř
apokalyptických bytostí418), dále obraz Madony a malířské potřeby.
Původ legendy o sv. Lukáši jako o autorovi prvního mariánského obrazu není zcela jasný.
Nemá opodstatnění v žádných písemných pramenech. Navíc existuje několik obrazů Madony,
jejichž autorem měl být, ovšem žádný z nich není starší než z 12. století.419 Legenda se poprvé
objevuje v 6. století.420 Jednou z verzí jejího vzniku je záměna se jménem florentského malíře
Lukáše, který tvořil v 9. století a byl nazýván „Il Santo“.421 Je také pravděpodobná potřeba
vzniku legendy proti ikonoklastickým tendencím, jde tedy o zdůraznění, že obrazy Madony
nevznikly lidskou rukou, nýbrž rukou světce, nebo dokonce s přímým zásahem Panny Marie.422
Bylo třeba potvrdit legitimitu zobrazování svatých. Kardinál Gabriele Paleotti ve spisu
Discorso intorno alle immagini sacre e profane (1582) píše: „... je velmi známá věc, že
namaloval [sv. Lukáš] vlastní rukou různé obrazy Panny Marie“ a že obdržel od Boha umění
tvořit obrazy.423 Otázkou je, proč se svatým malířem stal právě evangelista Lukáš a ne někdo
jiný. Nejpravděpodobnější je vysvětlení, že právě v Lukášově evangeliu jsou popisovány scény
týkající se Zvěstování, narození Krista a jeho dětství, tedy ty, ve kterých hraje důležitou roli
Panna Marie. Sv. Lukáš bývá proto také nazýván mariologem Nového zákona.
Existují celkem tři základní verze legendy o sv. Lukáši jako autorovi prvního – nejstaršího
– obrazu Bohorodičky: 1. sv. Lukáš namaloval sám ještě za života Panny Marie její obraz,
2. sv. Lukáš namaloval sám obraz Panny Marie, která svému zpodobení sama požehnala,
3. sv. Lukáš vytvořil podkresbu a Panna Maria obrazu vtiskla svou podobu.424
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Evangelista se tak stal „praotcem křesťanské malby“425 a patronem malířů.426 V Itálii i
v Záalpí proto nesla malířská bratrstva, gildy a spolky velmi často jeho jméno.427
Námět sv. Lukáše malujícího Madonu se ve výtvarném umění objevuje od 11. století.428
Velmi oblíbeným byl zejm. ve Vlámsku. Množství obrazů s tímto námětem vzniklo jako
výsledek zadání gildy jako mistrovského kusu, tedy obrazu, po jehož předložení se tovaryš
mohl stát mistrem. Malířské gildy dále zadávaly obrazy s námětem svého patrona malujícího
Pannu Marii nejlepším malířům jako oltářní obrazy do svých kaplí. Zřejmě nejznámějším
vyobrazením tohoto námětu je malba Rogiera van der Weyden vytvořená pro kapli sv. Lukáše
v katedrále sv. Michaela archanděla a sv. Guduly v Bruselu (dnes v Fine Arts Museum
Boston).429
V italském prostředí se kult sv. Lukáše jako patrona malířů hodně rozšířil od druhé poloviny
13. století. Vše bylo spojeno se snahou pozvednout malířství do oblasti svobodných umění,
s osamostatňováním malířských společenství od ostatních a také s povýšením výtvarných
umění z řemeslné sféry – také prostřednictvím „malíře“ sv. Lukáše. Malířská bratrstva mívala
často vlastní kapli zasvěcenou právě sv. Lukášovi, její součástí byl vždy oltář s obrazem tohoto
světce. Členové společenstva pak měli povinnou účast na slavnostních mších zasvěceným
svému patronovi. Zřejmě nejstarším velkoformátovým vyobrazením námětu na Apeninském
poloostrově byl oltářní obraz, který podle Vasariho vytvořil Jacopo di Casentino pro kapli
florentského malířského bratrstva v místním kostele Santa Maria Nuova.430 Obraz ve
skutečnosti zřejmě vytvořil Niccolò di Pietro Gerini kolem roku 1383.431
Na přelomu Quattro- a Cinquecenta se v Itálii, zřejmě pod severským vlivem, rozvíjí bohatá
ikonografie sv. Lukáše-malíře, a to zejm. v toskánském, resp. ve florentském prostředí.432

Cennino Cennini ve své Libro dell´arte na konci první kapitoly prosí o pomoc mj. „sv. Lukáše Evangelistu,
prvního křesťanského malíře“.
„Sv. Lukáš byl ikonoduly 8. – 9. století prohlášen za pravého původce křesťanského umění.“ Viz: Michele
Bacci, Il penello dell´Evangelista. Storia delle immagini sacre attribuite a San Luca, Michigan 1998, s. 33.
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Kromě malířů se stal sv. Lukáš dále patronem lékařů, sochařů, českých sklenářů nebo řezníků, dále notářů,
historiků apod. Václav Ryneš, Atributy v umění II. (světci, jejich patronáty a atributy), Praha 1971.
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Nejstarší z bratrstev pojmenovaných po sv. Lukáši je bruselská gilda existující již v roce 1306.
428
V malbě, na miniaturách a reliéfech se námět sv. Lukáše malujícího Pannu Marii s malým Ježíšem objevuje
od 11. století, v grafice pak od 15. století. Viz Royt (pozn. 424), s. 43.
K tématu sv. Lukáše malujícího Madonu viz také Dorothee Klein, St. Lukas als Maler der Maria, Berlin
1933.
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Rogier van der Weyden obraz vytvořil mezi roky 1435 a 1440, tedy ještě před svou údajnou cestou do Itálie,
kde mohl vidět některé světcovy domnělé výtvory.
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Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 240.
Úplně nejstarším italským vyobrazením tohoto námětu je benátská iluminace z 1. poloviny 14. století.
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Hiroko Takahashi, Giorgio Vasari´s St Luke Painting the Virgin: a reconsideration of its possible sources,
Jinbun, č. 5, 2006 s. 8.
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Nante (pozn. 417), s. 193.
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Např. Neri di Bicci propojil téma Lukáše-malíře se Zvěstováním,433 o kterém se v evangeliích
zmiňuje pouze Lukáš. V italském prostředí je častěji než v Záalpí zobrazován svatý malíř jako
součást scény jiného námětu, Lukáš je pak vyobrazen jako světec držící ikonu Panny Marie
jako svůj atribut.
V severském prostředí bývá sv. Lukáš malující Madonu naopak většinou hlavním a jediným
námětem obrazu. Světec bývá vyobrazen buď jen s obrazem Panny Marie jako atributem, nebo
při jeho vytváření. Často bývá společně se sv. Lukášem vyobrazena i samotná Panna Marie, a
to jako živý model nebo jako zjevení většinou vystupující z oblak nesených anděly. Výjev
někdy zachycuje pouze světce malujícího/kreslícího Pannu Marii, někdy je umístěn v ateliéru
se všemi atributy malíře,434 někdy v prostředí současného paláce. Symbol evangelisty – vůl –
v některých případech (málokdy) chybí. Téměř vždy se objevuje na cinquecenteskních
malbách. Obrazy, které ukazují malíře ve své dílně, dnes mnoho vypovídají o podobě prostředí,
v němž v určité době vznikala mistrovská díla, o vybavení malířských ateliérů nebo o nástrojích
a pomůckách, které byly v době vzniku toho kterého obrazu běžnou součástí vybavení dílny.
Na některých vyobrazeních sv. Lukáše malujícího Madonu nese světec portrétní rysy autora
obrazu, ta jsou tedy zároveň kryptoportréty435 malířů.
V souvislosti s námětem sv. Lukáše malujícího Pannu Marii nelze nezmínit jména jako Jan
Gossaert, zv. Mabuse, jehož malba patrona malířů je dnes součástí sbírek Národní galerie
v Praze, další je uložena v Kunsthistorisches museum ve Vídni, dále Marten van Heemskerck,
od něhož známe také dvě verze pojetí námětu – obraz dnes chovaný ve Frans Hals Museum
v Haarlemu namaloval pro Gildu sv. Lukáše na rozloučenou kolegům před svým odjezdem do
Říma (tak o této malbě mluví Karel van Mander), druhý obraz, který můžeme spatřit v Rennes,
je zajímavý vyobrazením velkého množství knih, jak to bývá běžné u evangelisty, ovšem tyto
knihy jsou anatomické, vzadu navíc spatřujeme sochaře studujícího anatomii, obraz tedy
poukazuje na důležitost znalosti tohoto oboru pro výtvarníky.436
Ani Bartholomeus Spranger se tématu nevyhnul. Jeho návrh k rytině vytvořený en grisaille
je navíc prvním svého druhu, co se techniky týká, v záalpském malířství (Mnichov, Alte
Malba, tzv. Triptych z Pescie, vznikla pro Compagnia di S. Giorgio při kostele S. Giorgio v Costa di Firenze
v roce 1459. Nante (pozn. 417), s. 193.
434
Viz např. sv. Lukáš z klenby kaple Ovetari agli Eremitani v Padově (autoři: Antonio Vivarini a Giovanni
d´Alemagna)
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Tridentský koncil nařídil zákaz kryptoportrétů v sakrální malbě. V českých zemích byl tento zákaz podpořen
např. v synodálních ustanoveních (Synodus Archidioecesana Pragensis) z roku 1605, stvrzených pražským
arcibiskupem Zbyňkem Berkou z Dubé. V kapitole De Sacris Imaginibus odvolávající se na závěry
Tridentského koncilu se mj. píše: „Obzvláště však je třeba mít se na pozoru, aby se umělec, když vytváří
obraz Blahoslavené Panny nebo jiných svatých, nesnažil úmyslně podat podobu jiného žijícího člověka, ani
aby nechtěl kdokoliv jiný, aby se tak stalo...“ Jan Royt, Obraz a kult v Čechách, Praha 1999, s. 17.
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Limentati Virdis (poz. 414), s. 118.
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Pinakothek, inv.č. 14 357). Tato předloha je autorem datována 24. září 1582. Předpokládá se,
že tato drobná malba byla určena pro antverpskou gildu, neboť právě v letech 1582–1583
pobýval malíř v Antverpách. Do pražského cechu vstoupil až v roce 1584.437
Podle Sprangerovy předlohy vznikl hned v roce 1582 mědiryt. Jeho autorem je Raphael
I. Sadeler (1560–1632), jak se můžeme dočíst na listu vpravo dole: „Spranger inuent, R Sadeler
fec.“
Na obraze je v centru popředí vyobrazen světec sedící před malířským stojanem (který
vidíme zezadu), v pravé ruce drží štětec a sleduje zjevení Madony v pravém horním rohu
obrazu. U světcových nohou, pod zjevením, leží okřídlený vůl, za jehož krkem sedí putto, další
dětské andělské postavy nesou oblaka, z nichž vystupuje polopostava zjevení. Dvě dospělé
andělské figury pak stojí za zády sv. Lukáše, jako by diskutovaly nad právě probíhajícím dějem.
Za italskou oblast zmíníme alespoň tato jména autorů, kteří vytvořili obraz s námětem
sv. Lukáše malujícího Pannu Marii: Pisanello, obraz Paola Veronese vznikl pro benátský
kostel San Luca. Ani Annibale Carracci se nevyhnul úkolu namalovat sv. Lukáše – tentokrát
ovšem jako patrona notářů – pro Collegio dei Notai di Reggio Emilia, pro jejich kapli
v katedrále (dnes v Louvru). Námětem obrazu je Panna Maria zjevující se sv. Lukášovi a
sv. Kateřině. Lukáš je zde vyobrazen samozřejmě s volem, dále se svitkem (jako patron notářů),
ale zároveň má u nohou paletu a štětce. Na tomtéž obraze se objevuje ještě jednou ve společnosti
ostatních evangelistů okolo Panny Marie.
V souvislosti s vyobrazeními sv. Lukáše je třeba zmínit ještě jméno malíře italského
formování, nikoli národnosti, jehož obraz patrona malířů malujícího madonu byl jedním z jeho
prvních maleb a zároveň portrét sv. Lukáše v sérii portrétů apoštolů jedním z posledních děl,
totiž Domenikos Theotokopoulos – El Greco. Jmenovaného světce vyobrazil alespoň dvakrát,
pokaždé jinak. Jeho nejstarší zpodobení pochází ještě z Kréty a vzniklo mezi lety 1560 a
1567.438 Deskový obraz je ve špatném stavu. Velká postava světce, která zabírá větší část
obrazu je již téměř neznatelná. Přesto lze z obrazu vyčíst, že sv. Lukáš sedí před malířským
stojenem, na němž je umístěna malba Madony Hodegetrie, nad malbou se vznáší postava
anděla. Pod stojanem je patrná stolička s krabičkou barev. Dalším El Grekovým vyobrazením
sv. Lukáše je světcův portrét, který vznikl zřejmě mezi lety 1605–1610.439 Je na něm
Také pražský cech, jehož patronem byl rovněž sv. Lukáš, měl na svém oltáři v chrámu Panny Marie před
Týnem na Starém Městě pražském obraz s námětem sv. Lukáše malujícího Madonu. V roce 1661 jej
dokončila na zakázku pražského bratrstva dílna Karla Škréty, u nějž byl obraz objednán. Blíže k tomuto
obrazu, který je dnes součástí sbírek Muzea hlavního města Prahy.
438
Dnes v Benaki Museum v Athénách.
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Obraz je dnes uložen v sakristii toledské katedrály. Jedná se o součást cyklu zvaného Apostolado, který tvoří
jednotlivé portréty apoštolů a Krista Spasitele. Sv. Pavel a sv. Lukáš nahrazují postavy sv. Matěje a
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vyobrazena polopostava evangelisty držícího před sebou knihu otevřenou směrem k divákovi,
v ní je kromě písma ještě ilustrace Madony. Světec drží v pravé ruce psací pero. Je tu tak
vyobrazen jako autor Skutků apoštolských a zároveň autor nejstaršího vyobrazení Panny Marie.
Psané slovo i malba jsou tu tedy na stejné úrovni. Tato El Grekova malba nese jasné
autoportrétní rysy, i když ne z doby jeho vzniku, kdy muselo být mistrovi kolem šedesáti let.440

4.2.1 Giorgio Vasari – Sv. Lukáš maluje Pannu Marii (86)
„Protože vím, že naše umění je pouze napodobováním (imitazione) přírody.“441
V roce 1563 byla založena první moderní akademie výtvarných umění – Accademia del
Disegno ve Florencii. O něco málo později (v průběhu 60. let) vznikla výzdoba kaple
Nejsvětější Trojice při florentském servitském kostele Santissima Annunziata. Kaple byla
určena jako pohřební pro místní umělce, ale zároveň měla být místem slavnostních setkání
výtvarníků. V roce 1562, tedy ještě rok před založením akademie, daroval kapli malířskému
bratrstvu Compagnia di San Luca, které bylo předchůdcem florentské výtvarné akademie,
G. A. Montorsoli. Hned v tomto roce se v kapli konala první velkolepá slavnost na počest
malíře

Jacopa

Pontorma,
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z prostor

kláštera

Santissima Annunziata do nově vysvěcené kaple malířů. 442
Autorem ikonografického programu výzdoby443 byl mnich a sochař Giovanni Andrea
Montorsoli (1506–1563) spolu se servitským teologem Michelangelem Naldinim, výzdoba

Bartoloměje. Sv. Lukáš je zařazen mezi apoštoly zřejmě kvůli autorství Skutků apoštolských. Tento cyklus je
novinkou právě svým pojetím jednotlivých obrazů jako nevelkých pláten s unikátními portréty jednotlivců.
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Nante (pozn. 417), s. 196–200.
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Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 100.
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De Girolami Cheney, Giorgio Vasari´s Teachers (pozn. 338), s. 134.
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K ikonografickému programu výzdoby kaple viz blíže Gisela Kraut, Lukas malt die Madonna. Zeugnisse zum
künstlerischen Selbstverständnis in der Malerei, Worms 1986, s. 67; De Girolami Cheney, Giorgio Vasari´s
Teachers (pozn. 338), s. 134.
Program byl „upřesněn“ ve smlouvě mezi převorem servitského kláštera Santissima Annunziata a představeným
Accademia del Disegno ze dne 25. června 1565. Píše se zde mj., že „zmiňované společenství vytvoří
výzdobu ... řečené kapituly sochami ze štuku v deseti nikách a tři příběhy do třech rámů provedené buď
v oleji, nebo ve fresce, podle toho, co rozhodne akademie, nebo místodržící, a ostatní výplně malých rámů,
které obklopují řečenou kapli, pod římsou nahoře namalovány ve fresce, ..., jako grotesky, ...“ Dále jsou ve
smlouvě jmenováni autoři, kteří mají na výzdobě pracovat: Agnolo Bronzino a Alessandro Allori (Nejsvětější
Trojice), Giorgio Vasari (příběhy ze Starého zákona) a Santi di Tito (příběhy z Nového zákona). Vše výše
zmíněné nebylo striktně dodrženo, např. Vasari a Santi di Tito si vyměnili svá zadání.
Sochařská výzdoba nakonec čítala 13 skulptur, 6 starozákonních postav – Mojžíš (Montorsoli a Matino
Montanin), Abraham (Stoldo Lorenzi), Melchisedech (Francesco Cammilliani), Jozue (Vincenzo Danti),
David (Gian Francesco Lottini) a Šalamoun (asi Giovanni Battista Casali) – a 6 novozákonních – sv. Petr
(Domenico Poggini), sv. Pavel (Montorsoli, Matino Montanin), sv. Marek (Giuseppe Corsali), sv. Matouš
(Michelangelo Necherino), sv. Jan (Casali) a sv. Lukáš (Vincenzo Danti). Sv. Lukáš se tak ve výzdobě kaple

měla být „programovým manifestem akademie“, v němž byla oslavována tři umění vyučovaná
na nově vzniklé akademii.444 Malířská dekorace tak sestávala z biblických témat, která
souvisela s počátky umění.445 Za dnešní oltářní mensou byla vytvořena nástěnná malba
s tématem sv. Lukáš maluje Madonu (1562–1565). Autory výzdoby kaple byli umělci, kteří byli
členy akademie v letech 1562–1575. Původně měl malbu světce vytvořit Santi di Tito. Dnes je
tato freska obrazem hlavního oltáře kaple. Původní hlavní oltář byl spojen s malbou Alessandra
Alloriho Nejsvětější trojice (zřejmě podle Bronzinova návrhu). Oltář byl přestěhován až
v 19. století, když byla kaple nově zasvěcena právě patronovi malířů i florentské akademie
sv. Lukášovi.
Malba ukazuje ve svém centru hlavní postavu námětu sv. Lukáše zachyceného ve ztraceném
profilu, jak sedí u malířského stojanu před napůl dokončenou malbou podoby Madony.446
Upřeně sleduje zjevení po své levé ruce – Pannu Marii s dítětem Ježíšem na oblaku neseném
anděly. Madona jako by přišla objednat „rodinný portrét“.447 Nevede světcovu ruku, ale ukazuje
na rozpracovaný obraz na plátně, jako by malíři radila, kudy mají vést jeho další tahy štětcem
připraveným v umělcově pravé ruce. Madona zde tedy v podstatě zastupuje funkci božského
Disegna.448 Výjev sledují dva nezúčastnění pozorovatelé stojící po mistrově pravé ruce.449
Mladší z nich sleduje obraz, zatímco starší pozoruje zjevení. Pod nimi leží na zemi symbol
evangelisty Lukáše – vůl – zde vyobrazený s křídly z pavích per. Množství očí na nich by mělo
symbolizovat četnost možností pozorování a souzení uměleckého díla.450 Ležící vůl má jednu
nohu položenou na knize – evangeliu. Děj je situován do prostředí renesančního interiéru, jak
ukazují vyobrazené architektonické prvky. Některé z nich – putti držící urny nebo ornamenty
na malířově stolici – jsou klasickou ukázkou antické funerální výzdoby, renesanční

objevuje podruhé. Poslední skulptura nemá biblický základ, jde o portrét zakladatele akademie Cosima I.
de´Medici. Jejími autory jsou Vincenzo Danti a G. Lastricati.
Kaple není jen „kaplí malířskou“, i když tak bývá často nazývána (cappella dei pittori), má být kaplí výtvarných
umělců, stejně jako akademie byla institucí určenou všem „třem dcerám Disegna“. Malířství zde zastupuje
malba sv. Lukáše, architekturu malba Stavba Šalamounova chrámu a sochařství skulptury umístěné v nikách.
Kraut (pozn. 443), s. 6.
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Liana De Girolami Cheney, Giorgio Vasari. Artistic and emblematic manifestations, Washington 2012,
s. 362.
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Na domnělé Vasariho přípravné kresbě v Pradu se za světcovými zády objevují dokonce tři postavy.
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De Girolami Cheney, Giorgio Vasari. Artistic (pozn. 447), s. 362.

ornamentikou často využívané.451 Dekoraci místnosti doplňuje busta Minervy, patronky umění,
umístěná mezi dvěma nadedveřními frontony. Místnost je malířovou dílnou, na což poukazuje
jednak malířské náčiní, skříňka se štětci nebo paleta položená u mistrových nohou na podlaze
a jednak průhled do dalších dvou místností v pozadí, kde jeden pomocník tře barvy a druhý
vzadu kreslí. Tyto prvky dávají tušit severskou inspiraci žánrovými výjevy na pozadí hlavních
scén maleb. Honosné šaty sv. Lukáše upomínají na starověký Řím. V porovnání s ním je
pomocník, který tře barvy ve vedlejší místnosti oblečen do pracovního oděvu – řemeslnického.
U světce nacházíme rysy obličeje Giorgia Vasariho. Praotec křesťanských malířů je zde
představen jako malíř určitého společenského postavení, přesně tak, jak vypadal ideál
současného – moderního – výtvarného umělce. Na kresbě v Pradu, která bývá velmi často
považována za přípravnou k této fresce, nenese světec Vasariho rysy.452
Podle Waźbińského453 je Vasariho ztvárnění tohoto námětu bližší prezentaci námětu Apelles
malující Campaspe než Sv. Lukáš maluje Pannu Marii. Vzhledem k tomu, že zmíněný námět
nebyl v této době ještě zcela rozšířen, přiklání se Takahashi454 k inspiraci malbou Fra
Bartolomea Vidění sv. Bernarda (1504–1507, Uffizi). Vasari tento obraz znal, popisuje ho v
Životech455. Kompozice obou maleb jsou si velice blízké, sv. Bernard má před sebou zjevení
Madony nesené mnoha putty. Za světcovými zády se, podobně jako v případě Vasariho
sv. Lukáše, objevují dvě mužské figury, starší a mladší, tentokrát jde o sv. Jana Evangelistu a
sv. Benedikta, v podobných postojích jako u Giorgia Vasariho. Je zajímavé, že ačkoli tato
kompozice mohla s velkou pravděpodobností ovlivnit pojetí Vasariho fresky, autor Životů se
v popisu obrazu nezmiňuje o těchto dvou mužských postavách, které obě malby odlišují od
většiny obrazů malovaných na tato témata.
K fresce existuje přípravná kresba (Prado, Madrid).456 Důraz je v ní kladen na figurální
kompozici, prostředí je zde pouze naznačeno. Důraz na hlavní skupinu, tedy sv. Lukáše a
Madonu je téměř stejný jako na konečné malbě.
Na kresbě vidíme tři asistující figury. Mladík a starší muž sledují, co se děje na stojanu,
zatímco prostřední muž jako by diskutoval o tom, co se právě odehrává před jejich zraky. Na
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fresce jsou oproti tomu pouze dvě přihlížející postavy. Býk je na kresbě téměř neznatelný. Na
fresce jako by se muži víc soustředili na zjevení než na proces vzniku obrazu.
Na fresce se zdá být Madona méně Zjevením a více didaktikem ukazujícím malíři jak má co
dělat. I Lukášův vzrušený výraz z kresby se v malbě proměnil v podobu malíře soustředícího
se na práci.

4.2.2 Giorgio Vasari – „Sv. Lukáš č. 2“ (87)
„Vždycky byla a bude považována invenzione za pravou matku ... všech nejlepších umění a
všech úžasných věcí, které lidé vytvářejí.“457
„Takové disegno nemůže mít dobrý základ, jestliže se [umělec] bez ustání nedává do
zpodobování přírodních věcí a studování maleb vynikajících mistrů a antických reliéfů, jak už
bylo mnohokrát řečeno ... a pak má jistotu, díky tak hlubokému studiu, že i bez přírodní
předlohy může tvořit z vlastní fantazie a schopnosti ... Protože, kdo studuje dobré malby a
sochy, takto tvořené, podle skutečného, je jisté, že bude mít v umění dobrou „manieru“.
A takto se rodí „invenzione“.458
Florentská malba patrona malířů v kapli akademie není jediným Vasariho zobrazením
postavy sv. Lukáše. Ještě jednou se věnoval ztvárnění jeho postavy pro vatikánskou Cappella
di Michele Archangelo v Torre Pio, postavené v roce 1569 na objednávku papeže Pia V. Tato
nepříliš známá malba je od roku 2012 uchovávána ve sbírkách National Gallery of Art ve
Washingtonu.
Malba byla součástí velmi pozdního Vasariho cyklu, který tvořil obraz Korunování Panny
Marie (dnes v kostele sv. Kateřiny v Livornu) a jeho obklopující čtveřice panelů s obrazy
evangelistů, sv. Lukáš a sv. Marek (dnes v National Gallery of Art, Washington)459, sv. Matouš
a sv. Jan (dnes v presbyteriu kostela sv. Šebestiána v Livornu). Malby vznikly v letech 1569–
1571. Po roce 1750 prostor zanikl a obrazy byly rozprodány.
Na washingtonské malbě evangelisty Lukáše nenese světec žádné portrétní rysy autora
obrazu. Postava zde téměř vyplňuje prostor celého panelu. Je na něm vidět sv. Lukáš sedící na
neurčité stolici. Pravou nohou se dotýká země a levým kotníkem jako by se chystal opřít o pravé
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koleno. Pod levým chodidlem tak vzniklo místo pro ležícího vola. Evangelista se shýbá k desce,
která je podložena levým kolenem. Na desce jsou papíry připravené k práci, psaní, nebo
kreslení. Lukáš desku přidržuje levou rukou, ve které drží zároveň nádobku s barvou a pravou
rukou, držící pero, začíná tvořit. V tomto případě se objevuje nad světcovou hlavou (stejně jako
u ostatních evangelistů tohoto cyklu) svatozář. Za jeho zády ze tmy velmi slabě vystupuje
s největší pravděpodobností náznak postavy držící v náručí dítě, tedy zjevení Madony. Světec
je oděn do antického šatu, zelené tuniky s bílým límcem a žlutooranžové tógy.
Předpokládáme, že se na tomto obraze sv. Lukáš chystá spíše ke kresbě Matky Boží než
k psaní evangelia nebo Skutků apoštolských. Zjevení Madony by se mohlo objevovat v obou
případech (vzhledem k tomu, že právě v Lukášově evangeliu se objevují scény s Pannou Marií
– Zvěstování, Kristovo dětství apod.), ale papíry položené na desce, ve srovnání s knihami jako
atributem ostatních evangelistů z tohoto cyklu, poukazují spíše k výtvarné činnosti, ke které se
světec chystá.
Mohutnost a zároveň nepřirozené pohyby postav všech čtyř evangelistů jako by odkazovaly
na Michelangelovy Proroky a Sibyly ze Sixtinské kaple, autorem Životů tolik opěvované.
Ačkoli tento pozdní sv. Lukáš nenese Vasariho podobu, přece jej s malířem něco spojuje.
Vasari byl v době vzniku obrazu již starší muž, unavený celoživotní prací, podobně jako světec
na washingtonském obraze.
Tento sv. Lukáš nevypadá jako dřívější, tedy sice statný, ale kultivovaný akademik. Byť je
oblečen do antického šatu, vypadá více jako řemeslník. Madona zde oproti prvnímu Vasariho
ztvárnění nepomáhá umělci, nenaznačuje mu, kudy mají vést tahy jeho pera, objevuje se zde
jako pouhý náznak, jako božská „Invenzione“, kterou musí zpracovat umělec za pomoci
důležité schopnosti – giudizio. Zatímco na prvním obraze maluje sv. Lukáš „portrét podle
skutečnosti“, v pozdní verzi jde o opravdovou vnitřní invenci. Jestliže jsou dvěma důležitými
termíny cinquecenteskních teorií umění „imitazione“ a „invenzione“, pak Vasariho
sv. Lukášové by mohli, byť to nebylo umělcovým záměrem, zosobňovat každý jeden z těchto
pojmů.

4.2.3 Raffael, Zuccari a sv. Lukáš (88)
V souvislosti s námětem sv. Lukáše malujícího Madonu se nelze nezmínit o malbě, která
s sebou nese některé nejasnosti. Tak, jako je Vasariho malba patrona malířů sv. Lukáše
zpodobňujícího Pannu Marii spojena s moderní florentskou akademií, s další významnou
akademií, která dokonce nese jméno tohoto světce – Accademia di San Luca – v Římě, je

spojena jiná malba stejného námětu. Její autorství není jasné, nejčastěji bývá připisována
rafaelovskému okruhu.460 Z. Waźbiński vyslovil hypotézu, že by se mohlo jednat o dílo
Federica Zuccariho.461 Raffael byl považován za „zosobnění konceptu akademie“, proto by byla
vysvětlitelná snaha Zuccariho o předložení „Raffaelova obrazu“ s touto tematikou.462
V centru olejomalby na plátně (160x216 cm) zpola sedí, zpola stojí postava sv. Lukáše
oblečeného do antikizujícího zeleno-zlatého šatu. Světec má před sebou postavený malířský
stojan, na němž je umístěna rozpracovaná malba Madony, velmi podobná Raffaelovu obrazu
Madonna del Granduca. Malíř drží v levé ruce misku s barvou a v pravé ruce štětec, více
malířských propriet na obraze není. Na extrémním okraji obrazu, vlevo, se objevuje postava
Madony jako zjevení vystupující z oblaku, tentokrát neneseného anděly. Za světcovými zády
celé události přihlíží mladý Raffael, pod jehož levou rukou leží vůl, symbol evangelisty Lukáše.
Na půdě římské akademie představil tento obraz její představený Federico Zuccari.
Z podrobných záznamů o schůzích akademie, vedených jejím sekretářem Romanem Albertim,
vyplývá, že při aktu uvedení zmíněné malby nebylo užito žádné jméno související s jejím
vznikem, totiž jméno jejího autora. S malbou šel od jejího uvedení na akademii, a tedy zároveň
jejího „objevení“ v roce 1593, mýtus o Raffaellově autorství463, který se udržel až do roku 1839,
kdy Johann David Passavant připsal její autorství Raffaellově dílně, nejspíše pak Giovanni
Francesco Pennimu. V dalších desetiletích následovaly ještě některé další, neúspěšné, pokusy
o jiné určení autorství tohoto díla. Významným krokem v tomto procesu byl ovšem až vklad
Z. Waźbińského464 s připsáním díla Federiku Zuccarimu. Základ Waźbińského sentence
spočívá v tom, že je divné, že se o existenci obrazu s tak důležitým námětem nezmiňuje nikdo
dříve, ani Vasari v Životech. Navíc objevení se obrazu ve chvíli vzniku nové akademie, tedy
v tu „pravou chvíli,“ je opravdu zvláštní shoda náhod.
Podle Waźbińského byl tento Zuccariho tah, kdy se nepřiznal k autorství obdivovaného díla
a přenechal vavříny za něj Raffaellovi, velmi důkladně promyšlený a představený akademie jej
považoval za historickou nutnost, neboť Raffaellovo umění je „úhelným kamenem akademické
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doktríny.“ Tento obraz ukazuje jednak důležitost umění a jednak umělce jako stvořitele. Mladý
Raffael sleduje pozorně práci sv. Lukáše, aby si vše zapamatoval a mohl to předávat sám dál.
Umělec je tak dědicem a také pokračovatelem této velké křesťanské tradice, je „novým
sv. Lukášem.“465
Při restaurování obrazu466 v 30. letech 20. století bylo použito techniky rentgenového záření
(snímků) pro studium malby před dřívějšími restaurátorskými zásahy. 467 H. Takahashi pracuje
s objevem P. Celliniho, který zjistil na obraze ve vrstvě pod postavou Raffaela přihlížejícího
zázračné scéně malbu okna, které bylo na obraze původně, tzn., že Raffaelova postava byla
dodána později. Takahashi si navíc všímá pohledu světce, který směřuje o něco výše, než je
umístěna postava Madony. Ta je navíc, přes svou důležitou roli, jakoby vtěsnána na okraj
obrazu. Takahashi z výše zmíněného usuzuje na pozdější doplnění obou těchto postav
Federikem Zuccarim do původního obrazu, který by měl pocházet z Raffaelovy dílny. Ten měl
obsahovat tedy pouze postavu sv. Lukáše zpola sedícího u malířského stojanu, jeho
symbol – vola a zmíněné okno za světcovými zády. To by také odpovídalo tehdejšímu způsobu
znázorňování této scény, tedy bez zjevení Panny Marie.468 Ani tato verze nevylučuje
Waźbińským vysvětlený Zuccariho záměr ukázat Raffaella jako nového sv. Lukáše, který
přináší současným i následujícím generacím křesťanskou tradici.
Nabízí se ještě jedna otázka: Proč je do obrazu přidaná postava mladého Raffaella?
Sv. Lukáš zde maluje Pannu Marii, která je svou podobou opravdu velmi blízká Madoně
velkovévody (Madonna del Granduca), významnému dílu z Raffaellovy ruky. Vznikl-li obraz
v dílně velkého mistra s vyobrazením jeho díla v malbě, pak by bylo logičtější, aby nesl světec
Sanziovy rysy. Tím spíš, kdyby byla pravdivá Oberhuberova myšlenka, že obraz začal malovat
sám Raffael a některý z jeho žáků jej dokončil po mistrově smrti,469 by byly světci propůjčeny
Raffaelovy rysy. Zadíváme-li se na něj pozorně, skutečně nalezneme podobu s rysy obličeje
zhruba pětatřicetiletého mistra (kulaté vypouklé oči, proláklý podlouhlý zašpičatělý nos, účes,
vousy nebo lehce předsunutá brada), právě takové, jaké spatříme na mistrově slavném
dvojportrétu s přítelem (Louvre). Myšlenku možnosti propůjčení rysů Raffaelovy tváře světci
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nadnesl pouze Aristide Sartorio470 a dále s ní pracuje Ferino Pagden471. V případě, že by se
tento názor ukázal jako pravdivý, nabízí se znovu výše položená otázka: Proč je do obrazu
přidaná postava mladého Raffaela? Bohužel, nad odpovědí je možné pouze spekulovat.
Dovolíme si to tedy na tomto místě. Jestliže postavu mladého mistra doplnil Federico Zuccari,
nepoznal snad jeho podobu? Zuccari (nar. asi 1540) osobně Raffaela (zemř. 1520) neznal, ale
jeho podoba byla díky několika malbám, portrétům, všeobecně dobře známá. Navíc doplněná
postava je důkazem toho, že podobu velkého mistra opravdu znal. Bylo pak záměrem mít na
jednom obraze dvě podobizny jediné, avšak opravdu důležité postavy světového malířství? Jde
tedy o vyjádření jisté Raffaelovy dvojjedinosti? Chtěl autor studentům akademie snad ukázat,
že malíř v časném mládí sledoval a studoval práce velkých mistrů a v pozdějším věku je sám
oním velkým mistrem, tím, který dokáže díky svému předchozímu důkladnému studiu malovat
už podle vlastní invenzione? Možná. Interpretací nabízí tento obraz několik, jistotu ale jen
jedinou, jde o vyobrazení patrona malířů sv. Lukáše malujícího Pannu Marii.
Původně byl obraz umístěn na oltáři starého sídla akademie, pak byl přemístěn na hlavní
oltář kostela Santi Luca e Martina.472 Dnes je vystaven v Sala delle riunioni Accademia di
San Luca. V průběhu 17. a 18. století se stal velmi populárním a dočkal se tak vzniku několika
kopií nebo byl inspirací pro další malby. Mezi nejznámější patří kresba Carla Maratty a malba
Pierra Mignarda. V obou případech nese malířovy rysy postava přihlížející práci svatého
patrona.

4.2.4 Sv. Nikodém
V souvislosti se skrytými autoportréty v obrazech zpodobňujících patrona malířů sv. Lukáše
je třeba alespoň krátce zmínit postavu Nikodéma, praotce křesťanských sochařů.473 Podle
legendy to byl právě on, kdo se jako první rozhodl připomenout Kristovo ukřižování
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vytvořením dřevěné skulptury Krista přibitého na kříži – krucifixu. Prosil o pomoc při
zpodobnění Kristovy tváře, poté usnul, a když se probudil, jeho socha byla dokončena. Tato
zázračná pomoc při vytvoření sochy ukřižovaného, podobná té při Lukášově malbě Madony,
se stala základem pro Nikodémův patronát sochařů. Stejně jako tvář sv. Lukáše nese někdy rysy
autora obrazu, vtiskli občas sochaři vlastní podobu do tváře svého patrona.
Nejznámějším dílem tohoto druhu je bezesporu tzv. Pieta Bandini, sousoší, jehož součástí je
právě Nikodém, jehož podoba s autorem díla Michelangelem je více než patrná. Michelangelo
zamýšlel tuto sochu pro vlastní náhrobek.
Další neopomenutelný Nikodém podpírající bezvládné Kristovo tělo je součástí náhrobku
sochaře Baccia Bandinelliho, umístěného v kapli Pazzi v Santissima Annunziata ve Florencii.
Sousoší vytvořil Bandinelli se svým synem, nadějným sochařem Clementem474. I tentokrát nese
Nikodémova tvář podobu svého tvůrce – sochaře Baccia Bandinelliho.475
Sochaři propůjčovali podobu Nikodémovi, sice ne tak často, zato ve znázornění děje, který
nesouvisí s jeho „sochařskou legendou“. Malíři naopak propůjčovali své rysy svému svatému
patronovi daleko častěji, ale v přímé souvislosti s vlastní profesí, tedy v představení sv. Lukáše
jako malíře.

4.2.5 Srovnání maleb Vasariho a „Zuccariho nebo Raffaelova žáka“
Přestože Vasari v Životech nemluví o výše zmíněném obraze, zdá se, že malbu znal.476
Nante477 nachází shodné rysy u obou vyobrazení („raffaelovský“ obraz a Vasariho florentská
malba), ať už jde o kompozici – umístění světce malujícího na stojanu, vola i mladíka za
světcovými zády.
Obě tyto malby spojuje kromě postavy svatého malíře také zpodobení Panny Marie jako
zjevení inspirující světce v jeho tvorbě (v italské malbě byl malíř sv. Lukáš malován většinou
bez přítomnosti Panny Marie, ať fyzické nebo metafyzické, jen jako obraz), ale i očitý svědek
události umístěný v obou případech za zády sv. Lukáše. V případě Vasariho malby jsou to
dokonce dvě postavy, staršího a mladšího muže.

O Clementu Bandinellim se velmi pochvalně zmiňuje Vasari. Píše, že jeho předčasná smrt byla ztrátou pro
výtvarný svět. Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 982.
475
O tom, že Nikodém nese Bandinelliho rysy, informuje už Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 982.
476
Kraut (pozn. 443), s. 68–69.
477
Nante (pozn. 417), s. 194.
474

Pozorujeme-li všechna tři vyobrazení patrona malířů, přibližují se obě Vasariho malby
„pozemskostí“ malíře, jeho robustností. Oproti tomu „raffaelovský“ Lukáš se svou jemností
přibližuje více nebeským bytostem.
4.3

Ezop

Tuto kapitolu vkládáme s vědomím, že postava bajkaře Ezopa nijak nesouvisí s dějinami
malířství. Přesto má zde své místo. Cyklus s příběhy z jeho života je totiž neoddělitelný od
prezentace osoby Federika Zuccariho, na rozdíl od maleb Herkula na rozcestí nebo Únosu
Ganymeda, které také poukazují na důležitost morálních hodnot, je tento cyklus v dějinách
výtvarného umění nezastupitelný a navíc je zhmotněním Zuccariho pohledu na vlastní
uměleckou cestu.
O nejznámějším autorovi bajek na světě a zároveň zakladateli tohoto žánru nemáme příliš
mnoho informací. Stoprocentně jistá není nakonec ani jeho existence.
Nejstarší zmínky o Ezopovi se objevují už v antické literatuře, např. u Aristotela, Herodota
a hlavně u Plutarcha.478 Ezop se podle těchto nejstarších zpráv narodil v roce 620 př. n. l.
v Thrákii, nejčastěji bývá ale označován jako Fryg, někdy i Sard. Jako otrok pracoval prý pro
filozofa jménem Xanthus a následně pro jistého Iadmóna ze Sámu. Důležitou součástí Ezopova
života je láska k otrokyni Rhodópis479, s níž se měl seznámit právě u zmíněného Iadmóna.
Později se mu podařilo vyvázat se díky vlastní chytrosti z otroctví a jako svobodný občan pak
hodně cestoval. Údajně, jak informuje i Plutarchos, zemřel v Delfách v roce 564 př. n. l., když
vlastně poprvé ve svém životě nedokázal důvtipem zvítězit nad pomluvami a křivými
výpověďmi o krádeži zlatého poháru z Apollonova chrámu.
Zřejmě již v 6. století př. n. l. (!) vznikl Román o Ezopovi.480 Jeho autor není znám, byl
zřejmě Egypťan. Dnes známá konečná verze tohoto díla pochází z období mezi 1. a 4. stoletím
n. l. a je kompilací výše zmiňovaných příběhů od různých autorů. Také v českých knihovnách
se nachází několik exemplářů knih většinou nazvaných Fabule et vita Esopi,481 neboť jde o
svazky sestávající ze dvou částí, příběhů z Ezopova života a z jeho díla, tedy bajek. Současnému
českému čtenáři se asi nejlépe život slavného bajkaře přiblíží prostřednictvím knih Ezop od
Václav Bahník, Slovník antické kultury, Praha 1974, s. 27.
Rhodópis měla být údajně otrokyní pocházející původně z dobré rodiny. Poté, co byla unesena a prodána do
otroctví, pracovala pro básnířku Sapfó, jíž měla přepisovat básně. V této době se také měla seznámit
s Ezopem. Později jí prodali do Egypta, kde se z ní stala hetéra a nakonec nevěsta faraóna. Právě tento příběh
bývá považován za nejstarší verzi pohádky o Popelce.
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Bahník (pozn. 478), s. 28.
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Jsou mezi nimi také tisky z poslední čtvrtiny 15. století. K tomu blíže viz Petra Kubíčková, Ilustrovaný
prvotisk Ezopových bajek ve fondu VKOL, in: Bibliotheca Antiqua 2014, sborník z 23. konference,
Olomouc, s. 132-139.
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Arnolta Bronnena482 a O podivuhodném životě mudrce Ezopa autorů Josefa Hiršala a Jiřího
Koláře483.
Podle legendy byl snědý, měl nesouměrnou hlavu, velký pysk, placatý nos, šilhal, měl křivé
nohy, krátké paže a jeho tělo bylo celkově deformované.484 Výrazným znakem byl hrb na jeho
zádech. Ezop měl být navíc němý, nebo podle některých verzí koktavý a huhňající člověk, který
nebyl sto vyprávět plynule příběh. Údajně dostal dar řeči od bohyně Isis za to, že pomohl jejímu
knězi. Pak mohl vyprávět své bajky. Není jisté, zda je také písemně zaznamenával, či ne.
Důležité je upozornit na fakt, že Ezop není klasickým kladným hrdinou. Bojuje sice za
pravdu a proti bezpráví, ale nevyhýbá se např. zesměšnění ostatních, z různých verzí legendy
vychází dokonce jako nepříjemný jedinec a rýpal.
V každém případě je Ezop zosobněním vnitřní síly, důvtipu, vítězství vnitřního světa nad
vnějším, ale je i ukázkou cíle nespravedlivých obvinění a předsudků, je důkazem možnosti
překonání i těch největších obtíží.
Je jisté, že při vytváření kreseb s příběhy z Ezopova života, které zřejmě předcházely
malbám v sale terreně umělcova domu, měl Zuccari k dispozici některý z cinquecenteskních
tisků s Ezopovými bajkami, jimž většinou předcházelo vyprávění příhod z autorova života.
Tyto tisky byly pro svou popularitu vcelku dobře dostupné, v Itálii je rozšiřovaly zejm. benátské
a milánské tiskárny.485 Jak bajky, tak Ezopův život byly často doplněny ilustracemi.
Jiný formát kreseb – obdélný oproti oválným medailonům s malbami – poukazuje na to, že
jedinečný cyklus nebyl hned od počátku zamýšlen k výzdobě stěn saly terreny. Mohlo jít např.
o kresby určené jako předlohy pro rytce. S tím souvisí také větší počet námětů na kresbách
oproti čtyřem malbám.486
Předtím, než vymaloval Zuccari na stěnách saly terreny svého florentského obydlí cyklus
s výjevy z Ezopova života, studoval v ulicích města deformované postavy žebráků, ale využil
jistě i archeologických nálezů – helénských soch „hrbáčů“, možná i řeckých váz s figurálními
výjevy.
Ezop a fíky (89)

Arnolt Bronnen, Ezop, sedm zpráv z Helady, Praha 1962.
Josef Hiršal – Jiří Kolář, O podivuhodném životě mudrce Ezopa, který rozuměl řeči ptáků, zvířat, hmyzu,
rostlin i věcí, Praha 1960.
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Kubíčková (pozn. 481), s. 133.
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K nejstarším italským výtiskům Ezopových bajek v Itálii viz blíže Christian Ludwig Küster, Illustrierte
Aesop-Ausgaben des 15. und 16. Jahrhunderts (disertační práce), Universität Hamburg 1970, s. 9–11, 61–62.
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Protože Ezopův pán byl přesvědčen o tom, že Ezop je sice velmi moudrý, ale svým vzhledem
se nehodí do města, poslal svého otroka na venkov. Ezop zde manuálně pracoval, často na poli.
Jednou se stalo, že pán přišel na statek a šafář Zenas mu nechal přinést to nejlepší z letní úrody
– překrásné veliké a sladké fíky. Pánovi opravdu chutnaly, a tak si nechal zbylé ovoce schovat,
až se vrátí z lázní. Otrok, který dostal za úkol fíky zatím uložit jeden ochutnal, protože mu velmi
chutnal, chtěl jich sníst víc, ale bál se, svěřil se proto dalšímu sloužícímu. Ten mu navrhl, že se
o ně rozdělí a vinu svedou na Ezopa, který se neumí bránit. Když ovoce snědli, pán se vrátil a
chtěl si dát zbylé fíky. Sloužící pánovi vysvětlili, co se stalo, přesně podle své úmluvy. Pán
chtěl tedy nechat potrestat nevinného Ezopa. Ten si však věděl rady, vypil naráz teplou vodu,
která stála na krbu, a všechen obsah jeho žaludku tak skončil na zemi. Pak pánovi naznačil, aby
to samé přikázal i dvěma sloužícím. Tak se ukázala nevina otroka Ezopa, který sice nedostal
dar plynulé řeči, zato se dokázal ubránit díky svému pohotovému myšlení a důvtipu, a byli tak
potrestáni praví viníci.
Tento příběh „vypráví“ monochromní malba umístěná v kartuši pod malbou Siléna a
Bakcha. Scéna je umístěna do exteriéru, před venkovský dům, jehož malá část (stěna, dveře a
kus okna) se rýsuje zcela vlevo. Hlavní děj se odehrává v popředí, kde diskutují Ezop a Zenas.
K tomu, že jde o velmi živý rozhovor, ukazují gesta obou zúčastněných. Jak poukázal
M. Zlatohlávek u kresby se stejným námětem, Ezopova výrazná gestikulace odpovídá navíc
faktu, že hrdina nebyl schopen se bránit slovně kvůli výrazné vadě řeči.487 Stejně výrazná gesta
použil Zuccari také v malbě tohoto námětu. V dalších scénách, které jsou v Ezopově životopise
řazeny až do doby, kdy získal „dar řeči“ od bohyně Isis, nejsou opravdu jeho gesta už tak
nápadná. Zatímco elegantně oděný Zenas kárá Ezopa s výhružně vztyčeným ukazovákem pravé
ruky, téměř nahý v postavě i tváři deformovaný otrok má rozpřažené ruce na znamení nevinny.
Vlevo za Ezopem, před dveřmi domu, se rýsují čtyři postavy: jeden otrok stojí před mužem,
který vsedě drží mísu, v níž už jsou dva fíky z žaludku stojícího, za nímž stojí druhý otrok, jenž
právě pije vodu ze džbánu. Jemu sekunduje ještě jedna postava, zřejmě muž, který mu podal
nádobu. V pozadí se rýsují kopce, několik stromů a jedna budova, dále pak pracující Ezop.
Začátek celého výjevu, tedy Ezop vracející se z pole, je umístěn nahoře vpravo, následuje
kárání obviněného v centrální části předního plánu a konečné vítězství a odhalení viníků je
ukázáno o něco více vzadu vlevo.
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Martin Zlatohlávek, Drawings by Taddeo and Federico Zuccari in the National Gallery in Prague, Bulletin of
the National Gallery in Prague III–IV, 1993–1994, s. 59.

Přípravná kresba k této malbě se nachází ve vídeňské Albertině, její replika ve sbírkách
Národní galerie v Praze.488 Pod kresbou je připojen pozdější francouzský nápis stručně
vysvětlující zobrazený děj.489 Existuje ještě jedna, zdá se ranější verze, která je uložena ve
vídeňské Albertině. Obě kresby jsou autentickým Zuccariho dílem.

Ezop a filozof Xanthus (90)
Další příhoda se udála v domě filozofa Xantha, který koupil Ezopa na trhu, kde zbyl mezi
posledními třemi otroky, které nikdo nechtěl. Pán domu poručil Ezopovi, aby pro jeho
společnost uvařil čočku/hrách. Protože otrok nevěděl, jak pokrm připravit, pán mu jeho
přípravu vyložil: „Vezmi pár zrnek ...“ Poté, co Ezop přípravu dokončil, chtěl filozof ochutnat,
dostal tedy dvě zrnka. Když zjistil, že je to dobré, pobídl kuchaře, aby jídlo naservíroval. Ezop
mu na to odpověděl, že už je vše snědeno, měl přece připravit pár zrnek, tedy dvě. Aby si
Xanthus napravil reputaci, pozval tu samou společnost na hostinu, na niž sám koupil čtyři
vepřové nožičky. Aby Ezopovi oplatil jeho předešlý žert, když se kuchař nedíval, vyjmul pán
jednu nožičku z hrnce. Když Ezop zjistil, že chybí, uřízl praseti na dvoře jednu packu a dal ji
vařit. Pán si vše mezitím rozmyslel a nožku vrátil, Ezop jich tedy nakonec servíroval dokonce
pět. Vysvětlil pak pánovi, že prase, které vařil, mělo pět noh stejně, jako to, které běhá po dvoře
má jen tři.
Výjev v malbě rozdělil Zuccari do dvou částí. Levá třetina je tvořena pohledem do kuchyně.
Zcela vlevo je vidět kamna, před nimiž rozeznáváme klečící postavu. Jde nejspíš o Xantha,
který vyndává, nebo naopak vrací jednu nožičku do hrnce. Za ním přichází zatím nic netušící
Ezop. Pravá část malby je větší, tvoří ji asi dvě třetiny celkové plochy díla. Zde je vyobrazen
příběh, který vaření vepřových nožiček předcházel, tedy epizoda, v níž má otrok připravit
čočku/hrách. Ezop zde zleva přistupuje po dvou schodech nahoru, ke stolu, okolo něhož sedí
čtveřice lidí. Kuchař podává pánovi k ochutnání to, co uvařil. Pod schody vpravo už ale leží
vepř se třemi nohami, který patří k epizodě vlevo. Tato malba je tedy složena ze dvou na sebe
navazujících příběhů. První z nich je umístěn vpravo, následující pak vlevo.

Touto replikou kresby se zabývá Zlatohlávek (pozn. 487), s. 59–60; Martin Zlatohlávek, On the Threshold of
the baroque in Tuscany (Florence, Pisa, Siena) – 1574–1606. Drawings from Czech public collections,
Umění LIII, 2005, č. 3, s. 227–246.
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„Esope engage Son Maitre a faire boire de l´eau chaude aux autres esclaves pour decouvrir celui qui aura
mangé les figues“ (Ezop vyzývá svého pána, aby dal vypít ostatním otrokům teplou vodu, aby tak odhalil
toho, kdo snědl fíky).
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Také k této malbě existuje přípravná kresba chovaná opět ve vídeňské Albertině. Na té je
v levé části vyobrazen navíc průhled ven, kde se rýsuje město, kupole, řezníkův krámek, žebrák,
ke kterému se shýbá Ezop. V tuto chvíli už má u sebe vepřové nožičky, které právě zakoupil.
Ezop a koš s chlebem (91)
Tento příběh se měl odehrát, když Ezopa koupil od šafáře Zenase kupec putující se svými
otroky do Efesu. V té době už Ezop dokázal mluvit. Když měli všichni vyrazit a otroci si měli
spravedlivě rozdělit to, co ponesou, požádal je Ezop, zda by mohl nést něco lehčího, ostatním
to nevadilo a navrhli mu, ať nenese nic. To ale Ezop nechtěl a vybral si mezi břemeny nůši
vrchovatě naplněnou chleby. Ostatní se divili, že nejdřív prosil o lehčí zátěž a nakonec si vybral
to nejtěžší, co mohl. Když si pak při každé občerstvující zastávce všichni rozebírali bochníky,
až nakonec zůstala nůše prázdná, uznali ostatní, jak dobře to měl Ezop promyšlené, zatímco
břemena ostatních se zdála čím dál těžší, to Ezopovo bylo lehčí a lehčí.
Tento výjev je třeba začít číst zleva zdola, odkud se vydává skupina otroků nesoucích těžký
náklad. Mezi nimi je vidět Ezopa, který se shýbá pod tíhou největšího zavazadla. Mladíci
postupují doprava, za pánem sedícím na koni, který je zachycen zcela vpravo zezadu, neboť
zde cesta zatáčí a děj dál pokračuje. Vzadu vpravo jsou vidět skupinky svačících otroků a dále
vlevo vzadu, kde skupina pokračuje v cestě mezi ostatními rozeznáme Ezopa, který poskakuje
v čele družiny s prázdným košem.
Ezop s psíkem (?) (92)
Poslední malba není vinou pozdějších zásahů bohužel identifikovatelná. D. Heikamp
předpokládá, že jejím námětem by mohla být scéna, v níž Xanthos posílá Ezopa, aby donesl
výtečné jídlo z hostiny, které se on zatím účastní, jeho nejmilovanější bytosti, myslel tím svou
ženu. Ezop ale předal jídlo před zraky paní domu filozofově oblíbené fence. Existuje totiž
přípravná kresba k tomuto výjevu (Louvre, Paříž). Ve sbírkách světových galerií (Louvre,
Paříž; British museum, Londýn) je zastoupen ale ještě jeden výjev – kresba – představující
tržiště s posledními třemi neprodanými otroky a kupujícího Xantha.490 D. Heikamp by v malbě
rád viděl první jmenovaný příběh, neboť by podle něho bylo logické, vzhledem k ostatním, aby
zde byl vyobrazen výjev s jídlem.491 Na tomto místě se přikláníme taktéž k názoru, že na malbě
je zachycen výjev s psíkem, ale z jiného důvodu než D. Heikamp. Prohlédneme-li si důkladně
přípravnou kresbu (93) a postavení hlavních postav příběhu, tedy zleva: klečící Ezop s fenou –
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Heikamp, Le case di Federico Zuccari a Firenze (pozn. 22), s. 108.
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žena – stojící Ezop s plným košem, připomene nám zrcadlově obrácený rytmus postav na
malbě: stojící postava – k ní obrácená druhá stojící postava – klečící postava. Zdá se nám
pravděpodobné, že umělec do malby nakonec kresebný návrh zrcadlově převrátil. Pak by tedy
bylo možné sledovat zleva přicházejícího Ezopa, který potkal paní a pak dal obsah koše fence.
Náznak postavy zcela vpravo by pak odpovídal zdrcenému Xanthovi, který je na kresbě umístěn
naopak vlevo. Předpokládáme, že místnost v pozadí zachycená na kresbě by v malbě chyběla,
podobně jako prospekt města ve výjevu s vepřovými nožkami, pro svou detailnost, která by na
monochromní malbě jen stěží vynikla, ale i z důvodu jiného formátu. Bohužel není možné tuto
domněnku potvrdit tak, že bychom vycházeli ze směru čtení dalších maleb, ten je totiž u
každého výjevu jiný, jak jsme naznačili u každého z nich.
Z významných momentů Ezopova života, které nejsou na Zuccariho malbách, avšak ani
kresbách zvěčněny, jmenujme ještě příběh lásky k otrokyni Rhodópis, dále jak Ezop zachránil
svému pánovi majetek, který vsadil v opilosti s tím, že dokáže vypít moře nebo legendu o
Ezopově spřátelení s králem Kroisem. Současná neexistence, nebo neznalost přípravné kresby
totiž, stejně jako v případě tématu Ezopa s chleby, zcela nevylučuje uskutečnění malby.
Vzhledem k důkladnosti provedení kreseb nebo k tomu, že jen některé z nich byly použity
jako předloha pro malby v sale terreně, usuzuje D. Heikamp, že nešlo o přípravné kresby, nýbrž
že mohlo jít o kresby určené ke studiu žákům místní akademie.492
Malíř si vybral námět s velkou pravděpodobností pro jisté souznění ducha a osudu postav
Zuccari – Ezop. Také on se v průběhu života často cítil nepochopen, nedoceněn nebo křivě
obviněn a musel dokazovat svou pravdu. Nemůžeme ale souhlasit s názorem D. Heikampa,
který vysvětluje, že Zuccari tak chtěl ukázat, že i odstrkovaný nakonec dojde spravedlnosti.493
Vyobrazené příběhy sice dopadají dobře, tedy ve prospěch hlavního hrdiny, ale nejsou vždy
právě ukázkou vítězství spravedlnosti. Např. ve scéně s chleby jde spíše pouze o bajkářovu
vychytralost, neboť na začátku tohoto příběhu se mu nedělo žádné bezpráví, na které by svým
důvtipem odpovídal. Také příhoda s vařením čočky/hrachu poukazuje spíše na Ezopovu
duchaplnost, hraničící možná až se škodolibou zábavou, neboť kuchař záměrně zesměšnil
svého pána. Předpokládáme-li dále, že na dosud jistě neidentifikovaném výjevu je skutečně
scéna s psíkem, tak ani v ní neodpovídá Ezop na žádné křivé obvinění, ale spáchá žert, díky
němuž se na pána rozzlobí jeho žena. Na tomto místě je důležité znovu zopakovat, že Ezop
nebyl jen kladným hrdinou, svým důvtipem nereagoval pouze na bezpráví, ale neváhal jej
použít v žádné situaci. Navíc je dobré připomenout, že s posledním křivým obviněním si náš
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hrdina neporadil, byl svržen ze skály. Proto tedy nemůžeme s výše zmíněným Heikampovým
názorem zcela souhlasit.
Je ale pravda, že Zuccari častěji promítal do kresby nebo grafiky své současné konflikty
s kolegy nebo objednavateli. Často se cítil být obětí závisti nebo pomluv a hledal proto
východisko v antické literatuře nebo v již existujících alegoriích a ty potom transformoval
podle potřeby ve svém díle. Jmenujme zde grafické listy Calunnia – Pomluva (1569), Il lamento
della Pittura neboli Il pittore della vera intelligenza (1579), dále karton s námětem Porta Virtutis
(1582) a v neposlední řadě je třeba zmínit Zuccariho literární verzi tohoto tématu Lamento della
Pittura sull´onde venette (1605).
Určitě tedy Zuccari promítl sebe samého do postavy Ezopa. Nesouhlasíme tak zcela s
interpretací B. Müller, že totiž výzdoba malířova florentského obydlí byla pouze dekorativní,
bez hlubšího významu jednotlivých námětů a že se takto její autor a majitel obydlí chtěl pouze
přiblížit šlechtě, která si podobně nechávala vyzdobit své domy. 494 Zuccari se ztotožňuje
s postavením často nespravedlivě obviněného člověka a zároveň s tím, že i nesvobodný jedinec
může mít svobodného ducha. Dále Zuccari jistě obdivoval to, že se právě nesvobodný otrok
dokázal vymanit a získat i fyzickou svobodu, tj. dostat se do vyššího stavu, ke kterému vnitřně
náležel už dříve. Obdivuje Ezopovu vůli prosazovat pravdu za každé situace. To ostatně dokázal
i Zuccari např. ve výše zmíněných grafických listech, v Porta Virtutis nebo v Il Lamento della
Pittura. Ztotožňuje se s vítězstvím nad nespravedlností. Ztotožňuje se s Ezopem. Domníváme
se ale, že se ztotožňuje celkově s jeho osobou a jednotlivé děje vymalované v sale terreně jsou
jen jakýmisi droleriemi. Zuccari sem chtěl zřejmě umístit jednoduše postavu Ezopa. Přikláníme
se k názoru, že vzhledem k tomu, že prostor byl určen zejména k oslavám spojeným vždy
s hostinami, je pravděpodobné, že si malíř vybral ty náměty, v nichž se vyskytuje jídlo. To by
opět potvrzovalo, že dosud neidentifikovanou malbou je výjev, v němž nese Ezop koš plný jídla
psíkovi.
Navíc bychom rádi připomněli ještě jednu věc, kterou měl Zuccari společnou s Ezopem, oba
byli totiž vynikajícími vypravěči, každý ve svém oboru. Zejména Zuccariho narativní kresby
patří bezesporu k vrcholům tohoto žánru, a to nejen ve své době.
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Müller (pozn. 309), s. 100.

4.4

Zuccariho „Via Virtutis“

Jak bylo zmíněno výše, Federico Zuccari reagoval často na obvinění a příkoří, kterých se
mu dostávalo nikoli poskrovnu, výtvarnou prací. Mohlo jít o obecnou reakci na nepochopení
umělce, jako v případě cyklu příběhů z Ezopova života, nebo o odpověď na konkrétní bezpráví.
Tento druhý případ se týká prací Calumnia – Pomluva, Il lamento della Pittura a Porta
Virtutis.495 Všechna tato díla, podobně jako cyklus ze života malířova bratra Taddea, ukazují
na strastiplnou cestu malíře, kterou musí projít, aby se mohl stát skutečným „ctihodným“
umělcem.

4.4.1 Calunnia di Apelle – Pomluva
Apellova Pomluva, známá v období renesance díky antickému textu Lúkiana ze Samosaty
(asi 120 – po 180), byla velmi oblíbeným literárním i výtvarným tématem v období Quattro- i
Cinquecenta.496 Slavný Lúkianův traktát upadl během středověku v zapomnění a byl
znovuobjeven na počátku 15. století, kdy jej pro italského čtenáře přeložil Guarino da Verona.
Stalo se tak s největší pravděpodobností v letech 1403–1408, kdy Guarino pobýval
v Konstantinopoli z důvodu zdokonalení se v řeckém jazyce. Italský text se šířil v
humanistickém prostředí zejména v podobě ručních opisů, stejně jako další, pozdější oblíbené
„lidové překlady“497 – text z roku 1462 věnovaný Spinetovi di Campoformio nebo překlad
Bartolomea Fonzia věnovaný Ercolemu I. D´Este (před 1472). Největší rozšíření v italském
prostředí ale zaznamenaly tištěné edice původního řeckého textu, jichž bylo od roku 1496
několik, a dále latinské překlady498. Jediným italským překladem z 15. století, který se rozšířil
díky tisku, je práce Niccola da Lonigo z roku 1471, která byla ovšem vydána až v roce 1525.
Text byl oceňován zejména pro své etické poselství.499 Díky své vysoké jazykové hodnotě, jak
stylistické, tak lexikální, ale i dokonalým popisům alegorií, se stal také klasickým modelem
Ke zmíněným dílům viz např. Pierre Georgel – Anne-Marie Lecoq (edd.), La Peinture dans la peinture, (kat.
výst.), Dijon 1983, s. 9–10.
496
K tématu textů a vyobrazení námětu Apellovy Pomluvy viz zejm. Jean Michael Massing, Du texte à l´image.
La Calomnie d´Apelle et son iconographie, Strasbourg 1990. V českém překladu Františka Michala vyšel
text Nevěřme lehkomyslné pomluvě v rámci výboru z díla: Lúkianos, Sen neboli Lúkianův život a jiné spisy,
Praha 1936.
497
Tiskem vycházely překlady do jiných jazyků – překlad Franceska Aretina do angličtiny vydaný v Norimberku
roku 1475, dále oblíbený německý překlad Rudolpha Agricoly de Groningen z roku 1479 vydaný až v roce
1529 v Kolíně nad Rýnem.
498
Jde zejména o latinské překlady Benedetta Bordona (vyšel v Benátkách v roce 1494, dále pak 1497, 1500,
1502, 1504) a Melantoneho (1518).
499
K tomu viz blíže např. E. P. Goldschmidt, The first edition of Lucian os Samosata, Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes XVI, 1951, s. 7–20; R. Sabbadini (ed.), Epistolario di Guarino Veronese, Venezia
1915, s. 104.
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antické ekfrasis.500 V období Cinquecenta byl spis velmi ceněný ve vzdělaneckých
a univerzitních kruzích a v 18. století nalezl své místo také ve slovnících, encyklopediích nebo
ikonografických příručkách. Do povědomí výtvarných umělců se popis Apellova obrazu dostal
zejména díky spisu Leona Battisty Albertiho De pictura (1435 latinsky, 1436 italsky)501, který
zdůraznil jeho důležitost v dějinách malířství, a proto doporučoval umělcům tento text
přečíst.502 Nejstarším italským výtvarným zpracováním námětu je ilustrace Bartolomea
Fonzia z roku 1472, umístěná na frontispisu italského překladu,503 který vznikl pro Ercola I.
D´Este, a jeho posledním představením ve své nejslavnější době, tedy v průběhu Quattro- a
Cinquecenta, je o sto let mladší práce Federika Zuccariho. Mezi nejznámější výtvarná
zpracování patří Botticelliho (1492, Uffizi) nebo Mantegnova malba (asi 1504–1506, British
Museum) či kresba připisovaná někdy Raffaelovi, někdy považovaná za kopii Raffaelovy práce
(Louvre). V Záalpí získalo toto téma oblibu o něco později, na počátku 16. století, a objevovalo
se ještě v první čtvrtině 17. století. Pozdější zpracování námětu Apellovy Pomluvy je ojedinělé.
Jedním z nejvýznamnějších příkladů záalpského ztvárnění námětu je malba Petra Paula
Rubense umístěná nad vstupem do umělcova domu. Rubens se inspiroval Zuccariho prací,
kterou znal zřejmě díky grafice.
Lúkianos popsal příběh velkého Apella, který byl malířem Antifilem pomluven u Ptolemaia,
že se zúčastnil tyrského spiknutí. Jako reakci na tuto křivdu namaloval Apelles svůj slavný
obraz. Nakonec se mu dostalo spravedlnosti a byl odškodněn. Lúkianos se dále věnuje
podrobnému popisu a rozboru alegorie.
Ačkoli bylo toto téma aplikováno všeobecně na upozorňování vladařů na to, aby nevěřili
pomluvám svých dvořanů, Zuccari se při jeho ztvárnění vrátil k původnímu významu, totiž
k nespravedlivé pomluvě malíře. Dříve bylo téma používáno výhradně pro vysokou
společnost,504 nyní k ní Zuccari tedy opět přiblížil také osobu výtvarného umělce. Vznik
Zuccariho malby505 a rytiny (1572) podle ní od Cornelia Corta bývá spojován s odvoláním
malíře z úkolu výzdoby palazzo Farnese v Caprarole. Zadavatel kardinál Alessandro Farnese
umělce nahradil po neshodách jiným malířem – Bertoiou.506
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Massing (pozn. 496), s. 29–30.
Ibidem, s. 29–46.
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Leon Battista Alberti, O malbě, Praha 1947, III. kniha., odst. 53.
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Autorem tohoto italského překladu je tvůrce miniatury Bartolomeo Fonzio.
504
Culatti (pozn. 318), s. 129; David Cast, The Calumny of Apelles, New Haven 1981, s. 126–133.
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Jsou známé dvě verze Zuccariho obrazu, jedna v Hampton Court, druhá v Ascoli Piceno, dále existují kresby
stejného námětu (např. v Kunsthalle, Hamburg).
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K výkladu vzniku malby jako reakce na zmíněné odvolání z prací na výzdobě paláce v Caprarole viz např.
Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 26–32;Cast (pozn. 504), s. 133; Patrizia Cavazzini, The
Porta Virtutis and Federigo Zuccari´s expulsion from the papal states: An unjust conviction?, Römisches
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Existují dvě verze Zuccariho malby, jedna je uložena v anglickém Hampton Court (94),
druhá chovaná donedávna v Římě v palazzo Caetani, je dnes součástí městských sbírek
v Ascoli Piceno (95). Není jisté, která z nich vznikla jako první. D. Heikamp se domnívá, že
původní je malba chovaná v Itálii. Připomíná, že obraz je zmíněn v inventáři Zuccariho
pozůstalosti z roku 1609, odtud se měl dostat do vlastnictví rodiny Orsini, která jej v roce 1827
dala do dražby, kde ho získala rodina Caetani, v jejímž vlastnictví bylo dílo donedávna.507
V roce 2013 věnoval potomek rodiny Giancarlo Rossi obraz městu Ascoli Piceno. C. Acidini
Luchinat tvrdí naopak, že původní je verze z Hampton Court, což zdůvodňuje zejména
přítomností přemaleb.508
Zuccariho malba se zásadně odlišuje od všech předchozích verzí, tedy také od té původní –
Apellovy. Na rozdíl od dřívějších maleb, které ukazují dramatický moment ponížení
nespravedlivě obviněného, který je právě vlečen před soudce, Zuccariho dílo vyznívá daleko
optimističtěji. Představuje chvíli vítězství, kdy je křivě nařčený mladík odváděn Merkurem a
alegorií Nevinnosti.509
Obraz je ikonograficky velmi bohatý, plný alegorií a symboliky. Hlavní děj je umístěn
v centru malby, jež je obklopena rámem složeným z dalších alegorických výjevů, které
dokreslují centrální scénu. Velkým přínosem pro čtení Zuccariho malby je její popis, který
vytvořil malířův syn Ottaviano510 v době, kdy byla jedna z maleb a Cortova rytina ještě součástí
rodinného majetku.
V levé části obrazu se kumulují alegorie negativních vlastností a sil, kvůli kterým prochází
hlavní hrdina těžkou zkouškou. Na trůně je usazen král Midas s protáhlýma ušima, jemuž
sekundují Léčka (Úklad), Závist a Pomluva se zapálenou pochodní. Midas se chystá vyslat proti
oběti slepou Zuřivost, jeho pobízející ruku ale právě zadržuje Minerva. Zvířata obklopující trůn
mají také svůj význam, liška ukazuje na krutost, vlk na lstivost, ropucha na lakotu, kočka pak
na podvodnou zradu a harpie na nenasytnost. Vpravo od středu se objevuje Klam (Lest), jemuž
vyrůstají z trupu místo dolních končetin zmije. Jeho atributy řetěz a jho pak leží na zemi před

Jahrbuch der Bibliotheca Hertziana, č. 25, 1989, s. 171; Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 179–180; Müller
(pozn. 309), s. 95; Strinati, Gli anni difficili (pozn. 309), s. 91–93.
Podle některých autorů naopak malba s konfliktem nesouvisí – viz zejm. Inemie Gerards-Nelissen, Federigo
Zuccaro and the „Lament of Painting“, Simiolus, Netherlands quarterly for the History of Art XIII, 1, 1983,
s. 53.
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Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 179. Toto Heikampovo vysvětlení přebírá Cast (pozn. 504), s. 129.
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Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 36.
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Na pozitivní vyznění Zuccariho malby poukazuje Cast (pozn. 504), s. 126–133; Panofsky, Studies
(pozn. 331), s. 84.
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Popis je součástí spisu: Ottaviano Zuccari, Idea de´ concetti politici, morali, e cristiani di diversi celebri
Autori non men curiosi, e dilettevoli, che giovevoli a tutti gli stati delle Persone, vydaného v Boloni roku
1628. Text popisu obrazu celý otiskla M. Cullati ve své disertační práci - Culatti (pozn. 318), s. 134–136.

celou scénou. Křivě nařčený mladík, umístěný napravo od Klamu, je oblečen do kůže býka,
která, stejně jako přítomnost břečťanu, poukazuje na jeho útisk a tvrdou práci. K pracovitosti
ostatně poukazuje i postava Merkura, který společně s Nevinností odvádí hlavního hrdinu od
negativních sil. Nahoře, mezi alegorií Klamu a křivě obviněným je zavěšen obraz, na němž jsou
vyobrazeni rolníci zkoušení bouří, to ukazuje na těžkou práci, která, přestože by měla být po
zásluze odměněna dobrou sklizní, je nezaslouženě zmařena.
Také vyobrazení vložená v malovaném rámu doplňují příběh hlavního hrdiny a podtrhují
definitivní vyznění námětu. Ovál umístěný vlevo obsahuje postavu Aenea držícího snítku
jmelí/zlatou ratolest, tedy opět postavu zkoušenou osudem. V oválu umístěném pod hlavním
výjevem je vyobrazen mladík pokoušející se vystoupat na horu ctnostného života. Vpravo je
pak hrdina čelící atakům toulavé zvěře. Nahoře je nakonec vyobrazena bohyně Juno ve voze,
což symbolizuje konečně dosažený spravedlivý mír. Nad levým a pravým oválem se objevuje
Zuccariho znak – homole cukru. Tyto ovály v rámu doplňují dále malované sochy – Pravda
porážející Lež, dva putti troubí na trubky Slávy. Dále se zde objevují čtyři nahé postavy držící
Herkulův kyj (Ctnost), lva (Ušlechtilost) a orla (Duch), býka (Práce) a nakonec zlomené jho
(osvobození z nevolnictví). Tabule umístěná ve středu nad hlavním výjevem a obklopená
dvěma festony nese nápis převzatý z Horatia: „IMPAVIDUM FERIENT“.511
Jak poukazuje C. Acidini Luchinat, na obraze chovaném v londýnském Hampton Court nese
neprávem obviněný mladík rysy Zuccariho a naopak Klam připomíná Bertoiu.512
Vzkaz ukrytý v této malbě je jednak odpovědí na konkrétní situaci, bezpráví, kterého se
dostalo Zuccarimu, a jednak připomenutí mladým umělcům, že po strastiplné cestě naplněné
prací, ctnostmi a houževnatostí se dá dosáhnout zaslouženého cíle, je tedy třeba neustále
pracovat, zdokonalovat se a snažit se.

4.4.2 Il Lamento della Pittura/Il pittore della vera intelligenza
Zařazení díla Il Lamento della Pittura neboli Il pittore della vera Intelligenza (96) do
předkládané práce je poněkud sporné, neboť dodnes není jasné, zda dnes známá rytina Cornelia
Corta, která vznikla podle Zuccariho návrhu, měla mít také malovanou verzi. Vzhledem
ke zvolenému námětu díla, okolnostem jeho vzniku a zároveň vzhledem k možnosti záměru

Popis a vysvětlení námětu obrazu a jednotlivých symbolů a alegorií zde uveřejněný vychází z textu
O. Zuccariho a dále z rozboru C. Acidini Luchinat. Viz Culatti (pozn. 318), s. 134–136; Acidini Luchinat,
Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 35–36.
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vytvořit na stejné téma malbu považujeme za nezbytné věnovat právě na tomto místě
zmiňované práci pozornost.
Námět zpracoval Zuccari jako reakci na odmítavé postoje ke své výmalbě kupole
florentského dómu.513 Malíři byl v roce 1575 zadán velkovévodou Franceskem I. úkol dokončit
tuto práci po zesnulém Giorgiu Vasarim. Zuccari pracoval na velkolepém díle od roku 1576 do
roku 1579. Jeho pojetí malby Posledního soudu se nesetkalo s velkým pochopením, jednak
nepokračoval zcela podle Vasariho záměru a jednak zřejmě vadilo místním umělcům
(Alessandro Allori ad.), že k výzdobě florentského klenotu byl povolán „přespolní“. Proto ani
velkovévodovy reakce nebyly pozitivní a odmítl tak Zuccariho pokračování ve výzdobě kupole.
Ten ještě zamýšlel dílo doplnit o anděly, proroky a Sibyly v tamburu a dále o Antikristovy
příběhy vymalované na pilastrech (viz dochované kresby v Oxfordu – Christ Church).514 O tom,
že nebyly negativní odezvy zanedbatelné, svědčí pozdější Zuccariho slova pronesená
v souvislosti s procesem kolem Porta Virtutis (viz níže): „Když jsem dělal kupoli S. Maria del
Fiore ve Florencii, vznikaly sonety, písně a madrigaly k pohanění mého díla.“515 Tak zpracoval
Zuccari již roce 1578 námět Il Lamento della Pittura, který převedl do rytiny opět Cornelius
Cort, a tak se tato obhajoba zneuznaného malíře mohla šířit mezi veřejnost.
Rytina je sestavena ze dvou listů, které dílo zároveň rozdělují na dvě sféry – pozemskou a
nadpozemskou. Dolní část rozděluje ve středu umístěná nahá ženská figura, viděná zezadu,
vystupující z oblaku, je jen částečně zakryta drapérií. Jde o alegorii Inteligence. Pod oblakem,
zcela dole, je vidět jeskyně, v níž leží Závist obklopená hady. Mezi jeskyní a oblakem
spatřujeme homoli cukru s liliemi – Zuccariho znak – tentokrát obklopený rohy hojnosti, to nás
nenechá na pochybách o osobním zainteresování autora v ději. V dolní části výjevu – té
pozemské – se před očima zmíněné ženské postavy odehrává děj situovaný do malířského
ateliéru, k čemuž poukazuje malířské nářadí a pomůcky ležící na zemi nebo na stole, ale také
pomocníci, kteří v levé části výjevu třou barvy. Vedle nich sedí na luxusní stolici malíř –
Zuccari516 – pracující právě na ohromném plátně, zabírajícím téměř celou šířku výjevu, na
kterém vidíme Vulkánovu dílnu a také Fúrie zapalující svět. Dva psi trhající malířův plášť za
jeho zády jsou symbolem závisti jeho kolegů. Navíc plášť by měl být z býčí kůže, tedy jde o
symbol těžké práce.

K výmalbě kupole florentského dómu se vrátíme v jedné z dalších kapitol.
Reprodukce kresby je součástí knihy Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 100.
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V horní části rytiny – nadpozemské – vidíme sněm bohů. Alegorie Malby ve společnosti
Múz a dalších alegorií Umění si stěžuje přímo Diovi. Ukazuje mu plátno, na němž je
vyobrazena Převaha neřestí spojená s příležitostnou Štěstěnou. Ději sekundují Grácie, Minerva,
Amor.
V dolní části obrazu nalezneme také jméno autora, dataci a dlouhý popis díla a jeho
námětu.517 Přesto, že je námět dole popsán, není vyčerpávající, takže se někdy jeho výklady
rozcházejí, např. D. Cast považuje postavy na obraze, který ukazuje alegorie Malířství Diovi,
za Ctnosti, nikoli, jak popisuje C. Acidini Luchinat518, Neřesti podporované příležitostnou
Štěstěnou.519 I. Gerards-Nelisen se dokonce ve svém výkladu díla odklání i od textu, který je
součástí rytiny. Např. z ne zcela jasných důvodů identifikuje hlavní ženskou postavu v dolní
části nikoli jako Inteligenci, nýbrž jako Malířství.520 Postavu, kterou už v roce 1957
identifikoval

D. Heikamp

jako

Disegno521,

vidí

Gerards-Nelisen

jako

alegorii

Praktiky/Praxe.522 Ikonografická určení a výklady některých vyobrazených alegorií se
rozcházejí,523 co ale vyplývá z popisu jednoznačně, je to, že „[Ctnosti] si zvolily Malířství jako
to, které nejlépe ukazuje opravdové věci,“524 aby vysvětlilo problém nejvyššímu z olympských
bohů a dále, že dílo „ukazuje malíře ve svém ateliéru, sledujícího jak okem, tak myslí Skutečnou
Inteligenci, která před ním stojí nahá nedbajíc Závisti a lidských vad.“525 Takže přestože se od
sebe drobně (s výjimkou výkladu I. Gerards-Nelisen) interpretace jednotlivých badatelů
odlišují, základní vyznění díla zůstává neměnné, malířství je postaveno nejvýše mezi uměními,
protože dokáže nejlépe ze všech podat obraz skutečnosti, a skutečný mistr-malíř musí být
vzorem ctnosti a pracovitosti a nedbat negativních reakcí okolí, jedině tak dojde cíle a stane se
opravdovým virtuózem.

Přepis tohoto textu nalezneme v Culatti (pozn. 318), s. 137–138.
Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 119.
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Cast (pozn. 504), s. 134.
520
Gerards-Nelissen (pozn. 506), s. 53.
521
Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 184.
Blíže k zobrazování Disegna viz Culatti (pozn. 318), s. 186–199.
522
Gerards-Nelissen (pozn. 506), s. 53.
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Více k identifikaci jednotlivých postav viz Culatti (pozn. 318), s. 137–142.
524
Ibidem, s. 137.
525
Ibidem, s. 138.
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4.4.3 Porta Virtutis
Na konci roku 1578526 si u Federika Zuccariho objednal stolník papeže Řehoře XIII. Paolo
Ghiselli oltářní obraz pro rodinnou kapli v kostele Santa Maria del Baraccano, který je umístěn
v Boloni, rodném městě papeže i jeho stolníka. Dílo bylo hotovo v prosinci 1580 a jeho
námětem bylo Procesí a vidění sv. Řehoře.527 Autor jej zaslal do Boloně. O několik měsíců
později se mu vrátilo s doprovodným dopisem, kritizujícím jeho kvalitu. Malíř tedy zadavateli
navrhl, že námět přepracuje. Ghiselli ale odmítl a práci zadal místnímu malíři Cesaru
Aretusimu (1549–1612). Je pravděpodobné, že to, co Boloňanovi vadilo, byl malý obdiv
místních, chtěl totiž jak dílem, tak výběrem malíře, který pracoval pro vysoce postavené
evropské osobnosti, demonstrovat světu své postavení u papežského stolce.528 Místním naopak
zřejmě vadilo, že tato práce nebyla zadána některému z lokálních umělců.
18. října 1581, v den svátku sv. Lukáše, patrona malířů, vyvěsil Federico Zuccari na fasádu
kostela San Luca karton s námětem Porta Virtutis. Smysl a význam vystaveného díla
vysvětloval jeho autor osobně, neboť byl celé dopoledne na místě přítomen. Brzy nato byl
obviněn papežskou justicí z napadení boloňských malířů a ze zesměšnění papežského stolníka
Ghiselliho, ke kterým došlo právě vystavením kartonu Porta Virtutis. V procesu vedeném proti
Zuccarimu odmítl malíř 12. listopadu 1581 spojitost mezi vznikem díla a boloňskou událostí a
pokusil se vysvětlit, že má dílo ukázat těžkosti umělce při jeho cestě k dokonalosti.
15. listopadu pak vypověděl, že karton je starší a reaguje na florentský konflikt týkající se jeho
výmalby kupole dómu.529 24. listopadu 1581 byl Zuccari po těchto nedůvěryhodných
výpovědích obviněn a vykázán z papežského státu.530
Původní karton se nedochoval, ale existují kresby se stejným námětem. Za přípravnou je
považována kresba chovaná v Oxfordu (Christ Church, inv. č. 0213), další nalezneme ve
Francoforte (Städelsches Institut, inv. č. 1319) nebo v New Yorku (Pierpont Morgan Library,
The Janos Scholz Collection, inv. č. 1974.25), navíc Zuccari vytvořil ještě malbu (Urbino,

Ghiselli oslovil Zuccariho v listopadu 1578, tedy v době, kdy malíř pracoval v Benátkách na výzdobě Sala del
Maggior Consiglio.
527
Obraz se nedochoval, ale existuje Zuccariho kresba a dvě rytiny. Po jeho přepracování – zejm. přemalba tváří
Ghiselliho a Řehoře XVIII. – věnoval malíř obraz do Collegio del Gesù v Římě, odsud se dostal do konventu
Santa Lucia v Boloni, kde je naposledy zmiňován v roce 1766. Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 185.
528
M. Giulia Aurigemma, Lettere di Federico Zuccari, Rivista dell´Istituto Nazionale d´Archeologia e Storia
dell´Arte XVIII, 1995, s. 236.
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Kritika boloňského obrazu, ale i Zuccariho výpovědi z procesu, které by měly vysvětlit význam malby a také
pomáhají při řešení ikonografických otázek spojených s dílem Porta Virtutis, jsou zaznamenány
v: V. Lanciarini, Dei Pittori Taddeo e Federico Zuccari da S. Angelo in Vado, Nuova Rivista Misena VI,
1893, č. 8, s. 117–147; Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 187.
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Spolu s Zuccarim byli vykázáni dva jeho spolupracovníci, Domenico Passignano a Bartolomeo Carducci.
Zuccarimu byl trest po dvou letech odpuštěn, na přímluvu urbinského vévody. Culatti (pozn. 318), s. 143.
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Galleria Nazionale delle Marche)531 se stejným námětem (97). Toto plátno by mohlo podle
C. Acidini Luchinat být nevěrnější replikou, ovšem v menším měřítku, ztraceného kartonu.
Malbu malíř vytvořil a zaslal v roce 1585 Francesku Mariovi II. Della Rovere.532
Základem kompozice Porta Virtutis je triumfální oblouk, z jehož středu vystupuje postava
ozbrojené Minervy, která pravou nohou šlape na stvoření s hadím ocasem (na oxfordské malbě
nazvaná Neznalostí, v Zuccariho popisu ovšem Neřestí). Oblouk je vyzdoben dvěma obrazy
Slávy (dobrá se zlatou trubkou a záporná s trubkou z olova) a čtyřmi sochami popisovanými
jako Studium a Inteligence, Úsilí a Píle, které jsou na kresbách, nikoli však na malbě, částečně
zakryty medailony s římskými vedutami, které předkládají umělcův názor, že skutečnému
umění se dá naučit pouze v Římě.533 V průhledu oblouku vidíme zahradu, snad jde o Zahradu
Ctností,534 kde tancují Tři Grácie a je zde také Duch (Spirito). Čtyři andílci nahoře – Invenzione,
Disegno, Colorito a Decoro – nesou malbu, na níž je v oxfordské verzi schematicky nakresleno
Procesí a vidění sv. Řehoře, tedy malba, která byla důvodem vzniku kartonu Porta Virtutis. Na
„urbinské“ malbě tohoto námětu je ovšem plátno bílé a je na něm pouze nápis „Tabula
Zuccari.“535 Díky zásahu Minervy je tedy obraz vynášen do nebeských výšin, což potvrzuje
jeho kvalitu a jedinečnost. Vpředu se objevují alegorie Nectností. Zcela vlevo nacházíme nahou
mužskou postavu s oslíma ušima, která představuje „špatného znalce umění“, jemuž
našeptávají alegorie Pochlebování a Přesvědčování držící bílou tabuli, která nese na „urbinské“
malbě opět nápis – Calumnia. C. Acidini Luchinat předkládá myšlenku, že tato postava spíše
znázorňuje alegorii Nevědomosti – Ignoranza – podobně jako král Midas v alegorické malbě
Calumnia – Pomluva.536 Tento „špatný znalec“ měl být snad odkazem na Ghiselliho.537 Pod
jeho nohama se objevují liška a divočák a dále ležící Závist omotaná hady. Zcela vpravo stojí
satyr, pomahač Závisti, spolu se svými dětmi, které jsou plody Pomlouvačnosti a Zpronevěry.

Malba byla do roku 2007 součástí soukromé sbírky ve Florencii.
Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 131. Plátno je zmíněno v seznamu obrazů darovaných
Vittorií Della Rovere Ferdinandu II. de´Medici při jejich svatbě, zde stopy obrazu končí.
533
Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 129.
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Ibidem, s. 149. Zahrada Ctností, ze které jsou vyhnány Neřesti, není novým námětem. Velmi známý je obraz
Andrey Mantegni, který vytvořil pro Isabellu d´Este.
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K. Hermann-Fiore se pokusila identifikovat námět, který patří do „bílého místa“, tedy do obrazu vynášeného
do nebe, jako „Disegno-Bůh Otec korunovaný třemi Gráciemi“. Názor dokládala přípravnou kresbou, která je
chovaná v Urbinu (Palazzo ducale, collezione Viviani). Později se ovšem ukázalo, že kresba se vztahuje
k malbě pro Sala del Disegno v římském Palazzo Zuccari. Kristina Herrmann-Fiore, Disegno and Giudizio,
Allegorical Drawings by Federico Zuccaro and Cherubino Alberti, Master Drawings XX, č. 3, 1982, s. 251–
252; Culatti (pozn. 318), s. 145. K problematice námětu, který měl nést obraz vynášený čtyřmi dětskými
postavami viz také Cavazzini (pozn. 506), s. 175–177.
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Acidini Luchinat, Taddeo e Federico II (pozn. 58), s. 149.
537
Ibidem, s. 129.
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Výsledným vyzněním díla je tedy opět definitivní vítězství Ctnosti nad Neřestí, což
potvrzuje sám autor v dopise z 1. dubna 1582 adresovaném kardinálu Alessandrovi Farnese.538

4.5

Shrnutí

Cílem kapitoly Oslava i obrana umělce bylo předložit jakýsi výčet postav nebo námětů, se
kterými se umělci zejména ve druhé polovině 16. století na území střední Itálie identifikovali.
V centru naší pozornosti, stejně jako v ostatních kapitolách, stojí dva „bojovníci“ za lepší
postavení malířů ve společnosti, ti, kteří se tak asi nejvíce ze všech snažili spojit výtvarné umění
s vyšší a hlubší podstatou, malíři a teoretici, kteří poukazovali na své profesní předchůdce
vysokých kvalit – Giorgio Vasari a Federico Zuccari.
Nejčastěji užívanou postavou, která měla dokázat spojení s nebeskou sférou, jedincem, který
přibližuje umělce blíže k samotnému Bohu, byl sv. Lukáš, evangelista, který se stal patronem
malířů díky obrazu Bohorodičky, jehož měl být autorem nebo lépe řečeno stal se mediátorem
přenosu podoby Panny Marie do obrazu. Sv. Lukáš tak bývá považován za prvotvůrce
křesťanské malby. Jeho devízou je zejména blízkost se zřejmě nejvlivnějším z nebeských
přímluvců Pannou Marií, která je doložena jednak zmíněným obrazem a jednak evangeliem,
které se nejvíc ze všech věnuje Kristovu dětství a tedy také postavě Matky Boží.
Giorgio Vasari měl k sv. Lukášovi blízký vztah, právě on byl tím, kdo tohoto světce prosadil
jako patrona florentské akademie i přes výrazný odpor některých členů nově vzniklé
instituce539, jejímž znakem se stal evangelistův symbol, okřídlený vůl. Známe dvě Vasariho
malby představující postavu svatého malíře. První, známější, se nachází ve florentském kostele
Santissima Annunziata, v „kapli umělců“ a byla vytvořena v letech 1562–1565. Druhá, méně
známá, patří k pozdním malířovým pracím z přelomu 60. a 70. let 16. století, byla součástí
cyklu obrazů čtyř evangelistů určeného pro vatikánskou kapli sv. Michaela Archanděla.
Vasariho Apelles z umělcova florentského domu je mladší podobou malířova prvního
sv. Lukáše, mají dokonce podobný antikizující oděv, oba pracují v prostředí současného
ateliéru, oběma propůjčil malíř vlastní podobu. Vasari na těchto malbách znázorňuje nejvyšší
autority malířské historie, klasické i křesťanské. Apelles je praotcem malířů, proslavil se svým
uměleckým géniem, ale i svým blízkým vztahem s Alexandrem Velikým. Tyto dva příklady
zpodobení největších malířů rukou Giorgia Vasariho ukazují ideál umělce, který je uznávaný,
má velmi dobré sociální postavení a je opravdu blízce přijímán v nejvyšších kruzích (Panna
538
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Heikamp, Vicende (pozn. 310), s. 191.
Waźbiński, L´Accademia medicea (pozn. 285), s. 140.

Marie, Alexandr Veliký). Je to podoba umělce, jíž se snažil Vasari a další prosadit v průběhu
svého života různými způsoby od jejich soustřeďování ve vznešené instituci – akademii –
mající svou dávnou slavnou historii až po oslavu významných jednotlivců ať malbou nebo
literární produkcí.
To, že oběma malířským patronům propůjčil svou podobu, svědčí o tom, že by sám chtěl být
jako oni. Bylo vcelku běžnou praxí, že malíři propůjčovali zejm. svému svatému patronovi
vlastní podobu.
Sám Vasari se ovšem určitě nejvíce ztotožňoval s velkým malířem Apellem. Kromě
malířství a přízně vlivných toho měli společného více – vymýšlení výtvarných teorií a psaní
teoretických spisů o umění, ale i to, že měli jisté výsadní postavení u dvora, jeho vztah
sCosimem I. lze považovat za přátelský.540 Vasari se přibližoval svému vzoru i méně výraznými
prvky – rád používal ve svých pracích ztraceného profilu, s nímž prý poprvé ze všech přišel
právě Apelles.
Faktem zůstává, že v tak obsáhlém spisu, jakým jsou Vasariho Životy, se autor téměř
nezmiňuje o postavě sv. Lukáše, zatímco k osobě antického malíře Apella se vrací několikrát.
Pomineme-li jméno světce připomenuté pouze jako námět malby použitý ve výčtu děl určitého
umělce, je jediným místem, kde se o osobě sv. Lukáše Vasari v Životech krátce zmiňuje, závěr
životopisu Jacopa di Casentino: „... uváživše, že uměním disegna se dostává skutečnému
znovuzrození v Toskánsku, respektive ve Florencii, vytvořili řečenou společnost pod jménem a
ochranou sv. Lukáše evangelisty ...“541, druhá zmínka o světci v Jacopově životopise se už týká
opět pouze oltářního obrazu s jeho vyobrazením.542
O Apellovi se zmiňuje hned několikrát – v souvislosti s vysokou cenou děl,543 se vznešeností
umění,544 ve stručném přehledu historie malířství vycházejícím z Pliniova vyprávění, kde vždy
píše o dokonalosti Apellovy práce545 a samozřejmě je Apelles zmíněn v několika životopisech
jednotlivých umělců jako přirovnání k dokonalosti práce. Faktem ovšem také je, že Vasari měl
k dispozici literaturu, která se věnuje Apellovi, jeho umu a životu – Plinia – ale ke svatolukášské
legendě zřejmě písemnými prameny nedisponoval. Paleottiho spis Discorso intorno alle
immagini sacre e profane vyšel až po Vasariho smrti, v roce 1582.

Podobný vztah zaznamenáváme např. také u Giulia Romana a Federiga Gonzagya v českém prostředí u
Bartholomea Sprangera a Rudolfa II.
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Vasari, Le vite (pozn. 9), s. 240.
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Ibidem
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Ibidem, s. 34.
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Ibidem
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Ibidem, s. 98, 269, 555.
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Uvážíme-li vše výše zmíněné, zdá se, že sv. Lukáše, kterému jednou Vasari propůjčil vlastní
podobu, bral malíř sice jako patrona a ochránce malířů, ale Apelles byl pro něj tím skutečným
malířem, vzorem pro něj i další generace, jimž byly hlavně určeny jeho teoretické spisy. To, že
byl Apelles Vasarimu bližší dokazuje také umístění maleb s patrony umění. Sv. Lukáš je v kapli
celého společenství – Akademie, ale ve Vasariho vlastních, soukromých domech, je vymalován
právě Apelles.
Kromě dvou výše zmíněných postav vyobrazil Vasari i klasické příběhy o antických
umělcích, kterými chtěl vzdát hold malířskému umění, ale také jeho tvůrcům, největším
osobnostem počátků historie tohoto oboru i uměleckým teoriím. Připomněl počátky umění jako
napodobování přírody – imitazione – Gýgés, Parrhasius nebo Protogenes a další krok,
překonání přírody – Zeuxis, Apelles, Timanthes. Vasari je prvním umělcem, který takto
„ilustroval“ historii malířství na stěnách vlastního domu, resp. vlastních domů, ukazuje se tak
nejen jako zručný malíř, ale také jako teoretik a historik umění a především člověk, pro něhož
bylo umění zřejmě nejdůležitější součástí života. Potřeboval si jej a jeho historii připomínat
vždy a všude, ostatně sepsáním Životů také ukazuje myšlenku důležitosti znalosti historie svého
oboru, jeho čelních představitelů s jejich největšími díly. Kromě toho se majitel domu
prezentoval těmito malbami před návštěvami a ukazoval tak své místo ve světě a v historii, ale
i místo malíře obecně a malířství.
Vasari se jako první pokusil představit a znázornit malířství tak, jak na něj bylo pohlíženo
v minulosti. Při této své interpretaci vycházel z původní antické literatury – Plinius – ale i ze
současných názorů a myšlenek – spisy Paola Giovia. Přiblížil tak starý pohled na umění
s pohledem novým, zcela moderním.546
Dva výše zmíněné obrazy sv. Lukáše, tedy Vasariho v Santissima Annunziata i
„raffaelovský“ v Římě mají společné důležité poslání, ať už kvůli němu vznikly nebo ne. Oba
obrazy svatého patrona malířů měly za úkol reprezentovat nově vzniklou akademii umění a
zároveň byly součástí (dříve nebo později) hlavního oltáře kaple/kostela společenství umělců.
Přestože akademie umění vznikající v průběhu druhé poloviny 16. století byly institucí spojující
všechna tři vznešená výtvarná odvětví (malířství, sochařství a architekturu), jejich hlavním
patronem a přímluvcem byl svatý malíř. Římská akademie nese dokonce dodnes jeho jméno –
Accademia di San Luca. To je bezesporu důležitým příspěvkem do slavné a nekonečné debaty
k tématu Paragone, tentokrát s primátem vznešené malby jak na akademiích, tak v uměleckém
světě.
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De Girolami Cheney, Giorgio Vasari. Artistic (pozn. 447), s. 37–38.

Prostudujeme-li si pozorně životopisy obou malířů, začne nám být jasný rozdíl
v sebeprezentaci obou osob. Giorgio Vasari se stal brzy kvalitním, oblíbeným, zaměstnávaným
a oceňovaným umělcem. Dostávalo se mu přízně zejména florentských a vatikánských
„panovníků“.
Na první pohled by se mohlo zdát, že Federico Zuccari tak výjimečný profesní život neměl.
Jeho práce byla několikrát nespravedlivě pohaněna, byl dokonce vypovězen z vatikánských
bran, jeho teoretické spisy nezaznamenaly v době svého vzniku takový úspěch, jako ty
Vasariho. Takto bývá často postava malíře pocházejícího ze Sant´Angelo in Vado
prezentována. Je sice pravda, že takovými „příkořími“ Zuccari během svého života procházel,
ale přesto nelze tvrdit, že jeho profesní dráha byla pouze trnitá. Množství prvořadých zakázek,
pohyb na několika italských i evropských dvorech, život v přepychu, o čemž svědčí mj.
malířova obydlí. Giovanni Baglione ve svém spise Vite degli illustri pittori del Cinquecento o
Zuccarim napsal: „Nemyslím si, že existoval v jeho době šťastnější malíř s tak vysokými příjmy
a milovanější panovníky a s tolika poctami...“547 Přesto, pohlédneme-li na malby, kterými jsme
se zabývali v této kapitole, je jisté, že Zuccari se rozhodně jako nejšťastnější malíř necítil. Měl
neustálou potřebu světu dokazovat své kvality, které nejen, že nejsou náležitě oceněny, ale jsou
dokonce kritizovány. Zuccari se vždy cítil, a byl v tom životními cestami utvrzován, být „tím
druhým“. Od dětství nábožně vzhlížel ke svému staršímu bratrovi, po jehož předčasné smrti
dokončoval započatá díla, později byl povolán do Florencie, aby zde opět dokončil práci
zemřelého mistra Vasariho a konečně do Vatikánu jej papež zavolal k dokončení práce mistra
z největších, tedy božského Michelangela. Sice věděl o svých kvalitách, ale zřejmě neměl
takové sebevědomí jako Vasari, který propůjčil svou podobu zakladateli křesťanské malby
sv. Lukáši, jenž právě vytváří největší dílo – portrét Panny Marie, nebo největšímu ze starých
malířů Apellovi, který právě provádí zásadní kroky v historii malířství. Naopak, Zuccari se
v Apellově příběhu ztotožnil s nespravedlivě obviněným malířem. Pokud jde o obraz
sv. Lukáše, nejsme si jisti Zuccariho autorstvím, přesto, podílel-li se v jakékoli míře na jeho
vzniku, přidal ke světci postavu většího malíře, než byl on sám – Raffaela. Cyklus maleb ze
života velkého bajkáře Ezopa, nejlepšího ve svých řadách, ale nedoceněného, už jen potvrzuje
Zuccariho smýšlení o sobě samém. Přesto z těchto malířových prací není cítit jen hořkost,
vyznění prací Calumnia, Il lamento della Pittura, Porta Virtutis i Ezopových příběhů je vlastně
vždy dobré. Malíř tak evidentně věřil v dobrý a zasloužený konec, proto „bojoval“ vždy dál.
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Tyto dva nejzářnější příklady umělců prezentujících svou osobu a vlastní život v malbě
v kraji střední Itálie ukazují možnosti předkládané oblasti života umělce a jejich práce zcela
pokrývá tematiku k tomuto účelu využívanou. Jejich často průkopnické malby se ostatně staly
vzorem pro umělce nejen regionu Apeninského poloostrova, ale také daleko v Záalpí.
Nejjasnějším příkladem takového následování Vasariho i Zuccariho práce, jak vyplývá
z předchozího textu, je fasáda domu Petra Paula Rubense v Antverpách. Nalezneme v ní
inspiraci Vasariho cykly ze života antických malířů stejně jako Apellovu Pomluvu
v zuccariovském pojetí.

5

Závěr
Cílem předkládané práce bylo přispět k tématu životního stylu výtvarných umělců v období

Cinquecenta v oblasti střední Itálie, tedy přibližně mezi Florencií a Římem. Oblast i období
byly zvoleny pro svůj zásadní význam v této tematice. Zaměřili jsme se na sebeprezentaci
umělců v malbě neboli na způsoby představení vlastní osoby prostřednictvím svého díla. Dva
hlavní protagonisté naší studie – Giorgio Vasari a Federico Zuccari – jsou výjimečnými
osobnostmi v oblasti utváření a vývoje „uměleckého já“ nebo sebehodnocení a sebepojetí
umělců. Oba se činili kromě vlastní výtvarné práce i na poli uměleckých teorií poukazujících
na vysokou podstatu umění a s tím spojené pojetí malíře/výtvarníka jako umělce, jehož činnost
není jen manuální záležitostí, nýbrž že je k ní třeba nadání a hlavně určité intelektové
schopnosti. Snažili se tak dokázat, že nejde o pouhého řemeslníka „zpracovávajícího materiál“.
Obě zmíněné osobnosti rovněž významně zasáhly do historie uměleckých akademií, které také
souvisely se zvyšováním prestiže výtvarných umění, respektive umělců. Jak Vasari, tak Zuccari
byli ve své době výraznými umělci, pracujícími na množství důležitých zakázek a pro
nejvýznamnější zadavatele, kterými byly zejména florentské nebo římské dvory a samozřejmě
také papežský stát, ale rovněž mocné rodiny mimo oblast střední Itálie, v Zuccariho případě
dokonce mimo Itálii. Toto jsou hlavní důvody, pro které jsme zvolili právě postavy Giorgia
Vasariho a Federika Zuccariho jako nejvýraznější příklady malířovy sebeprezentace ve
vlastním díle.
Na počátku shrnutí výsledků naší práce je třeba připomenout, že nám nešlo o způsoby
prezentace umění (alegorie Malířství, Sochařství, Architektury, Disegna apod.), ani o způsoby
představení obecného umělce, nýbrž pouze o prezentaci vlastní osoby/postavy konkrétního
malíře ve svém díle.
Je důležité připomenout ještě jednu skutečnost, totiž že Itálie byla v 16. století modelem
dobré módy a vkusu. Současné módní „trendy“ se samozřejmě týkaly vyšších společenských
vrstev, a tedy také „nových umělců“. Každé období si tak neslo jeden styl, v oblékání, úpravě
vlasů nebo vousů, kterého se snažili všichni přidržovat. Připomínáme to proto, že je třeba být
opatrní při identifikaci některých postav na malbách neboli každý elegantně oblečený muž
s plnovousem a tmavými z čela ustupujícími vlasy zachycený na malbě Giorgia Vasariho
nemusí nutně být Vasarim samotným.
Způsoby umělcovy sebeprezentace bychom mohli nahlížet z různých úhlů a vytvářet tak
skupiny vycházející z různých hledisek. Bylo tak třeba vybrat jediné východisko pro vznik
kategorií, ke kterým by bylo možné jednotlivá díla přiřazovat. Naše třídění vychází z toho, jaké

poselství měla nést malba, jejíž součástí se stala malířova podoba. Takto vznikly dvě základní
skupiny – 1. Jedinec jako součást celku neboli představení vlastní osoby umělce v určité
sociální skupině, jejímž se cítí být právoplatným členem; 2. Oslava i obrana jedince čili
prezentace umělce jako významného, ale i nedoceněného člena společnosti.
První kategorie – Jedinec jako součást celku – je důležitá z hlediska umělcova
subjektivního pohledu na své zařazení v rámci společnosti, lépe řečeno na identifikaci vlastní
osoby s určitou skupinou. Toto řazení leccos vypovídá jednak o době vzniku díla, sociálním
ovzduší, o přijímání umělce společností, ale také o jeho sebepojetí, směru uvažování nebo i o
spokojenosti s vlastním životem.
Prostřednictvím malby se v této kategorii umělci představují v rámci vlastní rodiny nebo
v okruhu „rodiny umělecké“. Uměleckou rodinou zde rozumíme skupinu jedinců, které spojuje
stejná profese. Tato „umělecká rodina“ byla zejména Vasariho dominantou. Autor Životů cítil
tak silnou potřebu identifikovat se s právě zmíněnou skupinou, že si portréty vybraných mistrů
vyzdobil části obou vlastních obydlí, tedy Sala della Fama v Arezzu a tzv. Sala Vasari ve
Florencii.
Jak jsme ukázali v kapitole Kult umělce, mezi oběma zmíněnými cykly, které působí na
první pohled velmi podobně, je značný rozdíl právě v poselství, které podávají o osobě Giorgia
Vasariho. K výběru portrétů do každé z místností nacházíme různý klíč. Zatímco ve svém
rodném městě se umělec obklopil portréty malířů vlastní krve (Lazzaro Vasari, Luca
Signorelli), dále těmi, s nimiž jej pojí „rodná hrouda“ (Spinello Aretino, Bartolomeo della
Gatta) a nakonec mistry, kteří byli jeho vzorem a jež považoval za své největší učitele (Andrea
del Sarto, Michelangelo), ve svém novém domově, ve Florencii, vytvořil spíše galerii portrétů
největších postav své profese (nejen malířů). Podobně jako v Životech dělí autor umění na tři
věky, daly by se stejným způsobem rozdělit také portréty představené v Sala Vasari. První věk
– dětství nového umění – je zde zastoupen podobiznou Cimabua a Giotta. Pokračuje druhý věk
neboli jinošství, které Vasari představuje prostřednictvím tří postav, z nichž každá zastupuje
jiný druh umění – Masaccio (malířství), Donatello (sochařství) a Brunelleschi (architektura).
Vrcholnou fázi znovuzrozeného umění zastupuje hned osm portrétů velkých mistrů (Perino del
Vaga, Giulio Romano, Rosso Fiorentino, Francesco Salviati, Raffael, Leonardo, Andrea del
Sarto, Michelangelo). Přestože v Sala Vasari představuje malíř také své přátele („amicissimi“),
je ve skutečnosti tato řada portrétů daleko méně osobní než ta aretinská. Předpokládáme, že
vzhledem ke svému opravdu blízkému vztahu k rodnému Arezzu, umístil malíř právě zde
cyklus, který snad ani nereprezentuje tolik místní umění, ale spíše podstatu – kořeny Vasariho
umělectví, jeho základy a vlivy, tedy genetickou předurčenost, místní vlivy a také vliv velkých

osobností malířství, které majitel domu pokládal za své učitele. To navíc podtrhuje zařazení
Vasariho portrétu mezi ostatní umělce oproti florentské Sala Vasari, kde svou podobu sice malíř
zachytil, ale odděleně od ostatních. V tomto směru by se tedy dalo říci, že prezentuje-li Vasari
v některém ze svých domů prostřednictvím portrétů umělců vlastní osobu, pak je to zejména
v Arezzu.
Vasari se představil ještě v jiném kruhu umělecké rodiny. Tentokrát jde o malbu pro Palazzo
Vecchio, Cosimo I. obklopen svými umělci. Je zřejmé, že idea tohoto obrazu nevzešla z hlavy
umělce samotného, proto je třeba na něj nahlížet trochu odlišně od maleb umělců ve Vasariho
domech. Tato malba, zachycující Cosima I. obklopeného svými architekty, inženýry a sochaři,
měla zejména prezentovat osobnost velkovévody jako podporovatele velkolepého stavebního
rozvoje města, jako toho, kdo dal městu novou tvář.
Je jisté, že Vasari se vyobrazil v okruhu Cosimových architektů více než právem.
Připomeňme, že právě on realizoval nebo řídil takové podniky, jako byla přestavba Palazzo
Vecchio, projekt a stavba Palazzo Uffizi nebo slavné Corridoio vasariano propojující právě
Palazzo Vecchio s novou medicejskou rezidencí, Palazzem Pitti.
Jestliže jsme zmínili velkovévodu jako toho, kdo dal městu novou tvář, nesmíme
zapomenout, že hlavní slovo v oblasti kultury a zejména v architektonickém rozvoji Florencie
a jejího okolí měl v době vlády Cosima I. právě Giorgio Vasari, na něhož panovník právem
spoléhal.
Také Federico Zuccari se představil společně s dalšími umělci. Malby, které zmiňujeme,
ovšem netvoří pouze čistě umělecká skupina. Jde jednak o Popolo di Dio – skupinu účastnící
se Posledního soudu vymalovaného v kupoli florentského dómu – a jednak o malbu, na níž
přebírá Zuccari instrukce k výmalbě právě zmíněné architektury od Benedetta Businiho,
správce Opera del Duomo. Umělci, které malíř vybral mezi Boží lid, jsou ti, kteří se nějak
účastnili na úpravách kupole dómu, dva další jsou zároveň členy malířovy rodiny a konečně je
zde zachycena podoba Zuccariho přítele Giambologni. Ze zmíněných zde svou profesi
zastupují a prostřednictvím svých atributů na ni poukazují však pouze autor malby Federico
Zuccari (malíř), Giambologna (sochař) a dále jistý Giambattista (vrchní zedník stavby). Giorgio
Vasari, Taddeo Zuccari i Ottaviano Zuccari, všichni malíři, jsou zde zachyceni bez atributů své
profese. Otec i bratr se tak spíše zařazují do skupiny rodinných příslušníků, z nichž na malbě
poznáváme ještě matku Antonii. Takto se dostáváme ke skupině maleb, v nichž se malíř
představuje jako součást rodiny.
O co je zařazení se do umělecké skupiny bližší Vasarimu, o to více se Zuccari prezentuje
prostřednictvím své rodiny. Jak jsme se snažili ukázat, tato inklinace buď k profesnímu, nebo

k soukromému životu souvisí jednak s osobností umělce, ale také s obdobím, ve kterém tvořil.
Zatímco Vasariho tvorba je spjata s dobou, kdy umělci bojovali za své postavení ve společnosti,
kdy vlastně sami zjišťovali, kde je jejich místo, Zuccari byl součástí generace, která na tyto
snahy mohla navázat a jejich výsledky udržovat nebo vylepšovat. Jeho snahou už tak není
dokazovat místo umělce ve společnosti, které mu má náležet, nýbrž představuje post, na němž
se nachází. Je zámožným občanem z vyšší společnosti, je členem rodiny, která má svou
minulost, přítomnost a také budoucnost a stejně jako je tomu u významných rodů, to vše je
třeba prostřednictvím malby připomínat.
Zuccari tak přistupuje odlišně od Vasariho např. k výzdobě svých domů. Mimo jiné na
stěnách místností představuje členy své domácnosti. Ve Florencii, ve svém prvním
samostatném „uměleckém obydlí“, které vznikalo na počátku rodinného života (malby, které
se týkají našeho tématu, malíř tvořil po svatbě, v době očekávání narození prvního potomka),
toto směřování malíř teprve naznačil. V Sale terreně vymaloval do jedné z lunet jedinečný
výjev z rodinného života, který ukazuje „každodenní štěstí“ v kruhu blízkých. Je na něm
zachycen pán domu s manželkou, společně s domácími pomocníky a s chlapci z mistrovy dílny.
Dalším, tentokrát obecnějším poukazem na rodinnou situaci je ve stejném prostoru
vymalovaný výjev, který představuje alegorii Léta se svatebními oslavami. Rádi bychom do
stejné kategorie přiřadili ještě další malby z florentské Saly terreny, totiž znamení zvěrokruhu
doplňující alegorie ročních období. Jak jsme zmínili, Zuccari nevybral právě typická znamení,
která obvykle danou roční dobu v malbě reprezentují. Domníváme se tak, že tato změna má
svůj význam. Víme, že Taddeo Zuccari, malířův bratr, se narodil 1. září, tedy ve znamení
Panny, které zde zastupuje podzim namísto tradičních Vah. Je pravděpodobné, že sám Federico
se narodil 18. dubna, toto datum spadá astrologicky do znamení Berana, který v Zuccariho
malbě představuje období jara. Léto zde reprezentuje znamení Blíženců a zimu Střelce. Rádi
bychom věřili, že také tyto dvě malby poukazují na datum narození někoho z malířových
blízkých – např. otce Ottaviana, manželky Francesky, matky Antonie. Jde ovšem o pouhou
domněnku, pro takové tvrzení nemáme, bohužel, podklady.
Ještě více se na tematiku vlastní rodiny zaměřil Zuccari ve svém velkolepém římském
obydlí. Malby na tomto místě mohou být směle spojovány s výzdobou šlechtických sídel.
V Sala degli sposi připomněl malíř opět své manželské štěstí, tentokrát po dvaceti letech
společného života. Malba představuje požehnání mladým manželům a je tak spíše díkem za to,
čeho se malíři dostalo, než prosbou o přízeň osudu. Ve stejné budově, tentokrát v Sale terreně,
vytvořil Zuccari galerii členů rodiny, která reprezentuje její minulost, přítomnost i budoucnost.
V jednotlivých lunetách představil některé postavy rodu samostatně, některé v páru, jiné ve

skupině. Samostatné lunety patří jakýmsi novým zakladatelům rodu – malířovu dědu Taddeovi
a jeho bratru Angelovi, jehož podobiznu doprovází vysvětlující popis důležitosti této osobnosti.
Dvojportréty patří manželskému páru (Federico s manželkou) a nerozlučnému sourozeneckému
duu (Federico a Taddeo), skupinové portréty představují ostatní členy rodiny (malířovi rodiče
s dcerou, malířovi sourozenci, malířovy dcery, malířovi synové).
Ještě jednou se Zuccari zaměřil na malbu rodiny, tentokrát jako jednoho celku, a to
v tzv. Pala Zuccari, obraze určeném do pohřební kaple rodiny. Malíř opět zachytil všechny
generace rodu od jeho „znovuzaložení“. Tentokrát zde navíc nacházíme Federikovu neteř,
Taddeovu dceru Maddalenu, a naopak se na obraz už „nevešli“ malířovi sourozenci,
samozřejmě kromě Taddea.
Federico Zuccari se tedy často prezentuje jako součást rodiny, jako milující manžel a otec,
jako potomek nebo jako bratr obdivovaného Taddea. Přesto, že strávil hodně času na cestách,
jeho rodina a zázemí pro něj byly opravdu důležité. Zásadní pro malíře bylo vědomí existence
jednotlivých členů rodiny, přítomné, ale i minulé. Zdá se, že malíř nedělal rozdíly mezi světem
živých a zesnulých, jak jsme se několikrát mohli přesvědčit. Obě sféry suverénně a bez zaváhání
propojuje.
Ačkoli se Vasari prezentuje prostřednictvím vlastní rodiny daleko méně, příklad takového
představení nalezneme. Jde o „rodinné mauzoleum“, oltář určený pro rodinnou kapli. Také on
zde připomíná „nové zakladatele svého rodu“ – praděda Lazzara a děda Giorgia, dále své rodiče
Antonia a Maddalenu a konečně sebe se svou manželkou Cosinou v roli světců Lazara a Máří
Magdalény. Na rozdíl od Zuccariho nezobrazil nikdy rodinu jako celek, nezobrazil nic, z čeho
by vyplývaly city, štěstí. Určitý vztah ovšem také vyjádřil, a to ve společném portrétu, který
dnes známe pouze z kopie, v portrétu se synovcem Marcantoniem. Jak jsme zmínili, sám malíř
neměl děti, a snad proto si vytvořil velmi blízký vztah se svými dvěma synovci. Zmíněný
Marcantonio byl příslibem budoucnosti rodu. Domníváme se, že portrét vznikl při příležitosti
zápisu nadaného chlapce do římské koleje, ke kterému došlo právě díky strýci, jenž je na obraze
zachycen spíše jako Marcantoniův patron.
Jak jsme připomněli výše, je třeba považovat za součást Zuccariho sebeprezentace také
cyklus příběhů z Taddeova života, který je na pomezí prezentace rodiny a prezentace umělce.
Taddeo je významným členem rodiny a zároveň je snad i součástí Federikovy osobnosti, ale je
také velkým umělcem, jehož příběh – příběh cesty k úspěchu – chtěl Zuccari připomínat. Měl
být zřejmě povzbuzením pro mladé začínající umělce, aby se nevzdávali a překonávali
překážky, neboť toto je ta pravá cesta. Cyklus poukazuje na sociální vzestup mladíka, který se
ze skromných poměrů dostal až na vrchol malířství, mezi velikány. Navíc, protože byl Federico

hlavním Taddeovým žákem a jeho pokračovatelem, dalo by se říci, že tak představuje vlastně
své počátky. Kdyby nebylo těchto krušných bratrových zkušeností, nestal by se z něho velký
umělec, respektive by se nestal velkým umělcem možná ani Federico.
Potřeba malířovy sebeprezentace nikoli jako umělce, nýbrž jako dobře prosperujícího a
vysoce postaveného jedince, prostřednictvím své rodiny nebo rodu se zvyšovala zejména
v poslední třetině století, kdy už byla společnost schopna rozlišovat rozdíl mezi umělcem a
řemeslníkem. Zatímco u Vasariho vidíme zatím jen náznaky tohoto trendu (mauzoleum
v rodinné kapli, portrét se synovcem), Zuccari je ve své době jeho nejvýraznějším
propagátorem.
Další typ umělcovy sebeprezentace jsme nazvali Oslava i obrana umělce. Malby zahrnuté
v tomto oddíle vypovídají o potřebě malíře připomenout místo umělce ve společnosti, dokázat
jeho hodnotu spojením s minulostí velkého umění – s antickými malíři nebo s postavou, která
má jako malíř nejblíže k nebesům – s patronem malířů sv. Lukášem, který je považován za
autora prvního vyobrazení Madony. V této kapitole jsme s oslavou umělce spojili jeho obranu,
tedy malby, jimiž měl malíř potřebu ospravedlňovat se vůči určitému bezpráví spojenému se
svou prací. Tyto malby vypovídají o momentálním prožívání umělce, tedy o jeho vnitřním
životě, ale i o jeho povaze. Spojením oslavných a obranných děl jsme chtěli poukázat na to, že
jejich prostřednictvím vyjadřuje umělec, podle našeho názoru, stejnou podstatu – malířství je
vysokým uměním a malíř je skutečným umělcem, je tím pravým, kdo umění rozumí.
Opět převažuje u jednoho umělce oslava malířství/malířů a u druhého obrana. Také u těchto
prací je to podmíněno jednak osobností malíře a jednak dobou, ve které tvořil. Jak už bylo dříve
řečeno, Vasariho doba byla spojená se snahou o povýšení sociálního statusu umění, bylo tedy
třeba připomínat velikány oboru, kteří byli vysoce oceňováni, přátelili se s velkými panovníky
nebo mají určitý vliv na místech nejvyšších – v nebeských sférách.
Vasari tak, opět na stěnách svých obydlí, představil největší „staré“ malíře a zásadní
okamžiky jejich profesních životů, a tím zásadní okamžiky historie malířství. Připomíná první
krok k dokonalému umění – napodobování přírody (Gýgés, Parrhasius, Protogenes), a také krok
následný – její překonání (Timanthes, Zeuxis, Apelles).
Velkou kapitolou v oblasti prezentace umělce je představení postavy patrona malířů
sv. Lukáše. Jméno evangelisty a údajného prvního portrétisty Panny Marie nesla evropská
malířská bratrstva už od 14. století. Obrazy sv. Lukáše zdobily samozřejmě také oltáře
malířských kaplí. Nezřídka malíři propůjčovali svému patronovi vlastní rysy.
Také Vasari vytvořil malbu s námětem sv. Lukáše malujícího Madonu, která je jedním
z nejvýraznějších ztvárnění tématu. Jde o nástěnnou malbu v kapli florentské výtvarné

akademie, jež je součástí komplexu Santissima Annunziata. Téměř na konci své kariéry vytvořil
Vasari ještě jednu malbu s tímtéž námětem. Tentokrát byl obraz součástí cyklu evangelistů
obklopujících centrální malbu. Cyklus vznikl pro vatikánskou Cappella di Michele Archangelo
v Torre Pio. Zatímco florentskému sv. Lukášovi propůjčil malíř vlastní rysy, na pozdější malbě
tomu tak není. Starší vyobrazení zachycuje světce-malíře v moderním prostoru zřejmě
umělcova ateliéru. U druhé malby je dominantní jen světcova postava, což souvisí zřejmě s tím,
že měl především představovat jednoho z evangelistů, rozpracovaná kresba Panny Marie je zde
pouhým světcovým atributem. Oproti florentské malbě tedy nejde o zachycení patrona malířů
– to je zřejmě také důvod, proč mu tentokrát Vasari nepropůjčil své rysy.
I Federico Zuccari je spojován s jedním vyobrazením patrona malířů, opět s výrazným
dílem, které je spojeno s akademií, tentokrát římskou. Autorství a osudy tohoto obrazu jsou
jednou ze záhad historie umění. Protože existují domněnky o Zuccariho zásazích, má obraz
v předkládané práci své místo.
Zuccariho doba, jak jsme zmiňovali, se již nevyznačovala urputným obecným bojem za
postavení umělce. Každý umělec tak nyní upevňoval své vlastní postavení a zároveň sváděl
svůj vlastní boj vůči konkrétním bezprávím.
Zuccari byl mistrem ve vytváření alegorií vlastních příkoří, nespravedlností spojených vždy
s konkrétním uměleckým dílem a způsobených závistí, ignorancí nebo neznalostí. Tato tři díla,
která jsou součástí naší studie, tedy Apellova Pomluva, Lamento della Pittura a Porta Virtutis,
jsme pro jejich společné vyznění souhrnně pojmenovali Zuccariho Via virtutis. K této
podkapitole bychom mohli zařadit dále také cyklus z Taddeova života nebo Ezopův cyklus,
v němž malíř prostřednictvím známé postavy bajkaře poukazuje vlastně na svůj vlastní život.
Z výše naznačeného vyplývá, že zatímco Vasari svými malbami poukazuje hlavně na
velikost umění, Zuccari rád představuje cestu, kterou je třeba k tomuto velkému umění projít.
Jak dobře víme, řazení do kategorií má vždy svá úskalí, pokaždé se najdou články, které by
se daly umístit do více oddílů, neboli námi vytvořené podmnožiny vytvářejí své průniky. Díky
tomu je ovšem možné vyvodit závěry tématu napříč tříděním, které bylo vytvořeno uměle pro
větší přehlednost.
Můžeme konstatovat, že u osobnosti Giorgia Vasariho je na místě, více než u kohokoli
jiného, použít termín „umělecká rodina“ při studiu jeho sebeprezentace. Umění, práce, byly
Vasariho opravdovým životem, během něhož několikrát ztvárnil takovou „uměleckou rodinu“,
jejímž členem se cítil být (Sala della Fama v Arezzu, Sala Vasari ve Florencii, Cosimo I.
obklopen svými umělci), nebo její „praotce“ (Sala della Fortuna v Arezzu, Sala Vasari ve
Florencii, kaple akademie v Santissima Annunziata).

Zuccariho sebeprezentace v roli umělce je téměř vždy spojena s konkrétním dílem – ať už
jde o kupoli florentského dómu (Popolo di Dio, portrét s Benedettem Businim, Il Lamento della
Pittura), o výzdobu Palazzo Farnese v Caprarole (Apellova Pomluva) nebo o malbu Procesí a
vidění sv. Řehoře (Porta Virtutis). Výjimku tvoří výjevy ze života Zuccariho staršího bratra
Taddea, které jsme rovněž zahrnuli do kategorie Zuccariho sebeprezentace (jak jsme několikrát
zmínili, propojení životů obou bratrů bylo tak důležité, zejména pro mladšího z nich, že
zařazení Taddeova příběhu do kategorie představení vlastní osoby Federikem Zuccarim je
nanejvýš oprávněné).
Jak jsme se snažili v předkládané práci upozornit, typ malířovy sebeprezentace může tedy
souviset buď s potřebou dokázat svůj „malířský původ“ neboli svou jasnou předurčenost
k uměleckému

povolání,

nebo

s identifikací

s určitou

uměleckou

skupinou,

dále

s připomenutím velkého díla, nebo s poukazem na určité bezpráví, kterého se umělci dostalo, a
konečně s připomenutím důležitosti tvrdé práce a překonávání překážek na cestě k velkému
umění.
Na dvou výrazných osobnostech umění střední Itálie v 16. století jsme se snažili ukázat
možnosti nebo typy sebeprezentace umělce v malbě.
Rádi bychom tuto studii uzavřeli poznáním, že v průběhu 16. století, které bylo snad
nejbohatším obdobím změn pro život umělce, pro jeho sebepojetí, sebevědomí nebo pro jeho
postavení ve společnosti, se vyvinul nebo změnil také styl malířské sebeprezentace. Nechceme
ovšem zapomenout také na to, že sebeprezentace vždy souvisela i s osobností konkrétního
umělce, s jeho životem, prožíváním, spokojeností nebo preferencemi. Giorgio Vasari se chtěl
stát slavným umělcem a tomu podřídil celý svůj život. Podařilo se mu to. Obětoval tomu ovšem
zcela osobní život, který v podstatě neexistoval. Jeho potřeba neustále se navracet do Arezza,
daleko osobnější výzdoba vlastního domu v rodném městě než ve Florencii, svatba z rozumu
apod. jako by nám naznačovaly, že se Vasarimu sice splnilo přání být slavným a bohatým
umělcem, ovšem na úkor životního štěstí. Život Federika Zuccariho by se na první pohled také
nemusel zdát nejspokojenější, připomeňme téměř permanentní pocit příkoří, ovšem čteme-li
jeho malby správně, vyznění všech je nakonec kladné. Prostřednictvím těchto prací se zkrátka
vyrovnával s životem a s tím, co přináší. Zdá se, že Zuccari, který měl pevné zázemí ve vlastní
rodině, se kterou se nakonec usídlil ve svém milovaném Římě, nakonec prožil spokojený život.
Toto jsou postřehy, které vycházejí z děl, jež byla předmětem předkládané práce. Díky nim
můžeme lépe proniknout k osobnosti jejich tvůrce, jehož život nám naopak může usnadnit jejich
čtení. Život výtvarníka, doba, v níž tvořil, a jeho dílo jsou tak od sebe neoddělitelné při studiu
tématu sebeprezentace umělce v malbě.
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