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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je výběr uměleckých výtvarných děl zobrazujících 

náměty z divadelní formy italského renesančního divadla, jejíž název je commedia 

dell’arte. Téma práce tedy spadá do období renesance,
1
 což je celá kulturně historická 

epocha v dějinách Evropy, která znamená přechod od středověku k nové době. Její 

počátky lze nalézt v severní Itálii, především ve Florencii, Padově a Benátkách            

už v polovině 14. století. Do střední Evropy dorazila až na začátku 16. století. Od té 

doby se rovněž datuje divadlo raného novověku, protože právě tenkrát v divadle 

převládl renesanční prvek. Renesance postupně potlačila středověký způsob života         

i náboženské ideologie a překonala středověk v duchu měšťanského individualismu. 

K jejím hlavním ideovým podnětům patřil humanismus, který znamenal návrat 

k hodnotám lidství a pozemského života, který je cenný sám o sobě a není jen přípravou 

na věčnost. Dále oživení myšlenkového a kulturního odkazu antiky, kdy se antika stává 

ideově estetickým vzorem, a koneckonců reformační hnutí uvnitř západní církve. 

Obrazy a fresky zobrazující náměty commedie se nachází všude po světě          

na zámcích, v muzeích a galeriích. Pro svou práci jsem čerpala především z toho, co mi 

bylo k dispozici z literatury dostupné u nás. Při svém výběru mě nejvíce ze všeho 

inspirovala publikace francouzského autora Pierra-Louise Duchartre, která je bohatá    

na reprodukce starých ilustrací, a dále nástěnné malby, které zdobí stěny zámku 

Trausnitz. Zámek se nachází v Bavorsku. Výběr byl zaměřen pouze na výtvarná díla 

znázorňující scény a typické postavy z commedie dell’arte. 

 Commedia dell’arte je divadelní formou italského renesančního divadla, která 

měla v počátcích různé názvy: commedia all’improviso (improvizovaná komedie) nebo 

commedia a soggetto (komedie rozvíjená na základě zápletky, tématu nebo námětu). 

Amatérští herci, kteří měli plnou podporu bohatých sponzorů a aristokratů, provozovali 

v rámci dvorského divadla tak zvanou commedii eruditu (učená komedie). 

Profesionálové, tedy herecké skupiny, které se živily provozováním různých forem 

náboženského divadla se chtěly odlišit a tak odtud vzniklo označení commedia dell’arte 

(komedie hereckých profesionálů), to byl název naznačující všeobecnou charakteristiku. 

Kam přesně zařadit vznik tohoto divadla historikové doposud nevědí. Z pramenů          

je doložena první smlouva, která byla uzavřena v roce 1545 s jednou z profesionálních 

                                                 
1
 Obrození, obnovení. 
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skupin herců, ale o její činnosti není nic známo. Zato prvním zřetelným odkazem         

na představení commedie je práce herců z jiného souboru, a ta je doložena až z roku 

1568. Z toho vyplývá, že soubory commedie dell’arte začaly v Itálii působit přibližně 

v polovině 16. století. Do roku 1600 se rozšířila po Evropě a zůstala populárním 

zábavním žánrem až do 18. století. 

V první kapitole své práce se věnuji zhodnocení literatury, ze které jsem          

při psaní práce čerpala nejvíce informací. K vybranému tématu se vyskytuje jak 

odborná literatura cizojazyčná, tak i česká. Zaměřila jsem svojí pozornost na dvě hlavní 

skupiny. První skupinou je literatura, která se zabývá od začátku až do konce pouze 

divadelní formou commedii dell'arte. Kromě historického pozadí zde najdeme rozbory 

pevných typů commedie, prospěšné informace o profesionálních hereckých souborech   

a někdy    i ukázky scénářů. Do druhé skupiny jsem zařadila literaturu, která nám dává 

možnost zkoumat blíže historické poznatky o commedii dell'arte, patří sem tedy obecné 

dějiny divadla. Taková to literatura podává většinou kompletní přehled dějin divadla              

od počátku až do moderní doby. 

Na začátku druhé kapitoly věnuji pozornost italskému renesančnímu divadlu 

v rámci kulturního kontextu. Pokusím se zde nastínit, co taková commedia dell’arte 

představovala, přiblížím hlavní ustálené typy neboli masky, které jsou následně 

přítomny v katalogovém hesle. Dále zmíním, jak se profesionální herecké skupiny 

sdružovaly, podívám se blíž na základní složky commedie do kterých patří: obličejová 

maska, kostýmy, improvizace, pantomima, řeč, tanec, hudba, scénografie jeviště,           

a nakonec i diváci. 

Následuje první podkapitola, která je zaměřena na commedii dell’arte v italském 

prostředí. 

Druhá podkapitola je věnována commedii dell’arte v Čechách, která se k nám 

propagovala zčásti díky habsburským dvorům. Význam mělo především dvorské 

divadlo a herecké soubory působily převážně při význačných událostech a navíc 

zpočátku šlo o zábavu nepřístupnou veřejnosti. Až časem, kdy se commedia rozvíjela, 

se dostala i k prostému lidu. Zde je důležité neopomenout některé nástěnné malby, jež  

jsou zobrazené v Maškarním sále na zámku v Českém Krumlově, které jsou dílem 

vídeňského malíře Josefa Lederera a představují postavy komediantů z italské 

commedie. Na konci podkapitoly se zmiňuji o českém šlechtici a nejznámějším 

mecenáši Františku Antonínu Šporkovi, který se staral o bohatý kulturní život nejen 
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v Praze. Podkapitola je ukončena názornými ukázkami nástěnných maleb Maškarního 

sálu. 

Stěžejní kapitolu tvoří katalogové heslo, které představuje celkem šest 

uměleckých děl. Zaměřím se na identifikaci a důkladný popis (formální analýzu) 

každého z nich. Dále se budu věnovat podrobnému rozboru toho, co se na výjevu 

odehrává, jakou zápletku autor znázornil, jaké masky jsou představeny, jejich kostýmy 

a v neposlední řadě jaký vztah mají s ostatními postavami. Do katalogové heslo jsem 

zařadila nejen klasické obrazy, ale kromě toho i dvě nástěnné malby. Vybraná díla jsem 

zvolila tak, aby byla zajímavá a různorodá nejenom svým příběhem a zápletkou, 

prostředím, ale i počtem a rozmanitostí postav. To znamená, že se setkáme s postavami 

klidnými i dynamickými, s prostředím interiéru i exteriéru, s menším i větším počtem 

masek, s herci profesionály i amatéry. Začneme tedy obrazem, na kterém se nachází 

více herců z commedie a odehrává se v neznámém prostředí, následuji dvě nástěnné 

malby s malým počtem figur, dále budou dva obrazy znázorňující scénky z představení 

na jevišti, a posledním bude obraz s masovým počtem herců jak profesionálních,           

tak i amatérských. 

 V poslední kapitole se zaměřím na závěrečné zhodnocení vybraných obrazů         

a nástěnných maleb a jejich porovnání s charakterem divadelního představení. Pokusím 

se najít shodné znaky nebo naopak protiklady a posoudit je. Závěrečné zhodnocení bude 

řazeno shodně s katalogovým heslem. 
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1. Zhodnocení literatury 

O vývoji a problematice italské commedie dell'arte existuje odborná cizojazyčná 

i česká literatura, která tvoří první skupinu důležitou pro studium určené divadelní 

formy. K aktuální, hodnotné a moderní příručce odvětví bych na prvním místě ráda 

zmínila Commedia dell'Arte: an Actor's Handbook
2
 z roku 1994 od autora Johna 

Rudlina, který je nejen spisovatelem, ale také divadelním režisérem a docentem dramatu 

na univerzitě v Exeteru. Ve své knize zkoumá počátky, masky a vysvětluje základní 

charaktery commedie dell'arte. Druhá část knihy poskytuje praktickou příručku. Mezi 

další příručku lze zařadit například Commedia dell'Arte: A Handbook for Troupes
3
       

od autorů Johna Rudlina a Ollyho Cricka, která vyšla v roce 2001. Kniha představuje 

přehled nejznámějších představitelů commedie dell'arte od renesance po současnost. 

Další cizojazyčnou knihou, kterou máme u nás ke zkoumání commedie dell’arte 

k dispozici, je dílo s názvem La Commedia dell’arte et ses enfants (Komedie dell’arte   

a její děti).
4
 Jejím autorem je Francouz Pierre Louis Duchartre a vyšla po druhé světové 

válce v roce 1955. Francouzský titul podává kompletní informace o commedii dell’arte. 

Zabývá se její historií, rozebírá masky, podrobně nahlíží na typické charaktery 

z commedie. Vysvětluje roli ženy v commedii, zmiňuje se o hereckých společnostech, 

které se v průběhu vývoje commedie dell’arte utvářely a fungovaly. Kromě mnoha 

černobílých i barevných ilustrací je zde uvedeno a rozebráno devět ústředních, velkých, 

barevných reprodukcí starých ilustrací s náměty z commedie dell’arte, ke kterým autor 

podává podrobný informační index na konci knihy. To je jedna z předností této 

publikace. Taktéž obsahuje rytiny ze sbírky Fossardovy, rytiny z díla Riccoboniho        

a kresby Maurice Sanda. Dále je třeba vyzdvihnout knihu ruského divadelního historika 

pod názvem Italjanskaja narodnaja komedija,
5
 která je napsaná v ruštině a vydaná 

v Moskvě roku 1962. Její autor, vzdělaný historik a znalec renesance Alexej Karpovič 

Dživelegov, vykládá zrod význačné divadelní formy. Taktéž se zabývá základními 

charakteristikami postav a na konci uvádí příručku, která obsahuje výběr scénářů, jež 

mají posloužit k lepšímu pochopení a představě, jak taková commedie dell’arte 

vypadala. Mimo jiné, z něho vychází a citují ho ve svých pramenech i čeští autoři. 

                                                 
2
 RUDLIN 1994. 

3
 RUDLIN/CRICK 2001. 

4
 DUCHARTRE 1955. 

5
 DŽIVELEGOV 1962. 
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Z prostředí české literatury máme k dispozici knihu českého teatrologa Karla 

Kratochvíla, jejíž název je Ze světa komedie dell’arte.
6
 Kniha vyšla v roce 1987             

a   obsahuje podrobná fakta, poznámky a podněty celé problematiky. I zde je k dispozici 

sbírka několika scénářů. Najdeme zde kromě toho bohatý obrázkový materiál, ale pouze 

v černobílém provedení. V publikaci pod názvem Humanitas Latina in Bohemis
7
 z roku 

2006 se otázce týkající se commedie dell’arte v českých zemích věnuje Kateřina 

Bohadlová v kapitole pod názvem Setkání italské komedie dell’arte s multikulturním 

prostředím Českých zemí v 16.–18. století. Kapitola se dělí na několik podkapitol,       

ve kterých se dozvídáme například, jak se k nám do Čech italští komedianti dostali, jaké 

významné pražské slavnosti se oslavovaly a také zajímavá fakta z korespondencí mezi 

představiteli královského rodu. 

Druhou skupinu literatury, ze které můžeme čerpat historické poznatky o vývoji 

a průběhu commedie dell’arte, jsou knihy o dějinách divadla. Od zahraničních autorů 

jsou u nás dostupné například kompletní Dějiny divadla
8
 z roku 2008, zahrnující období 

od starověku po současnost, od Oscara Grosse Brocketta. Další je malá encyklopedie 

dějin světového divadla z roku 2004 pod názvem Divadlo
9
 od Andrey Gronemeyera. 

Autor píše o commedii dell’arte v kapitole Zlatý věk divadla a přikládá malé barevné 

ukázky. Divadelně historická publikace o renesančním divadle, jeho zdrojích a vlivech, 

která je z roku 1984 a je napsána v anglickém jazyce se nazývá Renaissance theatre.
10

 

Její autor, Ronald W. Vince, se v díle věnuje nejen italské commedii dell’arte, ale také 

alžbětinskému divadlu, divadlu španělského zlatého věku a francouzskému klasickému 

divadlu.  

Od českých autorů máme k dispozici například Světové dějiny divadla
11

 z roku 

1929, jejichž autorem je Vojtěch Kristian Blahník. Kniha zahrnuje období od antiky    

do počátku 20. století a kromě soustředění pozornosti k jednotlivým etapám vývoje 

divadla, se také zabývá proměnami divadelní architektury a dramatu. Zde jsem věnovala 

svou pozornost především kapitole pod názvem Od komedie dell’arte k Molièrovi. 

Každá z kapitol je doprovozena rozšířeným černobílým obrazovým materiálem. Jaromír 

Kazda podává přehledným způsobem základní informace o vývoji světového divadla  

                                                 
6
 KRATOCHVÍL 1987. 

7
 BOHADLOVÁ 2006. 

8
 BROCKETT 2008. 

9
 GRONEMEYER 2004. 

10
 VINCE 1984. 

11
 BLAHNÍK 1929. 
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od pravěku do konce 18. století ve své knize Kapitoly z dějin divadla,
12

 která je z roku 

1998. Commedii dell’arte zde věnuje potřebnou pozornost v kapitole VIII. Italské 

renesanční divadlo. Na konci každé kapitoly je k dispozici podrobný odkaz                  

na doporučenou literaturu vybraného tématu. Dále je nám k dispozici jeho, o něco málo 

starší, Průvodce dějinami českého divadla.
13

 Jedná se o učební text neobsahující 

obrazovou přílohu pro studenty, který má poskytnout základní představu o českých 

dějinách a vývoji divadla u nás. Průvodce je rozdělený do několika kapitol, z nichž      

mě nejvíce zajímala kapitola II. Od renesance k baroku. Zde se autor věnuje školskému, 

dvorskému, šlechtickému a lidovému divadlu. Jaromír Kazda kromě vydávání literatury 

publikoval i do časopisecké studie. Tak například v roce 1996 publikoval článek 

pod názvem Putování komedie dell’arte staletími – představa člověka o člověku 

v časopise Svět a divadlo číslo 5/1996. Tento časopis je dvouměsíčník vydávaný         

od roku 1990. Jazyk a redakce jsou česko-slovenské. Periodikum spolupracuje                

i s předními zahraničními autory.
14

 Další jeho článek ve Svět a divadlo číslo 6/1992 

vyšel pod názvem Kouzelný svět harlekynády. Dalším českým autorem zabývajícím     

se dějinami českého divadla je Jan Císař. Jeho Přehled dějin českého divadla,
15

 

vydaného v roce 2006, představuje přehledně a zajímavě dějiny českého divadla          

od počátků až do roku 1945, ale neobsahuje žádné ilustrace. 

Maškarnímu sálu, který patří k významné součásti historie zámku v Českém 

Krumlově, se věnuje český autor Michal Tůma. Příběh maškarního sálu ze zámku 

v Českém Krumlově
16

 je obsáhlá obrazová publikace z roku 2007, ve které autor 

prezentuje překrásné nástěnné malby z poloviny 18. století od malíře Josefa Lederera. 

Námětem pro malby byla právě italsko-francouzská commedie dell´arte. Jeho druhou 

publikací je Český Krumlov věčnost a den města,
17

 která byla publikovaná v roce 2000. 

Tato publikace kromě fotografií Maškarního sálu obsahuje především náhledy na krásu 

Českého Krumlova. 

K identifikaci charakteristických masek commedie dell’arte dle jejich 

poznávacích znaků, kostýmů, k určení jejich role v představení commedii a na 

výtvarných dílech jsem vycházela především z poznatků čerpaných z literárních 

pramenů, které máme u nás k dispozici. 

                                                 
12

 KAZDA 1998. 
13

 KAZDA 1994. 
14

 http://www.svetadivadlo.cz/cz/o-nas, vyhledáno 30. 4. 2016. 
15

 CÍSAŘ 2006. 
16

 TŮMA 2007. 
17

 TŮMA 2000. 

http://www.svetadivadlo.cz/cz/o-nas


 

12 

V závěru bych ráda podotkla, že knihovní fondy v Čechách nejsou pro téma 

italské commedie dell’arte dostatečně obsáhlé a neměla jsem bohužel možnost studovat 

ani v zahraničí. A tak v rámci hledání výtvarných děl s náměty z commedie dell’arte 

jsem využívala hlavně dostupné odborné literatury a internetových zdrojů. 
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2. Italské renesanční divadlo v kulturním kontextu 

 V této kapitole bych ráda připomenula, co commedia dell’arte představovala,  

co patřilo k základním složkám této divadelní formy a jaké postavy v ní vystupovaly. 

Commedia dell’arte je z velké části divadlem komediálním, považuje se za největší 

výrazovou divadelní formu vůbec. Účinkovali v ní profesionální italští herci zhruba    

od poloviny 16. století do konce 18. století. Představení byla velice živá, herci při nich 

improvizovali, užívali obličejových masek, hrála hudba, zpívalo se a tančilo, používala 

se pantomima. Herecké společnosti byly vedené vzdělanými lidmi, kteří měli výborně 

nastudované literární prameny. Commedie měla dvě větve – lidovou a dvorskou.         

Za hranicemi Itálie ovlivňovala tamější divadlo a i sama podléhala vlivům místních 

prvků na cizím území, dávala i přijímala. Občas bylo divadlo hráno i amatéry. 

Představení commedie se provozovala jak v Itálii, ve Francii tak i a na zájezdech jinde 

po Evropě.
18

 

Commedia dell’arte je název, který znamená profesionální divadlo, někdy        

se označuje jako ,,commedia podle scénáře“ nebo ,,commedia masek“. Vznik označení 

dell’arte prý pochází od samotných herců. ,,Jako v některých jiných jazycích                  

i v italštině slovo ,,arte“ znamená umění i řemeslnou dovednost a ve své době to bylo 

označení profesionálního uměleckého řemesla hereckého“.
19

 

V commedii dell’arte vystupovaly pevné typy nebo řekněme odbornou 

terminologii masky,
20

 které tvořily jednu ze základních složek commedie dell’arte. 

Typy vychází z výrazných jednotlivců a to především ze sociálně negativních                

a typických pro tu nebo onu historickou dobu. Zajímavé je, že masku neboli typ 

představoval jeden herec trvale celý život. Je třeba zde připomenout, čím se konkrétní 

postavy vyznačovaly, abychom mohli při nahlížení na umělecká díla o nich mít alespoň 

základní ponětí. Postav commedie je opravdu hodně, podíváme se pouze na základní,    

se kterými se později setkáme v kapitole katalogového hesla. 

První skupinou tvoří staří páni, italsky i vecchi. Jsou to postavy, které často 

představují otce mladé dcery nebo syna. Přestože jsou většinou v roli rodiče, také bývají 

zamilovaní a záletní. Ve svém věku mají zájmy mladých, především v tomto kontrastu 

spočívá jejich komičnost. K typickým představitelům i vecchi v commedii dell’arte      

                                                 
18

 GRONEMEYER 2004, 64. 
19

 KRATOCHVÍL 1987, 18. 
20

 V odborné terminologii commedie dell’arte se pro typ používá pojem maska (maschere) i v případě, 
že postava obličejovou masku nenosí. In: SMOLOVÁ 2010, 39. 
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se řadí pantalone, který je přítomen od začátku až do konce v kapitole katalogového 

hesla. Pantalone je komickou charakterní maskou, která vznikla v Benátkách. Byl 

kupcem a mluvil benátským dialektem. ,,Benátští kupci, kdysi opora státu, jsou       

v 16. století jen odleskem zašlé slávy. A když vedle své tradiční chamtivosti vykazují 

ještě usedlému věku nepřiměřené vlastnosti, jako je zájem o mladé ženy, pak jsou 

vděčným terčem posměchu.“
21

 Příběhy spojené s maskou pantalona jsou pokaždé 

identické a opakují se. Jednou by rád provdal dceru za bohatého mladého muže a tak 

odhání jejího chudého milence. Podruhé je sám vášnivým milovníkem a má mladou 

ženu, přičemž dostane parohy. Jeho povaha je vznětlivá, často se naparuje a ukazuje 

svoji sílu, což může vyústit do šarvátky. Postava pantalona se řadí k chytrým, včas totiž 

prokoukne nástrahy a plány svých nepřátel. Jako milovníka si ho můžeme dobře 

prohlédnout na prvním obraze katalogového hesla pod názvem Italští komedianti 

commedie dell’arte. V roli otce mladé dcery je představen například na čtvrté malbě 

pod názvem Herecká společnost Gelosi s Isabellou Andreini. Jeho figura se většinou 

zpodobňuje jako velká a vysoká. Pantalona lze pokaždé spolehlivě identifikovat podle 

jeho zevních znaků, jedním z nich je červenočerná kombinace kostýmu. Nosil dlouhé 

červené kalhoty (pantalony),
22

 krátkou přiléhavou červenou vestičku nebo košili, dlouhý 

černý plášť s krátkými rukávy, pantofle, malou čepičku, v pase měšec nebo dýku. Jako 

komická postava nosil tmavou obličejovou polomasku, která měla dobře zdůrazněné 

rysy a velký nos. K tomu měl pantalone prošedivělé vousy na bradě, které byly 

protažené do délky.
23

 Tuto roli mohl ztvárnit pouze výborný herec, který kromě 

hereckých schopností ovládal již zmíněný benátský dialekt. Pokud herecká společnost 

takového herce v souboru neměla, musel se pantalon změnit v jinou podobnou postavu, 

která ve své roli nepotřebovala schopnost ovládat toto nářečí. Postava pantalona 

v průběhu doby samozřejmě prošla některými změnami a vývojem, například v raném 

období byl tento muž víc legrační než ke konci existence commedie dell’arte, kdy ho 

víc vyjadřuje hrdost na své postavení a často pouze hubuje zkažené mládeži.
24

 

Druhou skupinou masek tvoří zanni. Jsou to postavy sluhů, kteří patří               

ke komickým maskám a taktéž k hlavním elementům na jevišti commedie dell’arte. 

,,Sluhové v commedii dell’arte jsou komickými postavami non plus ultra. Mají kořeny 

                                                 
21

 KRATOCHVÍL 1987, 89. 
22

 Z franc. pantalon, slovem dlouhé, až po kotníky sahající kalhoty, moderní od veliké revoluce 
francouzské podnes. In: VEBER 2006, 81. 

23
 RUDLIN 1994, 93; DUCHARTRE 1955, 171. 

24
 DŽIVELEGOV 1962, 104–108. 
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v reálném životě. Rekrutovali se z nosičů a posluhů, kteří přišli z vesnic za prací          

do měst, brali každou práci, aby se uživili, přičemž byli také někdy terčem posměšků 

městských lidí. Nebyli tak obratní, pohotoví jako oni, ale nebyli hloupí, brzy                 

to dohonili.“
25

 Zanni může vystupovat jak samostatně, tak i ve dvojici. Sluhové většinou 

pocházejí z Bergama nebo Neapolska. O lidech z Bergama se například říkalo: 

,,…pocházejí z Bergama, poněvadž první – náramně šikovný, a druhý – docela hloupý, 

v obou těch krajnostech se nikde jinde nenajdou než mezi Bergamčany.“
26

 Charaktery 

sluhů jsou samozřejmě lehce přehnané, ale v zásadě odpovídají skutečnosti. Když zanni 

vystupují v představení commedie ve dvou, vždy musí být mezi nimi kontrast, aktivní 

s kladnými vlastnostmi a pasivní, který slouží jako nástroj pro prvního. Nebo chytrý       

a hloupý. Jejich hlavní úlohou při hraní bylo pomáhat svým pánům nebo mladým párům 

milenců. Když se podíváme na jejich kostým, tak si můžeme všimnout, že byl 

realistický a venkovský, odpovídající původu a postavení. Je zde ještě nutné 

připomenout, že sluhům odpovídaly služky, které obličejové masky nosily jenom občas 

a byly erotickým živlem, zvýrazněným jejich kostýmem. Jedna bývala mladá a druhá 

starší.
27

 V kapitole katalogového hesla ale žádný z vybraných autorů konkrétní typ 

služky neznázornil. 

Představitelů zanni je několik, zaměřím se na konkrétní typ, se kterým              

se setkáme v kapitole katalogového hesla. Jedním z typických představitelů zanni 

v commedii dell’arte je harlekýn, italsky arlecchino, se kterým se v katalogovém hesle 

setkáme celkem dvakrát. Harlekýn patří k úplným špičkám na jevišti. Byl natolik 

zajímavý, že této masce byly věnovány dokonce celé knihy. Právě harlekýnův původ    

je z Bergamska, odkud jako chudý zemědělec přišel do města. Patří k nemotorným             

a hloupým sluhům. Jeho charakteristický znakem je jeho kostým – záplatové šaty šité 

nepravidelně z různých kusů barevných hadříků,
28

 dlouhé plandavé kalhoty a na obličeji 

nasazená černá obličejová polomaska. Hlavu měl oholenou a nosil na ní klobouček       

se zvednutým okrajem. Jeho maska byla někdy oblepena umělým obočím a vousy 

s velkou boulí na čele, měla malé otvory na oči. Postupem času se i jeho postava 

proměňovala. Pokud byl zpočátku spíše opožděný, těžkopádný, tak později se z něho 

stává pohyblivý artista, který je dynamický, skákavý a hbitý.
29

 Stejně tak                      

                                                 
25

 KRATOCHVÍL 1987, 119. 
26

 KRATOCHVÍL 1987, 118. 
27

 RUDLIN 1994, 67–71; DUCHARTRE 1955, 109–115. 
28

 Důkaz špatné finanční situace jeho pána. In: KAZDA 1998, 101. 
29

 RUDLIN 1994, 76–79; DŽIVELEGOV 1962, 121–122. 
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se transformovaly i jeho chudé šaty, později nosil krásný kárový kostým, který uvidíme 

při nahlédnutí do Maškarního sálu Českého Krumlova. Ve vybraných uměleckých 

dílech katalogového hesla vystupuje harlekýn převážně v roli pomocníka pantalonova 

než jako šašek a bavič. 

Třetí skupinu stálých typů commedie dell’arte tvoří páry milenců, italsky 

innamorati. Jsou to postavy milostných dvojic, které se oproti starcům a zannim 

zařazují k vážným charakterům. Obecně námět lásky jako téma pro představení 

commedii bylo u publika velice oblíbené a žádané. Zanni pomáhali nejen svým pánům, 

ale taktéž i mladým milencům, názorný příklad nalezneme v katalogovém hesle jako 

první na malbě Italští komedianti commedie dell’arte, kdy sluha odvádí pozornost 

rozhněvaného pantalona od innamorati. Tyto role zpodobňovali vždy mladí a krásní 

lidé, proto také nepoužívali obličejové masky, publikum si žádalo vidět jejich 

přirozenou krásu. Dvojice na sobě měla pokaždé krásně a bohatě zdobené šaty, které 

odpovídaly nejnovější dvorské módě. Postava mladého muže většinou nosila kabátek  

ze saténu, límec a manžety byly hedvábné a bílé, bílé kalhoty a punčochy, kožené 

střevíce s podpatky, klobouček. Mladá dáma měla oblečené šaty pastelové barvy           

se širokou sukní do podlahy, zdobené krajkou, střevíčky. Jejich výstupy byly literárně 

náročné, obsahovaly lyrické výstupy, vážné myšlenky, a proto bylo důležité studovat 

všechno předem. Přítomnost komických masek byla tedy velmi důležitá, protože 

vždycky vyvedla do rovnováhy a odlehčila vážné výstupy innamorati. V hereckých 

společnostech se rozdělovaly mladé milenky na první a druhou, stejně tomu bylo            

i u mužů.
30

 Nejznámější italskou herečkou v roli milenky byla Isabella Andreini, o které 

se zmiňuje česká a zahraniční literatura. Tato žena žila v letech 1562–1604 a účinkovala 

v herecké společnosti Gelosi. Byla to prý krásná a duchaplná žena, taktéž byla 

spisovatelkou a členkou literární akademie Pozorných. Zpodobňovala první milovnici   

a zanechala tak představu o tom, jak vypadala role typu innamorata. Na tuto ženu         

se vzpomíná jako na: ,,Květ pionýrů italského divadla. Neustále zamilovaná do hrdiny 

krásného a velmi často velmi hloupého, sleduje svou zápletku s neúnavnou energií        

a velkým praktickým smyslem: přestrojuje se za muže, předstírá šílenství, ohlupuje 

svého starého směšného milovníka, svého manžela nebo otce, hádá se se svými 

soupeřkami a kárá své nepřítelkyně, zachovávajíc přitom, přes svou prudkost, určitou 

eleganci a půvab.“
31

 Její nadání spočívalo především ve způsobilosti vyvíjet osnovu 

                                                 
30

 RUDLIN 1994, 106–112. 
31

 KRATOCHVÍL 1987, 196. 
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děje a použít při tom připravené rozhovory. Jako příslušnice literární akademie             

se s nadšením věnovala učení klasických textů nebo parafrázi o lásce od oblíbených 

autorů.
32

 S postavami innamorati se v průběhu katalogového hesla setkáme několikrát    

a vyobrazení Isabelly Andreini uvidíme na čtvrtém obraze s názvem Herecká 

společnost Gelosi s Isabellou Andreini. 

Kromě pevných typů je důležité a zajímavé zmínit jakým způsobem                   

se profesionální skupiny herců organizovaly, jak vypadaly a fungovaly. Profesionální 

skupiny komediantů se zpočátku utvářely pod patronací místních severoitalských dvorů. 

Nejintenzivnější péči prokázali tomuto divadlu mantovští a parmští vévodové, jen 

zřídka vystupovaly jako samostatné a nezávislé komponenty. Politické aktivitě, která 

byla v Itálii velmi nepřehledná, se herci těchto skupin nekompromisně vyhýbali. 

Herecký soubor sčítal zpravidla deset až dvanáct členů, každý herecký soubor měl 

vlastního principála, který ho vedl. Ve skupině bylo sedm někdy osm mužů a tři až čtyři 

ženy. Klasická sestava skupiny měla dva starší muže,
33

 dva sluhy, jednu služku, dva 

páry milenců a Capitana.
34

 Tohoto modelu se soubory držely a odchylovaly se od něj 

jen velmi zřídka. Přípravu představení měl na starosti principál, který taktéž 

zaměstnával herce do souboru. Vybraní herci měli velkou samostatnost. Pravděpodobně 

se o své potřeby museli postarat sami a šlo nejen o kostým a rekvizity, ale milovníci 

měli dokonce za povinnost si vést jakýsi zápisník, do kterého si zaznamenávali vhodné 

texty, především z literatury, která byla zrovna rozšířená a oblíbená. Placení členů 

skupiny probíhalo nejspíše podílovým způsobem. To znamená, že výdělek si dělili 

patrně na základě individuálního podílu uvedeného ve smlouvě. Pouze někdo, 

začátečník nebo prozatímní výpomoc, měla od principála dohodnutý plat. Téměř 

nepřetržitě se někam cestovalo, a tak v kterémkoliv městě byl principál povinen žádat   

o povolení nebo souhlas hrát. Některé soubory takové povolení ani nedostaly. 

Podmínky a okolnosti pro herce nebyly vždy a na všech místech ideální, nicméně 

skupiny hrály svá představení kde se dalo, a jejich přizpůsobivost byla pověstná.  

Pokud jde řeč o nejlepších hereckých souborech, ty prožily svou největší slávu 

v Itálii a bezprostředně v zahraničí převážně v letech 1570–1650. S posledními soubory 

je možno se v Evropě setkat ještě kolem roku 1775. Silný vliv na domácí herce              

a divadlo působil všude, kam tyto komediální soubory zavítaly. Principál Alberto 

                                                 
32

 RUDLIN 1994, 115–116. 
33

 Pantalona a Dottora. 
34

 Capitano je typ chvástavého vojáka.  
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Naselli vedl jednu z prvních slavných společností, která působila v letech 1568–1583. 

K jejím pravidelným scénám patřila domovská Mantova, Paříž, Ferrara a Madrid.
35

 Za 

připomenutí stojí alespoň několik dalších společností. 

Nejslavnější herecká společnost Gelosi (nadšenci) působila v letech 1568–1604. 

Jejím prvním principálem byl Flaminio Scala, později Francesco Andreini, který hrál 

zprvu milovníka a poté Capitana. Jeho manželka byla Isabella Andreini, která zářila 

jako úžasná milovnice tohoto divadla, všemi obdivovaná, po její smrti však existence 

skupiny zanikla. Tato žena je mimochodem vyobrazená na jednom obrazu                     

v hlavní kapitole katalogového hesla. Gelosi cestovali po celé Itálii a Francii, 

vystupovali i na velkolepé svatbě Ferdinanda I. ve Florencii roku 1589 a taktéž            

na francouzském dvoře krále Jindřicha IV.
36

  

Herecký soubor Confidenti (důvěrníci) hrál v letech 1574–1639 jak v Itálii, tak   

i ve Francii a Španělsku. Principálem souboru byl ze všech nejdéle Flamino Scala.
37

  

Skupina Dediosi (žádostiví) existovala v letech 1581–1599. Ve své době byla 

velmi dobře hodnocena a častokrát dávána za vzor.
38

  

Accesi (planoucí nebo inspirovaní) působili v letech 1590–1628. Dlouholetým 

principálem byl Piero Cecchini, vystupoval s nimi například i první slavný Harlekýn 

Tristan Martinelli. Herecká skupinka pronikla také do střední Evropy. Hrála nejen 

v Itálii a Francii, jak bylo běžné, ale dokonce v Rakousku a v Německu.
39

  

Společnost pod názvem Fedeli (věrní) byla aktivní v letech 1601–1652. Úroveň 

skupiny držel její významný herec Giambattista Andreini, to byl syn Francesca              

a Isabelly ze skupiny Gelosi. Tento soubor prokazatelně vystoupil i v Praze.
40

 

Druhou základní složku commedie dell’arte představuje obličejová maska. 

Obličejové masky byly používány již ve starších dobách a také běžně v karnevalech, 

odkud si je commedie dell’arte taktéž převzala. Co vlastně nošení masky mělo 

vyjadřovat? K čemu masky sloužily? Maska měla znázorňovat nereálný svět, ve kterém 

se jenom hraje. V dnešní době se oči a obličej považují za významné východisko pro 

odraz duševního dění. Například v televizi a ve filmu lze tyto části obličeje zabrat       

do detailů. V divadle je tomu zcela jinak, tady může publikum obličejovou mimiku, 

která bývá zdůrazněná ještě navíc líčením, pozorovat pouze z prvních řad hlediště. 

                                                 
35

 VEBER 2006, 78–79. 
36

 DUCHARTRE 1955, 80–85; RUDLIN/CRICK 2001, 14–23. 
37

 RUDLIN/CRICK 2001, 31–39. 
38

 RUDLIN/CRICK 2001, 30. 
39

 RUDLIN/CRICK 2001, 42–44. 
40

 RUDLIN/CRICK 2001, 45–49. 
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Proto se herci často více koncentrují na výraz obličeje a méně na koordinaci ostatních 

částí těla. Jenomže duševní změny vyjadřuje nejen mimika, ale i pohyb lidského těla. 

Herci, kteří hrají s obličejovou maskou tak hrají celým tělem, pohybem tedy vyjadřují 

schovaný výraz svého obličeje. Gesto je v commedii dell’arte hodně důležité.              

To znamená, že pokud herec nepoužívá svoje tělo, tak i jeho maska jakoby mlčí. 

Naopak pokud komediant používá správně pohybů svého těla, maska je více 

výmluvnější, než samotný odhalený obličej. 

Nositelé masek měli v první řadě zůstat nepoznání, to je jedna                            

ze základních funkcí obličejové masky. Bylo to nezbytné například z důvodu 

předvádění některých erotických nebo satirických výstupů, protože se říká,                    

že ,,obličejová maska se přeci nečervená.“ Jak jsem se již zmínila na začátku, masku    

na obličeji nosily pouze komické figury, páry milenců a ženy masky nikdy neměly.          

Ve Francii ale postupně docházelo k odchylování od daných obličejových masek. 

Francouzské publikum si vyžadovalo vidět obličeje svých oblíbenců, o to více pokud 

ještě byli tito herci krásní. 

První obličejové masky commedie dell’arte vypadaly přehnaně parodující.       

Až postupem času se jejich vzhledal začal zjemňovat. Obličejové masky byly 

rozmanité. Některé z nich zakrývaly větší část obličeje, kdy zůstávaly odkryty jen brada 

a rty. Postupem času maska více odhalovala dolní část obličeje, kdy byla nad horním 

rtem zakončena hustými vousy, taková maska byla charakteristická hlavně pro 

komickou postavu pantalona. Větší odhalování obličeje bylo pro herce spíše velkou 

výhodou, protože to ulehčovalo výslovnost slov. Občas se nosily masky, které 

zakrývaly pouze čelo a nos. Masky měly hnědý nebo černý odstín a vyráběly se tak,     

že se nejprve vyřezala dřevěná forma potřebného tvaru a posléze se na ni natáhla pravá 

kůže. Obličejové rysy těchto masek nebyly nijak přehnané, pouze pantalonova maska 

měla výraznější stařecké rysy.
41

 

Dle mého názoru je vcelku zajímavé se dozvědět, jak samotní herci vnímali 

nošení svých obličejových masek při představení na jevišti, nebo co si o nich mysleli. 

Jsou nám známé některé ideje moderních umělců, kteří se ke svým maskám otevřeně 

vyjadřují. Například herec jménem Hussenot vnímal svou masku jako velkou výpomoc 

při hraní. Pokud totiž hrál s odhaleným obličejem, měl pocit, že jeho obličej není 

dostatečně harmonický a plně spjatý s postavou, kterou znázorňoval. Naopak pokud měl 
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na obličeji nasazenou masku, cítil se jako bytost tvořící dokonalý a naprostý celek. Jiný 

má pocit, že herec, který si přiloží masku na svůj obličej, jakoby vdechne realitu své 

postavy, o které třeba ani netušil. Maska určuje vše a herec ji jen poslouchá. Najednou 

nejen obličej získává úpravu, ale celá osoba, chování, city, charakter, vše to,                 

co nedokázal zahrát s odhaleným obličejem.
42

 

Divadelní kostýmy byly naprosto neodmyslitelným oblekem pro divadelní 

figury. Kostým se absolutně odlišuje od běžného, každodenního oblečení. Takže            

i kvalita látky musela být pravděpodobně na jiné úrovni. Postavy v commedii dell’arte 

jsou pevné a ustálené, proto také jejich kostýmy byly převážně neměnné po celou dobu 

existence commedie. To můžeme moc dobře pozorovat například u komické masky 

pantalona, který vystupuje v průběhu celého katalogového hesla.  

Kostým tvořil poměrně náročný a nákladný prvek commedii. Proč tomu           

tak bylo? Především se kladl důraz na harmonické zpracování barev mezi sebou. 

Kombinovala se například černá s bílou, černá s červenou, zelená s bílou, bílá 

s červenou až do varianty přítomnosti několika barevných odstínů současně. Obličejová 

maska společně v kombinaci s kostýmem tak tvořili efektivní, harmonický zevnějšek 

herce. 

Když zde mluvím o kostýmech, musím nutně připomenout významného 

francouzského ilustrátora, spisovatele a historika Maurice Sanda,
43

 který projevil svůj 

zájem o lidové divadlo v pozdním 19. století. Jeho dvousvazkovým dílem jsou 

významné a monumentální studie o commedii dell’arte, jejichž název je Masques          

et bouffons (Masky a šaškové) vydané v roce 1860 v Paříži. Publikace patří mezi 

vysoce ceněné a přínosné. Obsahuje jeho vlastní nákresy kostýmů pro pevné typy 

commedie. Autorovy kresby se velmi rozšířily a inspirovaly podobně jako práce 

Watteauovy nebo Callotovy. Nutno dodat, že knihovní fondy v Čechách bohužel tuto 

publikaci nenabízejí a tak u nás není bohužel k dostání. 
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Maska pantalon, Maurice Sand, 1860, Masques et bouffons (vlevo) 

Maska harlekýna, Maurice Sand, 1860, Masques et bouffons (vpravo) 

 

K důležité a atraktivní složce commedie dell’arte patří činnost improvizace.     

To znamená k provozování výkonů bez předešlé pečlivé přípravy a zkoušení. 

Improvizace se užívá nejvíce v uměleckých profesích, je velmi stará a existovala          

už v období antiky. Když rozebereme improvizaci hereckou, tak pouze úspěšný herec, 

který by byl způsobilý řešit nově tvořené situace žádoucím způsobem, mohl 

v improvizaci prosperovat. ,,Improvizace vyžaduje znalost oboru, jeho potřeb                

a možností, dobrý stav nervů a fantazii, která navazuje a předvídá, je si vědoma 

okamžitého psychofyzického stavu svého i spoluhráčů, spolupracuje s publikem,           

a především je schopna tvořit. Zvláštní dobrá funkce mozková tu musí pracovat správně 

a v pravý čas. Je tu velejemný spoj správně vytanuvší myšlenky, po níž musí okamžitě 

následovat slovo, akce.“
44

 

Další významnou složkou commedie dell’arte bylo prastaré lidové jevištní 

umění pantomima,
45

 která do commedie pronikla z různých komických čísel uváděných 

na náměstích a také z karnevalu. Pantomima byla často doplňovaná vtipem, otevřeností 
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a především humorem. Pantomima si zažila různé doby, slavné i méně proslulé. Nikdy 

nezanikla, doplňovala a obohacovala různé divadelní žánry, a to jak pohybově tak           

i esteticky. Někdy se o divadle commedie dell’arte mluví jako o divadle němém.          

To však není pravda, protože se tomu tvrzení příčí výstupy innamorati, zanni a dalších 

masek. Ovšem pokud italští komedianti vystupovali v cizojazyčné zemi, bylo pro ně 

nezbytně nutné si pantomimou vypomáhat. 

Pantomimu uměli dobře ovládat všichni členové herecké společnosti.               

Při představeních, kde se účinkovalo v obličejových maskách to ani jinak nebylo 

možné. Pantomima byla v commedii převážně akrobatická a komická.
46

 

Kromě pantomimy byla v commedii dell’arte důležitá i řeč. Velkou důležitost 

v této divadelní formě měly dialekty, které byly důležitým můstkem ve spojení 

s lidovým původem tohoto divadla, přitahovaly místní diváky, protože to byla jejich řeč. 

Dialekty byly především hlavní úlohou komických postav. Komedianti při hře používali 

různé pestré přísloví, slovní obraty, hádanky, bajky, písně, úsloví a povídačky. 

Kromě pantomimy a řeči se v commedii taktéž používal tanec. Ten patří k další 

velmi atraktivní a užívané složce, která naplňovala commedii dell’arte. V podstatě 

všechny představení commedii byly roztančené a nebylo to nic neobvyklého vzhledem 

k pohybovým dovednostem těla každého z účinkujících. Všichni dobří herci tanec 

ovládali stejně na úrovni jako například zpěv, ovšem na sólová čísla měli větší herecké 

společnosti speciální sólistku. 

Podle dochovaných obrazových dokumentací a také dle záznamů ze scénářů      

je známo, že se tančili rozmanité tance: groteskní, lidové, komické nebo parodie             

a napodobeniny dvorských populárních tanců. Poměrně proslulým tancem, který italští 

komedianti dostali do Evropy, byl komický tanec nazvaný bergamasca. Podstatou 

tohoto tance bylo napodobování bergamských venkovanů. Tanec si v komické oblasti 

získal obzvlášť mimořádnou pozici. Ke zvláštnostem divadelní formy dell’arte patřila 

sestava baletní pantomimy s komickými vložkami. 

Některé tance byly natolik provokativní, že se o nich psalo: ,,Staré divadelní 

tance italské byly volné a odvážné. Otec Bianchi nebyl sám, kdo metal blesky proti 

tanečnicím, které tancovaly v divadle ve společnosti mužů, a které pohyby svých těl, 

svými obličeji a svými ňadry předvádějí jisté akce, které by nemohly být poctivě 

popsány slovy.“
47

 Mezi další velmi provokativní se považovaly tance ciaccony               
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a sarabandy. Ve scénářích se vždy počítalo s tancem, který se spojoval také 

s akrobatickými prvky, například se skoky, kotouly, saltem,…atd. Komedianti čerpali 

hodně techniky například z dvorského baletu, celé to doplňovali o komické výstupy       

a zmíněné akrobatické dovednosti. 

Kromě tance se v commedii dell’arte užívalo hudby. Hudbu tvořili herci sami, 

když hráli na vlastní hudební nástroje. Moc dobře to můžeme pozorovat například        

na freskách ze zámku Trausnitz, kdy pantalon hraje na loutnu a zpívá současně. Herci 

dále ovládali hru například na violu, píšťalu, flétnu a nejrůznější drnkací nástroje. 

Někteří zdatní herci ovládali hru na několik hudebních nástrojů. Kromě herců hrajících 

na hudební nástroje občas byla v souborech přítomná zpěvačka, která byla zároveň 

tanečnicí a také hrála na hudební nástroje. Přítomnost hudebních nástrojů                     

při představení hodně závisela na finančních možnostech hereckých souborů,              

ale například kytaru si mohla dovolit snad každá komediální společnost. 

Určitě je nezbytné se zmínit i o scénografii jeviště v commedii dell’arte. 

Kočovné herecké společnosti z raného období commedie hráli svá představení převážně 

venku pod širým nebem. Jejich výprava tak byla velmi skromná a jednoduchá. Jeviště 

bylo víceméně obnažené, z obou stran byly vytvořené vstupy pro odchody a příchody 

herců na scénu. Domovní zdi byly znázorňovány namalovanou rustikou,
48

 což můžeme 

přesně vidět na vybraných malířských dílech v kapitole katalogového hesla. Venku bylo 

třeba používat lehké, jednoduché lešení, které bylo možno v co nejkratším čase postavit 

a poté opět složit a přenést na jiné místo. Na tuto konstrukci se natáhly látkové dekorace 

s naprosto neutrálním tématem, které posléze bylo možné užívat v mnoha výstupech. 

Taktéž se hrálo uvnitř, kdy byl interiér naprosto prázdný. Vzadu jeviště byla natažena 

černá, látková šála jako zázemí pro herce, za kterou se připravovali na své výstupy 

masky účinkujících, před šálou se hrálo. Tuto možnost provedení taktéž uvidíme 

v katalogovém hesle. Nábytek v commedii nebyl zapotřebí, občas se používalo pouze 

základní vybavení. Publikum sedělo v hledišti a podlaha jeviště byla zhruba ve výši 

divákových očí. Víme, že existuje mnoho zachycených výjevů scén, které musel podle 

všeho zaznamenávat malíř divadelník nebo člen herecké společnosti, který to vše musel 

mít na očích. Děj představení se většinou odehrával na perspektivně malovaných 

ulicích, mezi domy a v oknech. Názorným příkladem jsou nástěnné malby na ,,schodišti 

bláznů“ na zámku Trausnitz v Bavorsku, které jsem vybrala a zařadila do katalogového 
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hesla, a které přesně zachycují takovýto typ kulis. Lidé, kteří se v té době zabývali 

scénografií jeviště, museli být odborníky, kteří ovládali nejen teoretické, ale také 

praktické znalosti perspektivy, což znamenalo, že autor dokázal dosáhnout optického 

dojmu, že je jeviště hluboké. Commedia dell’arte neměla samostatnou divadelní 

budovu. Představení se hrála na nejrůznějších místech, například na náměstích, 

v amfiteátrech nebo cirkusech. Při panovnických dvorech se hrálo v krásných sálech 

paláců. Jeden takový obraz, kde se hraje na panovnickém dvoře, jsem zařadila              

do katalogového hesla. Co se týče osvětlení, hlavně pokud se hrálo venku pod širým 

nebem, tak bylo potřeba používat luceren, svíček a olejových lampiček. U dvora           

se svítilo velkými lustry. 

Nakonec je potřeba zdůraznit, že commedia dell’arte byla přednostně divadlem 

hereckým, projev účinkujících byl na prvním místě, výprava a všechno okolo pak bylo 

druhořadé. Tak tomu bylo například v Itálii po celou dobu existence commedie 

dell’arte, ve Francii to bylo obdobné u kočovných společností. Jiné to ovšem bylo        

na dvorských slavnostech, kdy dochází k obohacování, k pestřejší a propracovanější 

iluzionistické formě provedení.
49

 

Pokud se zmíníme o divácích sledujících představení commedie dell’arte, 

můžeme říct, že vzájemná spolupráce komediantů a diváků byla očekávaná na každém 

divadelním představení. Protože tato divadelní forma má své kořeny v lidovém divadle, 

které bylo provozováno často na náměstích a tržištích, kde bylo hlediště v podstatě 

součástí představení a tak docházelo k tomu, že publikum rozmístěné všude okolo         

se stávalo součástí procesu a zapojovalo se do hraní s herci. S příchodem kukátkového 

typu jeviště tato spolupráce postupně vymizela. Herci obvyklé měli dobrý přehled          

o tom, jaké publikum jejich hry navštěvuje. Na svých zájezdech do jiných oblastí a míst 

se zajímali o nejrůznější novoty a čerpali z toho poznatky o místních lidech. Dobře 

věděli, jaké jsou požadavky těch nebo jiných diváků a jak je vtáhnout, zapojit například 

do dialogu. Z takové to spolupráce měli radost jak herci, tak i diváci a to vedlo vždy 

k úspěchu. Pokud herecké společnosti vycestovaly hrát do Evropy, potkávaly               

se s publikem spíše vybraným, dvorským a městským. V tomto případě se komedianti 

snažili maximálně exkluzivním společnostem přizpůsobit svá představení a vyhovět 

místním zálibám. Zkrátka a dobře řečeno divadlo commedie dell’arte bylo takové, jaký 

byl kontakt jeviště s hledištěm, byl to obraz herců a diváků. 
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2.1. Commedia dell’arte v Itálii 

,,Je velmi zajímavé sledovat nové umění při zrodu. Umělecké složky                 

již existující se váží s novými, které se rodí, přetvářejí se, vznikají další, vzniká nové 

umění. V polovině 16. století se v Itálii sdružují a formují různé složky do divadelního 

útvaru commedia dell’arte. Prvnímu představení nového divadla z roku 1568, 

dokumentovaného Massimem Troianem, něco reálného v italské zemi předcházelo. 

Bylo tu jednak dědictví různých divadelních a literárních forem vyrostlých z domácích 

podmínek, jednak řada dobových impulsů hmotných i ideových, ze kterých se rodilo.“
50

 

 První zmínky o nové divadelní formě, která se odlišovala od ostatních svým 

obsahem, pocházejí z konce první poloviny 16. století. V Itálii je toto období                

ve znamení růstu středního kapitalismu a sílící měšťanské vrstvy. Pracující lidé na 

venkově hledají lepší životní podmínky a tak začínají přicházet do měst. Sílí zahraniční 

obchod, který tvoří důležitou hospodářskou složku. Itálie je v této době nejednotnou 

zemí, která ztrácí svoji nezávislost na tři století. Po dobytí Florencie se na nějakou dobu 

staly reprezentantem renesančního ducha pouze Benátky. Došlo k tridentskému koncilu, 

nechyběly jak politické, tak i hospodářské potíže. V takové situaci a prostředí se zrodila 

commedia dell’arte.
51

 

 Jedním ze zdrojů commedie dell’arte byl karneval. Karnevalová slavnost            

je pokaždé rozptýlením pro celé město, příležitost, kdy lidé vycházejí do ulic města        

a baví se mezi sebou, hraje se divadlo, které je nestrojené a přirozené. Je to pouliční 

divadlo, ve kterém se hercem stává úplně každý, kdo se do něj přidá. Karneval je slovo, 

které pochází pravděpodobně z italského carne levare, což v překladu znamená dát pryč 

maso. Karneval byl hodně populární v první řadě v Římě a v Benátkách, ale lidé si této 

zábavy užívali i v jiných větších, menších městech a vesnicích po celé Itálii. V průběhu 

karnevalu se plné město proměňovalo v jedno velké jeviště, na kterém se nenahlíželo    

na společenské vrstvy a jejich rozdíly, bylo dovoleno to, co běžné společenské zvyklosti 

nedovolovaly. 

 Základní látku karnevalu tvoří hlavně smích, který může mít nejrůznější podoby. 

Druhým základním prvkem karnevalu je obličejová maska, všem účastníkům bylo 

dovoleno se maskovat. K masce patří taktéž některý nezvyklý kostým. Těmito prvky    

se jakoby člověk při karnevalu vzdává své osobitosti a stává se hercem komediantem, 
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jehož základní úlohou je zábava. Mimochodem, zajímavé je to, že úřad přísně trestal ty, 

kteří si dovolili násilné servání obličejové masky. Považovalo se to za porušení hry. 

Účastníci karnevalů si často vybírali kostýmy druhého pohlaví. Mnohdy to byly 

kostýmy milovaných lidových komických postav, právě ty posléze vytvořily základní 

charaktery commedie dell’arte. V ulicích se tak objevily typy pantalona, a zvlášť        

pak byly oblíbené kostýmy sluhů. Při karnevalu dochází k různým skupinovým 

výstupům, někdy jde o spontánní a pohotovou improvizaci, jindy se opakují prvky z již 

naučených a odehraných karnevalových výstupů. Lidé, kteří se účastnili karnevalů,      

se rozdělovali na dvě skupiny. První skupinu tvořili aktivní herci tohoto divadla, kteří  

se pohotově účastnili celého dění sami od sebe, usnadňovali jim to především kostým   

a obličejová maska. Do druhé skupiny patřili lidé, kteří se spíše nechávali do víru 

karnevalu vtáhnout, vyprovokovat anebo někdy dokonce i donutit.
52

 

Stará divadelní kultura Itálie měla vždy mnohem bohatší komediální složku než 

tragickou. Divadlo se v Itálii nezrodilo, Italové ho převzali od Řeků a Římanů a dále    

ho pěstovali a rozvíjeli. V 16. století byl v Itálii rozšířený žánr italské lidové komedie, 

který se nazývá commedia erudita. Byla to komedie vzdělaná a literární. Pochází 

z antické kultury, hrála se v občanském prostředí, ale přesto měla výrazné politicko-

satirické vyznění. Její kořeny spadají zhruba do konce 15. století, kdy se o její vývoj 

starali především intelektuálové žijící při dvorech nebo městští patriciové. 

Z význačných autorů commedie erudity je možné připomenout například Nicolò 

Machiavelliho, Pietro Aretina, Lodovico Ariosta, Giovan Battista Della Portu, nebo 

Giordano Bruna. V době tvůrčího období Giordana Bruna už commedia erudita 

přestává být pouze zábavou pro úzký a uzavřený okruh vzdělanců. Postupně se stává 

divadlem pravidelným, které se uvádělo na dvorech významných panovníku období 

renesance, také o karnevalových slavnostech a při dalších příhodných možnostech.
53

 

Commedia erudita byla sociálně kritická, nehledě na to, že byla místy vulgární. 

Pozdější žánry, jako jsou opery, pastorály nebo commedia dell’arte ve srovnání 

s eruditou nejsou pod tíhou nejrůznějších dobových reakčních zajištění stejného 

kritizování způsobilý. Za prvé se tyto žánry odehrávaly na panovnických dvorech           

a za druhé za teritoriem těchto sídel vládl drsný církevní a světský dohled. 

Pokud mluvíme o zrodu a rozvíjení commedie dell’arte je třeba se zmínit o tom, 

které prvky commedia erudita čerpala z antických literárních předloh. Prvním prvkem 
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je pevné místo děje, to znamená, že historky se odehrávaly zpravidla na ulici před domy 

zúčastněných lidí. Dalším prvek jsou výstupy mnohokrát opakujících se typů figur, 

například prohnaný sluha, kuplíř, zamilovaný mládenec, starý skrblík, kurtizána, …atd. 

Díky prozaickému žánru novely, která byla spjata se současným životem společnosti,   

se do commedie erudity dostávaly nové typy figur. Raná commedia dell’arte některé 

prvky tedy přebírá pro sebe. Erotické motivy pak pocházejí z renesančního dobového 

myšlení. Dialekt, který byl obvyklý v commedii eruditě, taktéž přechází do commedie 

dell’arte. 

Protože byla commedia erudita běžně nesrozumitelná a nejasná pro širší 

publikum, musely vznikat útvary, které se skládaly z amatérů, masopustních šašků nebo 

například řemeslníků. Tyto skupinky uváděly frašky, kterým již dobře rozuměly široké 

vrstvy obecenstva. Fraška je totiž starou formou lidového divadla jak v Anglii,             

ve Francii, v Itálii tak i v Německu a jinde v Evropě. Tento žánrový typ komedie 

vycházel z každodenních problémů člověka, který měl schopnost na svět nahlížet 

s humorem a nadsázkou. Frašky se uváděly nejčastěji při různých hostinách                   

a slavnostech. Je třeba říci, že commedia dell’arte čerpala z frašek opravdu hodně. 

Fraška byla známá na italském jihu ve městečku La Cava u Salerna, v Toskánsku          

se pěstovala především v Sieně. 

Co se týče tragédie, o které již byla zmínka na začátku, tak ta nebyla natolik 

oblíbená a žádaná. Komedianti commedie dell’arte příležitostně tragédie a pastorály 

uváděli, takových výstupů bylo ale podstatně méně oproti fraškám. 

V Itálii se uváděla ještě komedie venkovská, která bývá považována                 

za předchůdkyni commedie dell’arte díky svému duchu a technice. Za jejího producenta 

se uznává Angelo Beolco, Padovan řečený Il Famosissimo, žijící v letech 1502–1542. 

Angelo Beolco byl známější spíše pod jménem Ruzante. Ruzante bylo jméno postavy 

z jeho vlastních komedií, kterou on sám také ztvárňoval. Pracovně působil v Benátkách 

a v Padově, byl ve styku s prostředím venkovského lidu a poznával nesnadný život 

venkovanů. V Benátkách a v Padově se v té době nacházela učená společnost, která      

se zabývala studiem dramatu dle aristotelovských zásad. Ve Ferraře se divadlo hrálo    

při dvoře už od 80. let 15. století. Tam také uvedl při příležitosti slavnostní svatební 

hostiny zábavné výstupy. Výstupy byly složené z menších forem zahrnujících dialogy 

v dialektu a písně. Hrálo je pět mužů, dvě ženy a také šaškové. Jeho dramata byla 

vlivem klasické komedie latinské, hlavním proudem jeho selských frašek je však 

původní a národní. Ruzante si za svůj život prožil války o Itálii, invazi, to vše                
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se odrazilo v jeho komediích, kde zlořečí proti Španělům a Němcům. Byl hercem            

i básníkem, s vlastním vytvořeným poloprofesionálním hereckým souborem hrál         

při výjimečných příležitostech. Svá díla tvořil se znalostí toho, co divadlo dokáže          

a potřebuje. Jeho tvorba naznačuje vztah s některými prvky commedie dell’arte. 

Používal dialekty, každý herec ztělesňoval jeden typ figury, které obdrželi pseudonym, 

hojně zapojoval šaškovské hry, výstupy mívaly tragický doprovod jinak vtipných 

frašek. Postavy z Ruzantových komedií jsou totožné s commedii dell’arte, například 

milovníci, staří páni, sluhové intrikáni z Bergama, služebné, sedláci, …atd. Hodně 

prostoru v jeho tvorbě zaujímala improvizace. Více než samotný text měly opravdový 

úspěch a vyvolání nadšení u diváků výkony komediantů. Docházelo ke klaunským 

číslům, honičkám, přestrojování, muzicírování, pláči. Ruzante bohužel nestihl dát 

pevnější řád tomuto divadlu, protože velmi brzo došlo k jeho úmrtí. Jeho styl výstupů  

se stal velmi brzo oblíbeným nejenom v Benátkách. Začaly vznikat soubory se zannim  

a magnifikem,
54

 tyto skupiny tvořily počátek zrodu profesionálních společností 

commedie dell’arte, kdy se z amatérského divadla rodí divadlo profesionální.
55

 

Jak a proč nové profesionální divadlo commedia dell’arte vůbec vzniklo? 

S příchodem renesance totiž přichází změny i větší kulturní potřeby u širších vrstev. 

Karneval a slavnosti už nebyly natolik dostačující jako dříve. Postupem času se začaly 

vytvářet a rozvíjet první herecké profesionální skupiny, které se postupně upevňovaly    

a provozovaly víceméně stálou funkci. Ti, kteří začali formovat nové divadlo, byli 

většinou nespokojení kritikové, kteří se nechtěli smířit a protestovali proti divadlu, které 

vlastně divadelní ani nebylo. V této době, která byla poměrně nebezpečná, protože        

se odehrávaly různé katolické reformace, se komedianti seskupovali do souborů             

a hlavně pod ochranu některých šlechticů, kteří měli podstatný vliv. 

Některé kuriozity a výstřednosti ve vývoji nové formy divadla se dají vysvětlit 

tím, že neustále muselo svádět boj o existenci. Komedianti uváděli menší scénické 

formy vycházející z textu, ale přesto předpokládající tvůrčí a pohotové reakce herců 

improvizací. Představení velkých commedii probíhalo poněkud jinačím způsobem. 

Takové výstupy se realizovaly pouze v případě, měli-li herci jistotu, že budou dobře 

placeni za pečlivé nastudování. Pravděpodobnost toho, že se bude konat opakování, 

byla totiž minimální.  
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Něco málo o tom, jak náročné bylo cestování, práce a podmínky kočovných 

komediantských společností víme především z korespondencí vedených mezi 

samotnými herci. Vzhledem k nesnadné situaci druhé poloviny 16. století, kdy v Itálii 

ostře probíhaly protireformační nástupy, si soubory musely podřizovat svůj program 

repertoáru tak, aby byl zajímavý, ale zároveň nedráždil představitele moci. Touto 

záležitostí se zabýval vedoucí souboru, který určoval jakým stylem se v té nebo jiné 

oblasti bude hrát.  

Zajímavosti v práci hereckých společností bylo zařazení na jeviště commedie 

dell’arte žen, hereček. Některé z nich byly dokonce slavné hvězdy. Nestalo se tak ale po 

celé Itálii, jelikož na různých místech platila různá pravidla a předpisy. Takže 

v některých oblastech zůstávalo provedení ženských rolí na mužích ještě po dobu        

18. století.
56

 

O existenci prvních hereckých společností nového divadla víme od poloviny   

16. století. Tyto soubory inovovaly systém masek a prohloubily improvizaci. K velkým 

společnostem patřily například Campagnia dei Gelosi, di Alberto Naselli, dei 

Confidenti, di Pedrolino, degli Uniti, dei Desiosi, dei Fedeli. Kolektivní názvy těchto 

souboru postupně vyprchávají a název poté plyne od prvního herce, místa nebo 

mecenáše společnosti. Soubor se skládal přibližně z deseti členů, které vedl vedoucí. 

Příjem z odehraných představení se rozděloval podle předem dohodnuté tabulky, 

přičemž komické výstupy byly lépe hodnocené než vážné. Společnosti mezi sebou často 

kamarádily a jejich členové někdy přecházeli z jednoho kolektivu do druhého. 

Vzhledem k dobové situaci se tyto soubory soustřeďovaly pod ochranou dvorů, které 

podporovaly divadlo, například v Mantově, Modeně, Parmě, atd. Kromě Itálie vyráželi 

herci na hostování do Německa, Rakouska, Anglie, Španělska a dále po Evropě. Díky 

královnám, které byly původem například z Florencie, se komedianti dostali                   

i na francouzský dvůr, kde se stali naprostou špičkou. Dvořané se občas aktivně 

účastnili představení, můžeme to dobře vidět na známém obraze Představení na dvoře 

Karla IX. v období jeho vlády. 

Herci účinkovali ve svých představeních na náměstích nebo na šlechtických 

dvorech. Hráli regulérní texty nebo improvizovanou komedii. To, že to byli veselí 

baviči, neznamenalo, že tomu tak bylo i mimo scénu. Z archivních materiálů                   
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a korespondencí je známo, že po skončení představení se mezi herci a herečkami 

obvyklé odehrávaly hádky i šarvátky. Docházelo ke skandálům a žárlivosti.  

Co víme o zakladatelích commedie dell’arte? Kdo k nim patřil? Podle všeho      

to byli mladí lidé, kteří byli nadšení divadelníci, a mohli být dokonce potomky lidí 

z náměstí a karnevalů, kteří si hráli na šašky a žongléry. Bezpochybně byli vzdělaní       

a spolupracovali s řemeslníky, kteří měli alespoň trochu divadelní předpoklady. Tito 

lidé si divadlem vydělávali na živobytí. Dávali představení ve formě pastorál, 

tragikomedií a komedií. Do her postupně přidávali komické vložky a to začalo být 

postupně základem tohoto divadla. Jsou nám známé některé základní časové úseky 

vývoje commedie dell’arte. Víme například, že v roce 1545 byla založená první herecká 

společnost skupinou padovskými civilisty. Skupina byla vedená mužem jménem Maffio 

da Padova. A první známý dokument z roku 1568 dokládá, že proběhlo představení, 

které již má typické rysy nové divadelní formy.  

Commedie dell’arte postupem času začala vytlačovat ostatní existující italské 

divadelní žánry. To vzbuzovalo, pochopitelně, odmítavou kritiku u tradičních 

komediografů. To vedlo k výrokům typu: ,,Regulérní komedie (to je vážná, slušná          

a užitečná) je prý málo ceněna a že naopak je preferována námětová (směšná                  

a s žádným podkladem), dokonce s improvizovaným a nevhodným tlacháním 

benátského staříka a bergamského sluhy, doprovázeným čtyřmi neslušnými příběhy.“
57

 

Nová divadelní forma ale lákala publikum jako magnet, především proto, že byla 

provozována profesionálními herci, byla také profesionálně organizovaná, přítomnost 

žen na jevišti vzbuzovala zvědavost, způsob hry byl odlišný, nový. 

 Do poloviny 17. století vypracovala Itálie dramatické žánry, kritické principy      

a divadelní postupy, které pak ovládly evropské divadlo po dalších sto padesát let. 

Klasicistický ideál, antikou inspirovaná komedie a tragédie, opera, commedia dell’arte, 

divadelní architektura, perspektivní scéna, technika interiérového osvětlení, složité 

divadelní efekty a jevištní technika – to vše si razilo cestu do jiných zemí, mísilo se tam 

s domácími postupy a adaptovalo na místní potřeby. V polovině 17. století však Itálie, 

přes všechno, čeho dosáhla, své privilegované postavení v Evropě už ztratila. Přestože 

měla pronikavý vliv po předchozích tisíc let na ostatní západní země. Mimoto z ní její 

poloha učinila předmostí obchodu s Východem, a tento obchod jí na oplátku přinášel 
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bohatství a nové poznatky. A za feudalismu mohly malé státečky, do nichž byla 

rozdělena, účinně konkurovat jiným evropským státům.
58

 

 Avšak období renesance přineslo velkou proměnu. Církevní schisma oslabilo 

pozici Itálie, zvláště v době, kdy byl papežský stolec v Avignonu, a poté se začaly 

odštěpovat četné protestantské skupiny. Ačkoli papežství v druhé polovině 16. století 

obnovilo značnou část své prestiže, jeho autorita se už nikdy nevyrovnala vlivu,           

jež mělo v předchozích stoletích. A když se navíc po roce 1453 uzavřely středomořské 

obchodní cesty na východ a záhy nato se otevřely nové cesty po oceánech, Itálie jako 

obchodní středisko upadala. S tímto úpadkem začal mizet základ bohatství, které vedlo 

italskou vládnoucí třídu k podpoře umění a vzdělanosti. Úpadek nebyl zřejmý okamžitě, 

protože Itálie dlouho zůstala velkým bankovním centrem Evropy díky kapitálu, který 

obchodováním nashromáždila. Kolem roku 1700 už Itálie hospodářsky poklesla            

na druhořadou úroveň. 

 Itálie ztrácela rovněž politický význam. V 10. století byla Svatá říše římská 

obnovena jako konfederace německých a italských států. Císař občas provedl účinnou 

kontrolu nad podřízenými vladaři, zatímco ve 14. a 15. století byly italské státy 

vměšováním zvenčí téměř nedotčeny. Poté, v 16. století, se Itálie stala předmětem sporu 

tak silných států, jako bylo Španělsko, Francie a Rakousko. Na čas nabylo vrchu 

Španělsko a jeho jednotky dokonce roku 1527 vyplenily Řím. Po roce 1559 se největší 

mocností stalo Rakousko a většina italských států zůstala na něm závislá až do poloviny 

19. století. 

 Po tridentském koncilu,
59

 v 17. století, vedl protireformační duch k poslední 

explozi tvořivosti v církevní architektuře a malbě, výsledkem jsou velké italské barokní 

chrámy, včetně chrámu svatého Petra v Římě. V divadle je největším barokním 

výtvorem opera, která Itálii umožnila zůstat velmocí v evropském kulturním životě         

i poté, co její drama ztratilo na významu. Koncem 17. století však už Itálie nebyla 

důležitá ani politicky, ani ekonomicky. I kulturně se pak musela sklonit před Francií.
60

 

 Ke konci podkapitoly o Itálii bych ještě chtěla připomenout italskou divadelní 

architekturu. Stálé divadelní budovy se stavěly už od 1. poloviny 16. století, například 

divadlo ve Ferraře, Mantově, Římě, atd. Žádné z nich se však nedochovalo. Historické 

divadlo Teatro Olimpico v italském městě Vicenza, je proto nejstarší dochované 
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renesanční divadlo, které bylo postavené v letech 1580‒1585. Zpočátku začal divadlo 

stavět italský pozdně renesanční architekt a teoretik architektury Andreo Palladio, který 

byl v roce 1555 zakladatelem Olympské akademie ve Vincenze. Akademie posléze 

dostala povolení postavit stálé divadlo, a tak reprodukovala klasické divadlo v již 

existující budově. Po začátku stavby Andrea Palladio zemřel a vedení stavby převzal 

známý architekt Vincenzo Scamozzi. Druhý architekt se přesně držel Palladiových 

plánů hlediště a jeviště, a stavbu divadla úspěšně dokončil. Provoz divadla byl zahájen 

v březnu roku 1585 inscenací Sofoklovy tragédie Oidipus král.
 61

 

 

Teatro Olimpico (pohled na stabilní scénu), Andrea Palladio, 1580‒1585, Vicenza  

 

 Další divadlo, které stojí za připomenutí, je Teatro Farnese v italském městě 

Parma. Dříve sloužilo jako dvorní divadlo vévodů z Parmy a Piacenzy. Tato nejstarší 

dochovaná stavba s pevným portálem se považuje za vzor moderního jeviště. Budovu 

divadla navrhnul italský architekt Giovanni Battista Aleotti, který se nechal inspirovat 

divadelní budovou Teatro Olimpico. Stavba byla dokončena v roce 1619, ale hrálo        
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se v ní poprvé až roku 1628. Za druhé světové války bylo divadlo velice poškozeno, 

přestože jde zčásti o rekonstrukci, zůstává nejstarším příkladem kukátkového jeviště.
62

 

 

Hlediště Teatro Farnese, Giovanni Battista Aleotti, 1618‒1619, Parm 
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2.2. Commedia dell’arte v Čechách 

Přísloví, že Čechy jsou srdcem Evropy, platí nejen z geografického hlediska. 

Perfektně totiž vystihuje i divadelní život a vývoj v období baroka. Myslíme tedy 

baroka šířícího se z Itálie, ne baroka českého, které přichází až později. Někteří 

habsburští panovníci rádi trávili čas právě v Praze. S sebou přiváželi i nejslavnější 

hudebníky a divadelníky. Kvalita kulturního života totiž znamenala prestiž a tak 

významné dvory si mohly dovolit utrácet vysoké částky za ty nejmodernější, nejlepší     

a nejžádanější umělce. Díky tomu měla i Praha možnost zkouknout vybrané kousky 

z italské commedie dell’arte, považované tehdy za evropský unikát. Silný vliv italských 

divadelních souborů a jednotlivců nebylo možné ignorovat. Jejich působení postupně 

více a více infiltrovalo do prostředí německé společnosti a kultury s centrem ve Vídni. 

Vzájemné soužití a působení heterogenních divadelních linií ovlivnilo další vývoj         

a znamenalo rozhodující historický obrat v dějinách divadla. Až po roce 1989 byly 

zveřejněny některé důležité rukopisy a dokumenty, které umožnily částečně doplnit 

rozbitou mozaiku evropského barokního divadla.
63

 

Počátek italské commedie dell’arte se datuje přibližně do poloviny 16. století,  

od té doby pronikala a šířila se prostřednictvím italských komediantů dále do střední 

Evropy. Jakým způsobem se commedie dell’arte dostala k nám do Čech? O propagaci 

commedie dell’arte za hranice Itálie se zasloužily především habsburské dvory. Zčásti 

díky nim se commedie dostala do centra habsburské monarchie, do Vídně, a dále         

do Prahy, kdy Habsburkové nastoupili na český trůn roku 1526 Ferdinandem I. 

V Čechách bylo 16. století především ve znamení dvorského divadla, které mělo 

nákladnou výpravu a rozmanité působivé efekty. Herecké společnosti se zde objevovaly 

většinou při významných příležitostech. Mecenáši nebo panovníci si komedianty zvali 

na svůj dvůr na oslavy, pro pobavení a k vlastní reprezentaci. Dvorské divadlo bývalo 

totiž vázáno na významné události, jako byly například korunovace, uzavření míru nebo 

smlouvy, oslavy vítězství, narození následníka, svatby, pohřby, vjezd panovníka,        

ale také masopustní veselí a zábavy v maskách. Pokud bylo spojeno s průvodem          

po městě za aktivní účasti všech společenských vrstev, sloužilo reprezentaci a propagaci 

moci.
64

 Takže například u příležitosti příjezdu Ferdinanda I. po vídeňské korunovaci     

se v roce 1558 konala jedna z prvních slavností tohoto druhu, použily se bohaté a pestré 
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dekorace, jevištní technika a pyrotechnické efekty. Organizaci těchto významných 

události měl na starosti vždy taneční mistr. V období vlády Rudolfa II. Habsburského   

se pro tyto záležitosti navrhovaly dokonce kostýmy, tím byl pověřen významný italský 

malíř Giuseppe Arcimboldo.
65

 V Praze se první komediant, průkopník v cizině, objevil 

poprvé v roce 1567. Jmenoval se Giovanni Tabarino a pocházel z Benátek. Důkazy     

o tom zůstaly zachovány v účetních knihách o jeho příjmech. Podruhé do Prahy zavítal 

při příležitosti svatby arcivévodkyně Anny
66

 se španělským králem Filipem II. 

V roce 1627 se habsburský dvůr přemístil z Vídně zpět do Prahy. V listopadu 

byla císařovna Eleonora Gonzaga korunována za českou královnu, poté proběhla 

korunovace Ferdinanda III. Z dochovaných korespondencí existují četné informace       

o průběhu slavností na počest těchto událostí. Je známo, že na Pražském hradě             

se uváděla komedie v provedení slavné mantovské herecké společnosti Fedeli, kterou 

řídil  herec a principál Giovanni Battista Andreini. V dopisech druhé sestry Ferdinanda 

III., arcivévodkyně Marie Anny je možné vyčíst její nadšení z představení: ,,Také mně 

se [Fedeli] líbí natolik, že kdybych si měla vybrat mezi celodenní jízdou na koni nebo 

návštěvou divadla, zůstala bych určitě doma a šla na komedii.“
67

 O herecké společnosti 

Fedeli máme i další zmínky spojené s Prahou: ,,V létech 1624‒1628 tu hostovala 

společnost Fedeli s principálem Giovannim Battistou Andreinim-Leliem. V listopadu 

1624 se zúčastnila slavnosti na počest Ferdinanda II. a Eleonory Mantovské. 

Dozvídáme se, že večer v 5 hodin byla uvedena malá pastorální komedie s hudbou        

a s vložkami v toskánštině a že trvala až do 9 hodin.“
68

 Nebo důkaz z roku 1628: 

,,Principál Andreini vydal v Praze u Sigismunda Levyho v italštině báseň                     

La Maddalena. Věnována je ,,slovutnému, výtečnému a ctihodnému knížeti, panu 

kardinálu Harrachovi, pražskému arcibiskupovi“. Je to náboženská báseň o životě 

hříšnice a kajícnice Maří Magdaleny, rozdělená do tří dílů. Každý je uváděn rytinkou     

a argumentem (obsahem). Předesláno je oslavné věnování. – Protektor italských herců 

kardinál Harrach studoval v Římě a odtud si nepochybně přinesl zálibu v commedii 

dell’arte. Jeho životopisec Krásl uvádí, že si psal italsky deníček, který je uložen 

v rodinném archívu ve Vídni. Není vyloučeno, že bychom se v něm mohli dočíst leccos 

o divadle té doby a snad také o italské komedii.“
69
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Zpočátku byla commedie dell’arte, která se provozovala známými hereckými 

společnostmi, zábavou nepřístupnou. Představení se konala pouze pro malou oblast 

vybraného publika, jímž bylo panstvo, které si mohlo dovolit umělce zaplatit. Postupem 

času, kdy se divadelní řemeslo profesionalizovalo a rozvíjelo, se commedie dostala       

na veřejná prostranství a během náboženských slavností si získala i prostý lid. S velkým 

úspěchem rostla poptávka po italském divadle a tak se začaly objevovat německé 

soubory komediantů napodobující tento žánr. Skupiny hrály natolik žádané commedie 

po dvorech a náměstích. Herci hráli v němčině, přijali charakteristické postavy 

commedie dell’arte, ujali se rozličných italských elementů a někdy je zcela 

přepracovali. Oblíbené postavy jako například Harlekýn nebo Pantalon v letech 1686–

1787, což je ještě více než dvě stě let po zrození commedie dell’arte v Itálii, se uváděly 

v divadelních představeních v Praze až několikrát.
70

 

Kolem roku 1700 došlo k transformaci společnosti a v Praze začala sílit 

měšťanská vrstva. V tomto období se v Praze často zastavovali komedianti, kteří tudy 

projížděli cestou na saský nebo polský dvůr, u nichž byli objednáni. Víme například,    

že tehdy se v Praze roku 1686 zastavil Dottore Giovanni Nannini společně se svou 

hereckou společností. Dále například italsko-německý komediant Sebastiano di Scio 

v roce 1699, slavný Pickelhering/Harlekýn, v jehož herectví se snoubila italština 

s němčinou. V souvislosti s Nanninim můžeme hovořit o první italské profesionální 

herecké společnosti v Praze. Z roku 1689 víme, že hrál na Novém Městě pražském 

loutkář Antonio Benozzi. Prvním opravdu známým italským impresáriem u nás byl 

Benátčan Giovanni Federico Sartiro, který přijel do Prahy v roce 1702. Jeho zhruba 

pětiletý pobyt v Praze přinesl pozitivní přínos: poprvé byla zpřístupněná italská 

představení nejen aristokracii, ale i měšťanům. V roce 1709 se Antonio Francesco 

Pecori z Florencie hádal se Stranitzkého vídeňskou společností o Comoedienhaus, jenž 

nakonec získali Italové. Od roku 1717 se v Praze a Brně několikrát objevil i ,,otec všech 

Pantalonů“, Němec narozený v Benátkách, Johann Ernst Leinhaas, který byl aktivním 

propagátorem italského hereckého umění v německých kočovných společnostech.      

Od roku 1721 ještě působil v českých zemích třeba Coviello Tommaso Ristori.
71

  

Přibližně v tomto období se rovněž začíná provozovat šlechtické divadlo. 

Soukromá kukátková divadla byla velkou zálibou aristokracie, která si je stavěla           

na svých zámcích. Tento typ divadla fungoval tak, že měl perspektivně malované nebo 
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trojboké kulisy s prospektem. Klíčovým momentem byly dekorace, které bylo možné 

různě přehazovat a vyměňovat místy a to tak, že se buď spouštěly ze shora, nebo 

posouvaly po kolejnicích zabudovaných v podlaze sem a tam. U nás, v Čechách,           

je takovým příkladem barokních zámeckých divadel dochované divadlo v Českém 

Krumlově. Zachované zůstaly jak mašinerie, tak zčásti rekvizity a kostýmy. V těchto 

zámeckých divadlech z počátku hrály hostující cizí profesionální soubory z Německa, 

Anglie, Francie a Itálie. Uváděly různé žánry, především operu nebo balet, ale také čas 

od času hrály commedii dell’arte. Postupem času tuto úlohu převzaly nevolnické 

soubory, jejichž členové, vybráni z nadaných poddaných, podstupovali profesionální 

studium hudby, zpěvu a tance. Kromě zmíněných se šlechta sama zapojovala amatérsky 

do divadelních představení. Aristokracie měla možnost podnikání různých cest            

za hranice, právě odtud čerpala inspiraci. V té době byla vzorem Francie, která stanovila 

módu absolutně ve všem.
72

  

Na tehdejší zámeckou divadelní módu v Čechách vzpomínáme díky památce    

ve formě nástěnných maleb v Maškarním sále na zámku v Českém Krumlově. Tento sál 

je vrcholným dílem doby jihočeského rokoka a o jeho výzdobu se postaral v roce 1748 

vídeňský malíř Josef Lederer, jehož tímto úkolem pověřil Josef Adam                            

ze Schwarzenberku.
73

 Malířská výzdoba zobrazuje bavící se aristokratickou společnost 

při karnevalové slavnosti. Právě zde můžeme spatřit kromě různých exotických figur 

černochů, Číňanů a Turků také masky komediantů, tenkrát tolik oblíbené italské 

commedie dell’arte. Najdeme zde například známého sluhu harlekýna, mladou služku 

kolombínu nebo pierota.
74

 

Nesmím zde opomenout taktéž nejznámějšího mecenáše a obdivovatele umění 

v barokních Čechách, jímž byl český šlechtic, hrabě František Antonín Špork. Aktivně 

provozoval bohatý kulturní život nejen v Praze. Na jeho pozvání se do Čech dostávali 

umělci z celé Evropy. Mohl si dovolit je platit. Divadlo patřilo především k jeho 

největší vášni. Jeho zásluhou byla v Praze vybudovaná první stavba určená pouze 

k provozování divadelních představení, ve kterých účinkovaly profesionální soubory 

různých národností. Česká divadelní kultura tedy spočívala na cizincích. Kromě Němců 
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a hostujících Italů zde působili ještě Francouzi a Angličani. Divadelní tradice v češtině 

neexistovala, proto patřili herecké kočující společnosti mezi absolutní divadelní 

revoluce. Do divadla se mohl podívat kdokoliv, kdo si zakoupil vstupenku a tak            

se divadlo stalo otevřeným pro kohokoliv. Znamenalo to velký význam, jelikož do té 

doby byla taková divadla součástí šlechtických zámků a tedy absolutně nepřístupná    

pro prostý lid. 

Je očividné, že české země byly pro kontakt italské a německé divadelní kultury 

stejně důležité jako byla například Vídeň. Zde se totiž přetínaly cesty kočovných 

hereckých společností. Sem přijížděl císařský dvůr vybavený kvalitní uměleckou 

zábavou, zde se potkávaly důležité osobnosti evropského uměleckého světa. Vliv italské 

commedie dell’arte na našem území nelze studovat bez německých divadelních 

souvislostí a naopak.
75

 

 

 

Maškarní sál, Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov 
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Pierot, Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov 

 

 

Pantalon, Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov (vlevo) 

Harlekýn, Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov (vpravo) 
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Pantalon (detail), Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov 

 

 

Kostýmy, Josef Lederer, 1748, zámek, Český Krumlov 
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3. Katalogová hesla vybraných výtvarných děl 

3.1.  Italští komedianti commedie dell’arte 

1. Název: Italští komedianti commedie dell’arte 

2. Datace: 1570‒1575 

3. Autor: Francois Bunel 

4. Sbírková instituce: Městské muzeum Béziers, Francie 

5. Rozměry: autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt rozměry obrazu
76

 

Obraz pochází z dílny fontainebleauské školy, pravděpodobně byl namalován     

v letech 1570‒1575. Za jeho autora se považuje francouzský historický malíř Francois 

Bunel.  

Vyobrazená scéna na obrazu se odehrává v neurčitém interiéru s tmavým 

pozadím a předvádí klasickou scénu italských herců na zájezdu po Francii. Přední 

kompozice samotných postav je znázorněná barevně. Převládá zde červená a žlutá 

barva, dále tmavé tóny a pastelové barvy.  

Kompozice obrazu není složitá. Můžeme zde vidět osm postav komediantů, 

které jsou rozmístěny po celé ploše obrazu. Čtyři hlavní postavy zaujímají ústřední 

postavení v popředí a jsou nejvíce vidět. Zbylé čtyři vedlejší postavy jsou namalovány 

v pozadí za hlavními a zaujímají nejméně místa na plátně. 

Pravou stranu plátna obsadil pravděpodobně mladý pár milenců. Je možné         

je identifikovat dle vzhledu, blízkého rozmístění vedle sebe a děje, který se mezi 

mladou dívkou a mužem odehrává. Mladý muž, který je první postavou zkraje obrazu, 

je oblečený do kabátku hnědé barvy s dlouhým rukávem a bílými manžetami. Na svém 

levém boku nese ocelovou dýku. Na krku má velký, nabíraný bílý límec. Jeho hlavu 

zdobí červený klobouk s bílým peřím, který má nasazený na levou stranu. Jeho pravá 

paže spočívá na rameni mladé dívky, ke které je lehce natočený, levou rukou si s ní 

vyměňuje nějaké poselství. Obličej muže je mladý a krásný. Má jemné rysy, tmavé 

obočí, oči i vousy, hnědé kudrnaté vlasy. Jeho pohled je namířený z obrazu přímo         

na diváka. Těsně vedle muže, po jeho pravé straně, se nachází mladá dívka. Dívka         

je oblečená do staro-růžových dlouhých, korzetových šatů s nabíranou sukní a širokými 

dlouhými rukávy, které jsou zdobené třemi černými pruhy. Korzet šatů končí těsně pod 

prsy, spodní část je šitá do ostré špičky směřující k zemi. Její výrazný výstřih zdobí dva 
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náhrdelníky z bílých perliček. Na hlavě má nasazenou korunku a z ní splývá černý, 

dlouhý závoj. Levá paže ženy volně visí. Pravou rukou si od muže bere milostné 

psaníčko. Její klidný pohled, stejně jako pohled muže, směřuje na diváka. Obličej         

je mladý a hezký, zrzavé kudrnaté vlasy má zapletené vzadu na temeni hlavy. 

Následující hlavní postavou vyobrazenou vedle mileneckého páru je figura 

starého muže pantalona. Svědčí o tom nejen jeho charakteristické znaky, ale i krátká 

poznámka k tomuto obrazu v knize Karla Kratochvíla: ,,Něco z jeho milovnických 

avantýr dobře ilustruje obraz fontainebleauské školy z doby kolem 1570‒75. Je na něm 

rozčilený pantalon, který si chce s dýkou v ruce něco vyřídit s mladými.“
77

 

Jinak ho lze  spolehlivě  identifikovat podle jeho věku a kostýmu. Pantalon      

má na sobě červenou košili s bílým límečkem, dlouhé rukávy jsou zakončeny bílým 

okrajem. Dále přiléhavé červené kalhoty s černým páskem a sponou. Přes sebe            

má oblečený volný, černý plášť s výrazně širokými rukávy. Na hlavě malou černou 

čepičku. Svou velkou postavou je natočen téměř en face k diváku, pravou nohou 

vykračuje směrem k mladému páru. V pravé paži drží vytaženou dýku z černé pochvy, 

kterou míří směrem k nic netušícímu mladému muži. Jeho levá paže je pokrčená v lokti 

a gesto otevřené dlaně opět směřuje k páru. Hlava a pohled je soustředěn na opačnou 

stranu obrazu. Má větší uši, velký nos, tmavě černé obočí, šedivé vlnité vlasy a dlouhé 

vousy. V jeho obličeji lze rozpoznat rozčílenost a hněv, jeho ústa jsou široko otevřená    

a obočí svraštěné. 

Na levé straně obrazu je vyobrazená čtvrtá a poslední z hlavních postav              

z popředí, kterou je zanni
78

 nacházející se v těsné blízkosti pantalona. Tato poměrně 

velká figura muže je natočená směrem ke starému pánovi. Zanni je oblečený do žlutých, 

širokých kalhot a volné košile se širokými rukávy ve stejné barvě. Přes ramena            

má přehozený kus šedé látky. Stejně jako pantalon má i sluha na pravém boku 

připevněnou černou pochvu, v níž je schovaná dlouhá úzká dýka. Tmavé vlasy jsou 

ukryty pod zeleným kloboukem a jeho obličej zdobí hnědá maska, která pokrývá pouze 

horní část obličeje. Nad horním rtem má mohutné hnědé vousy a dlouhé vousy             

na bradě. Jeho ústa jsou mírně pootevřená a pohled namířený směrem od pantalona. 

Sluha pravou paží tahá pantalona za bradku, čímž chce odvést jeho pozornost               

od mladých milenců. Druhou rukou naznačuje na jeho hlavě parohy. 
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Na pozadí malby jsou vyobrazeny zbylé čtyři postavy vedlejšího charakteru. Ihned 

za zády sluhy můžeme vidět hlavu neznámého muže. Jeho postavení je pravděpodobně 

stejné jako postoj zanniho. Má dlouhou, odhalenou šíji, na hlavě nachově červený 

klobouček. Má ostrý a dlouhý nos, vysoko vytažené, úzké obočí a lehce otevřená ústa. 

Jeho horní ret zdobí vousy a na pravé tváři můžeme vidět dvě pihy. Svůj záhadný 

pohled směřuje k divákovi. Po jeho levé straně se nachází další figura. Její vlasy jsou 

skryty pod tmavou čepicí. Postava je zahalená až ke krku do tmavého oblečení. 

V obličeji jsou patrné jemné rysy, úzký nos a rty. Výraz vyzařuje klid. Patrně jde            

o ženu. Následuje postava, která je zobrazena z profilu. Podle všeho je to muž, který     

se dívá k levé straně na již zmíněnou ženu. Mladý muž má zrzavé vlasy, které jsou 

staženy do ohonu. Jeho rysy jsou dobře viditelné, má velké ucho, ostrý a dlouhý nos, 

výrazné rty a bradu. Jeho pohled je soustředěný a přesný, obočí stažené ke kořeni nosu. 

Poslední figurou na zadní části plátna je mladá žena, která je soustředěná přesně mezi 

mladými lidmi a starým mužem pantalonem. Její postava je znázorněná en face           

na diváka s lehce nakloněnou hlavou na její levou stranu. Žena je vyobrazená ve světle 

pastelových šatech, jejichž střih končí pod krkem. Má dlouhou šíji a světlé zrzavé vlasy 

vyčesané do účesu, některé pramínky vlnitých vlasů volně splývají po krku. Má líbezný 

pohled a jemné rysy v obličeji. Lehce růžové rty, středně velký nos a světlé obočí, 

tmavé oči. Harmonicky a s klidem, ale zároveň trochu koketně, se dívá na diváka. 
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3.2.  Pantalon následovaný zannim 

1. Název: Pantalon následovaný zannim 

2. Datace: 1578 

3. Autor: Alessandro Scalzi 

4. Lokalita: zámek Trausnitz, Bavorsko 

5. Rozměry: freska
79

 

Několik dochovaných nástěnných maleb s náměty z commedie dell’arte zdobí 

zámek Trausnitz u Landshutu v Bavorsku. Malby pochází z roku 1578 a jsou dílem 

italského malíře období manýrismu Alessandra Scalziho. Fresky jsou malovány 

v životní velikosti a mají návštěvníky doprovázet v cestě po zámeckém „schodišti 

bláznů“ nahoru a dolů. 

 Znázorněný děj na vybrané nástěnné malbě se odehrává v interiéru zmíněného 

zámku. Freska je barevná a její příběh je dynamický. Zahrnuje celkem tři postavy, 

z nichž jsou dvě zobrazeny v životní velikosti. 

 Scéna se odehrává v rohovém interiéru odpočívadla na schodišti. V horní části 

fresky můžeme vidět vyobrazenou křížovou klenbu se žebry. Pravá část zdi je částečně 

pokrytá světle cihlovým zdivem od shora až dolů a část znázorňuje černý průchod 

z neznámé místnosti, na zemi leží velký šedý kámen. Levá část zdi iluzionisticky 

zobrazuje nízkopodlažní dům, v němž je výklenek nebo vchod do domu, který je z části 

zkrášlen malbou. Nad nikou neboli vchodem se nachází okno ve tvaru čtverce se žluto 

hnědým rámem. Celá freska je malována ve světle žlutých a šedých tónech. 

 První postavou, která je umístěná vpravo je jednoznačně pantalon, který 

pospíchá směrem doprava ke kraji malby, kde pravděpodobně začínají schody vedoucí 

do dalšího patra, po kterých má návštěvník pokračovat v prohlídce prostor zámku. 

Figura pantalona je vyobrazená pravým bokem a její tělo je v dynamickém pohybu. 

Dolní končetiny jsou široko rozkročeny nad kamenem. Na dlouhých nohách má měkké 

pantofle světle hnědé barvy a dlouhé přiléhavé červené kalhoty. Na horní části trupu   

má oblečený červený svetřík s dlouhým rukávem, bílým límečkem a manžetami, 

přiléhavou vestičku na těle ve stejné barvě. U pasu je uvázaný jakýsi bílý šál. V případě 

této malby na sobě nemá plášť. Na hlavě má šedou čepičku. Ve své pravé paži svírá 

pevně středně dlouhou ostrou dýku ve zlaté barvě. V levé paži drží černý, oválný štít, 

který je k jeho ruce pevně připevněn dvěma opasky. Jeho obličej je zobrazený z profilu, 
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má velký nos, jeho vlasy a dlouhé vousy protažené do délky jsou bílé barvy. Nevypadá 

to, že by měl na obličeji polomasku, jelikož barva krku a obličeje je stejná. 

 Druhou postavou, která je situována v rohovém středu fresky, je zanni. Zanni    

se nachází těsně za pantalonem a následuje ho. Vypadá to, že oba právě vyšli z tmavého 

průchodu. Sluha v pravé paži drží na úrovni hlavy otevřenou lucernu, ve které               

je zapálená svíčka, s jejíž pomoci si sobě i pantalonu svítí na cestu. Stín sluhy spadá     

na cihlovou zeď. V levé paži drží dlouhé kopí s hnědým ratištěm
80

 a ostrým kovovým 

hrotem. Vykročuje vpřed pravou nohou, na kterou je rozložená celá váha jeho mohutné 

postavy. Na nohou má nasazené světlé sandály, dlouhé a široké kalhoty tělové barvy 

končí u kotníku. Na horní části trupu má ve shodné barvě delší volnou tuniku 

s dlouhými rukávy, která je v pase převázaná tenkým látkovým páskem. Z malby není 

přesně rozeznatelné, jaký má zanni výraz nebo zda nosí na obličeji masku. Jasně 

viditelný je jeho hustý bílý plnovous a velké bílé oči. Každopádně jeho obličej je tmavší 

barvy. Na hlavě má nasazenou bílou čepici zvláštního tvaru, která se zavazuje pod 

bradou a zakrývá tak vlasy i uši. 

 Třetí a poslední postavou vyobrazenou na nástěnné malbě je dívka. Její poloha   

je na levé stěně celého výjevu. Mladá žena je zobrazená v otevřeném okně, ze kterého 

se vyklání. Vypadá to, že na sobě nemá žádné oblečení. Pouze velké bílé prostěradlo 

zakrývá její kypré boky a levou část hrudníku. Levou paží si pevně svírá látku u těla, 

pravá paže je natažená a drží v ni čirý džbánek s vodou, kterou vylévá dolů na ulici. Její 

středně dlouhé hnědé vlasy jsou rozpuštěné, volně spadající na obě ramena. Na hlavě 

má pravděpodobně čepičku na spaní v čistě bílé barvě. Její překvapený a možná i lehce 

vylekaný pohled je adresován dvěma velkým figurám na ulici, kterými jsou zmínění 

pantalon a zanni. 
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3.3.  Pantalon hraje na loutnu 

1. Název: Pantalon hraje na loutnu 

2. Datace: 1578 

3. Autor: Alessandro Scalzi 

4. Lokalita: zámek Trausnitz, Bavorsko 

5. Rozměry: freska
81

 

Následující dochovaná nástěnná malba, taktéž z interiéru zámku Trausnitz          

u Landshutu v Bavorsku, zobrazuje hlavní postavy commedie dell’arte.  

Vyobrazená scéna na fresce se odehrává v rohovém interiéru zámku                  

na odpočívadle ,,schodiště bláznů“. Nástěnná malba je barevná a postavy jsou 

zobrazeny v životní velikosti. Autor zde znázornil celkem dvě mužské figury a jednu 

zvířecí. 

Horní část nástěnné malby je opět zaklenutá malovanou křížovou klenbou         

se žebry. Pravá část zdi iluzionisticky zobrazuje jakýsi vnitřní dvorek cihlového domu, 

kde lze vidět jak část okna s bílým rámem, tak část vchodových dveří s bílým 

frontonem
82

 a tmavými dveřmi. Dvorek je zakončen otevřeným průchodem                   

ke schodišti, ve kterém jsou rozmístěny obě mužské postavy. Na levé části cihlové zdi 

vidíme iluzionisticky zobrazenou zdobenou zeď domu s výklenkem do okna zámku,   

nad ním je znázorněno obdélníkové okno s bílým rámem. Celý výjev je vyobrazen         

v jemně světlých barevných odstínech. 

První postavou, která je namalována v pravé polovině fresky je pantalon. 

Pantalon je umístěn na levém kraji malby, nachází se v rohu a jakoby stojící pod oknem, 

které je zobrazeno v levé polovině výjevu. Figura pantalona zde stojí en face k diváku, 

ale jeho obličej je zobrazený z levého profilu. Váha postavy spočívá především na jeho 

pravé dolní končetině, levá noha je mírně pokrčená v koleni. Vrchní část trupu je lehce 

natočená k levé straně. Před hrudníkem drží dřevěnou loutnu s vydutým korpusem. 

Prsty své pravé paže hraje na struny hudebního nástroje, levými mění akordy.             

Na nohách má nasazené světle šedé pantofle s otevřenou patou. Na sobě má oblečený 

červený přiléhavý kostým, který je na krku zakončen bílým límečkem a na rukávech 

bílými manžetami. V pase je na černém koženém pásku připevněné zlato černé pouzdro 

na zbraň, ve kterém je schovaná středně dlouhá ostrá dýka. Přes ramena má oblečený 
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dlouhý modrý plášť s hodně širokými rukávy. Na hlavě je nasazená modrá kupecká 

čepička. Pohled směřuje k pootevřenému oknu, a tak jeho výraz není dobře 

rozeznatelný. Vypadá to, že jeho ústa jsou otevřená, možná dokonce hru na loutnu 

doprovází zpěvem. Má stříbrné vlasy spadající ke krku a vousy stejné barvy. Z malby 

není dobře identifikovatelné, zda má nasazenou polomasku, ale dle mého názoru spíš 

masku nemá. 

Druhou postavou, která je rozmístěná přímo vedle pantalona, je zanni. Figura 

sluhy je přibližně stejně velká jako figura pantalona. Jeho postoj je ležérní, svou pravou 

paží se opírá o levé rameno svého pána a v levé ruce drží vodorovně jakousi černou 

tabulku nebo ceduli, celá jeho váha je soustředěna na levou nohu a pravá je lehce 

překřížená přes stojnou nohu. Na nohou má tmavé střevíce s výrazně ostrou špičkou. 

Oblečení sluhy je velmi prosté a volné, kalhoty i vršek stejné tělové až žluté barvy, 

v pase má látkový pásek, na kterém je připevněn bílý měšec a dýka v pouzdře. Přes levé 

rameno zanniho je přehozený velký šátek zelené barvy. Jeho obličej je zobrazený čelem 

k diváku, zde můžeme vidět, že má pravděpodobně nasazenou červenou polomasku 

s vyrytými vráskami, oči nejsou dobře rozeznatelné. Má dlouhý hnědý plnovous             

a na hlavě pokrývku hlavy se širokým okrajem a vysokým ohnutým peřím k pravé 

straně. Jediným vyobrazeným zvířetem na fresce je kočka, která se nachází na levé 

stěně nástěnné malby. Vypadá to, že kočička je čistě černé barvy nebo mourovatá.        

Je rozmístěná v polootevřeném okně, ke kterému směřuje pohled pantalona.                

Na parapetu okna klidně leží, její hlava je blíž k rohu a ocas volně visí ven z okna. 
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3.4. Herecká společnost Gelosi s Isabellou Andreini 

1. Název: Herecká společnost Gelosi s Isabellou Andreini 

2. Datace: kolem 1570‒1580 

3. Autor: neznámý francouzský autor 

4. Sbírková instituce: Městské muzeum Carnavalet, Paříž 

5. Rozměry: autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt rozměry obrazu
83

 

Slavný obraz neznámého francouzského malíře pochází z let 1570‒1580 

zachycuje jednu z největších hereckých společností provozujících commedii 

dell’arte. Společnost Gelosi je zde zobrazená společně se slavnou Isabellou 

Andreini, která patřila k předním herečkám na pařížských scénách.
84

 

,,Compagnia dei Gelosi ‒ Žárliví, své jméno dostali ze slov v jejich hesle Virtú, 

gloria, onor ne fan gelosi ‒ jejich ctnost, proslulost, jejich čest dělá lidi žárlivými 

(1568‒1604), byla nepochybně nejvýraznější, prvořadou společností.“
85

 

Děj na obraze se odehrává v interiéru místnosti. Zázemí pro herce je velmi 

jednoduché, je zde světlá dřevěná podlaha a v pozadí je přes celou zeď natažená 

černá šála, za kterou se pravděpodobně skrývají další postavy commedie dell’arte. 

Celkem na obraze můžeme vidět sedm figur. Kompozice plátna se dělí na dvě 

poloviny. 

Pravou a první polovinu plátna zaujímají postavy pantalona a zanniho. Středně 

velká postava zanniho je umístěná na pravém kraji malby. Vykročuje levou nohou 

směrem k pantalonu, na nohou má vysoké černé boty. Jeho figura je oblečená         

do obyčejných, dlouhých, volných šatů šedé barvy, na černém širokém pásku v pase 

je pověšený malý černý měšec spolu s krátkou dýkou schovanou v hnědém pouzdře. 

Přes levé rameno je přehozený kus červené látky. Jeho pravá paže se pravděpodobně 

drží dýky, zatímco levá ruka toto gesto překrývá dlouhým špičatým rukávem.        

Na jeho hlavě můžeme vidět na pravou stranu nasazenou čepici, překrývající pravé 

oko, ve které jsou dvě černé díry. Opět zde není dobře patrné, zda má sluha 

nasazenou polomasku nebo ne. Barva jeho vlasů splývá s pozadím černé šály. Jeho 

hustý černý plnovous je zakončený ostrou špičkou. Pohled levého oka směřuje 

směrem k pánovi a vzhůru ke stropu. 
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Štíhlý pantalon umístěný před zannim je vyobrazen k divákům svým levým 

bokem. Vytahuje se nahoru na polo špičky, přestože jeho nohy jsou i tak dlouhé.   

Na nohou má černé pantofle s otevřenou patou, na sobě přiléhavý, pro pantalona    

již typický, červený kostýmek s bílým límečkem u krku. V pase má uvázaný bílý 

pásek se splývající látkou, pod hrudníkem zase černý pás, za kterým je na levém 

boku zastrčené černé pouzdro a v něm dýka se zlatou rukojetí. Jeho oblečení 

doplňuje klasický černý dlouhý plášť a černá malá kupecká čepička překrývající 

krátké šedé vlasy. Paže jsou schovány a překříženy za zády, ve kterých se lehce 

prohýbá. Krk natahuje směrem doleva. Jeho výraz je soustředěný a vážný, pohled 

namířený nahoru. Má velký nos a jeho delší šedé vousy jsou učesané do ostré delší 

špičky. 

Na levé polovině výjevu je rozmístěn zbývající počet hereckých postav. Přímo 

naproti pantalonu je znázorněná mladá milovnice. Jak jsem zmínila na začátku 

textu, jedná se o Isabellu Andreini, herečku, podle které byl dokonce pojmenovaný 

typ milenky: ,,Byly dva typy milenek ‒ pyšná a výsměšná Isabella (podle Isabelly 

Andreini) a něžná, lyrická Flaminia.“
86

 

,,Nejproslulejší primadonou komedie dell’arte byla Isabella Andreini 

(1562‒1604), comica gelosa (= herečka, milovnice ve společnosti Gelosi), krásná     

a duchaplná žena, členka literární akademie degli Intenti (Pozorných). Ztělesnila 

klasickým způsobem postavu první milovnice a zanechala nám ve svých Lettere       

a Fragmenti obraz toho, jak asi vypadala role typu zvaného innamorata – 

primadonna.“
87

 

Herečka je zde zobrazená jako velmi mladá dívka, která vypadá věkově 

přibližně na 15‒17 let.
88

 Dívka je natočená na pantalona, který v této scéně 

pravděpodobně hraje jejího otce. Na sobě má oblečené krásné, dlouhé šaty pastelově 

růžové barvy nejspíše podle tehdejší módy. Spodní část šatů je široká a překrývá 

střevíce, spodní lem je ozdobený jakýmsi vyšitým ornamentem. Korzet je zdoben 

stejným vzorem jako lem sukně a v pase je zakončený ostrou špičkou směřující 

dolu. Vrchní část korzetu je ušitá z bílé lehké látky přecházející do zdobených, 

nabíraných, širokých rukávů. Ramena milovnice jsou lehce odhalená, pravá paže 

volně visí dolu a v ruce svírá nějaký předmět, nejspíše jde o šátek, vějíř nebo možná 
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dopis. Levá ruka je dlaní přitisklá na jejím hrudníku. Obličej bez masky je namířen 

na diváka, pohled vyzařuje naprostý klid. Na hlavě má dívka módní pokrývku hlavy 

s průhledným závojem a v účesu na levé straně připevněné drobné růžové kytičky. 

Přítomnost mladé milovnice vyžadovala taktéž její protějšek, kterým je nejspíš 

další figura na obraze. Mladý milovník se nachází přímo za zády dívky. Klečí         

na levém koleni a jeho trup je v lehkém předklonu. Na nohou má nasazené bílé 

střevíce, oblečený je do bílých punčoch a červených saténových tříčtvrtečních 

kalhot. Co má oblečené na trupu není vidět, protože svůj vršek, včetně obličeje, 

zakrývá blankytně modrým kabátkem s bílým okrajem, který má přehozený            

až za levé rameno. Jeho paže jsou schované pod kabátkem, pravděpodobně            

má levou ruku za zády a pravou si drží okraj svršku. Na jeho hlavě je nasazený 

vysoký černý klobouk se zlatou stuhou a zdobí ho červené, roztřepené peří.           

Na levém boku má pravděpodobně dlouhý štíhlý meč v černém pouzdře. 

Místo mezi milovníkem a milovnicí v pozadí obrazu zaujímá společnice dívky. 

Společnice je výrazně starší, má na sobě dlouhé šaty, jejichž sukně je zelená s bílým 

lemem a vršek bílý s dlouhými rukávy a knoflíky uprostřed hrudníku. U krku         

má bílý nabíraný límec. Její ruce jsou schované pod dlouhou světlou látkou, kterou 

drží před tělem. Vlasy jsou skryté pod jakýmsi volným světlým turbanem.             

Na obličeji nemá masku a její pohled směřuje k pantalonu. 

Poslední dvě mužské postavy jsou zobrazeny na levém kraji výjevu u poodkryté 

černé šály. Přední z nich má na sobě černé střevíce, šedé punčochy a černé kalhoty 

končící pod kolenem. Vrchní část těla je zakrytá šedým, volným kabátkem 

zdobeným na ramenou, na krku má bílý nabíraný límec. Levé rameno a paže nejsou 

za oponou vidět. Pravou rukou přidržuje černou šálu a má na sobě bílou košili. 

Masku nemá a podle obličeje vypadá, že již není tak mladý. Má zrzavé vousy, 

bradku i vlasy. Nespokojeným pohledem si přiměřuje mladého klečícího nápadníka 

dívky. Na hlavě má menší černý klobouček. Muž za ním vypadá, že je ještě starší. 

Na hlavě má taktéž černý klobouček, masku nemá. Krk lemuje bílý límeček, na sobě 

má stejný šedý kabátek i černé střevíce jako muž stojící před ním. 
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3.5. Pantalonova serenáda 

1. Název: Pantalonova serenáda 

2. Datace: pozdní 16. století 

3. Autor: autor neznámý 

4. Sbírková instituce: Drottingholms Teatermuseum, Stockholm 

5. Rozměry: autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt rozměry obrazu
89

 

Tato malba od neznámého autora pochází z pozdního 16. století a zachycuje několik 

postav z commedie dell’arte přímo v průběhu představení. Děj na obraze se odehrává 

v interiéru neznámé místnosti. Herci vystupují pravděpodobně na provizorní scéně,    

kde jsou světlá dřevěná prkna, a která je po pravé straně zakončená cihlovou šedou zdi. 

V pozadí vidíme dlouhý garnýž na kterém je natažená černá šála. Kompozice obrazu 

v tomto případě není náročná. 

Hlavní postavou, která je znázorněná ve středu děje jako nájezdník, je pantalon. 

Starý muž sedí rozkročmo na dalším herci, který pod ním znázorňuje koně nebo osla. 

Pantalon je vyobrazen pravým bokem k obecenstvu a čelem k cihlové zdi. Pravá noha  

je v mírném pokrčení, pravou rukou drží otěže, v levé ruce drží černou kupeckou 

čepičku, kterou si sundal z hlavy. Jako obvykle má upnutý červený kostýmek 

zakončený bílým límečkem na krku a třemi červenými knoflíky na hrudníku. V pase  

má uvázaný bílý pásek se šátkem a na pravém boku zlatou dlouhou dýku ve štíhlém 

pouzdře. Na tomto obrazu nemá klasické pantofle ani střevíce, jeho pravá noha končí 

v černém třmenu. Přes kostýmek má oblečený černý plášť se širokými rukávy, z nichž 

jsou vidět dlouhé rukávy červené haleny, které jsou zakončené bílými manžetami.     

Jeho pohled směřuje nahoru k oknu, ve kterém se nachází žena, která je znázorněná     

při pravém kraji obrazu. Pantalon má krátké vlasy, vousy a dlouhou špičatou bradku 

šedé barvy. Má ostrý, dlouhý nos, ale nevypadá, že by měl na obličeji nasazenou 

hereckou masku. 

Pod ním se nachází neznámá postava muže, který ztvárňuje trup zvířete. Může       

se jednat o jednoho ze zanni. Pouze na nohou sluhy můžeme vidět černé sandály, 

protože zbytek těla je zakryt dlouhým kusem hnědé látky. Zpod látky je vidět jeho 

vykukující obličej a ruce. Výraz muže je klidný, ale poněkud nespokojený a ustaraný, 

možná je to způsobeno tíhou herce ztvárňujícího postavu pantalona. Rukama se opírá     

o herce před sebou. 
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Figurou před pantalonem a zannim je bezpochybně další zanni, kterým je harlekýn. 

Tohoto sluhu spolehlivě poznáme díky jeho záplatovému kostýmu a černé masce,    

která připomíná něco zvířecího nebo čertovského.
90

 Harlekýn je situován nejblíž 

k pravému okraji obrazu. Nohy jsou mírně rozkročené, kolena mírně pokrčená, celé tělo 

je lehce nahrbené do předklonu. Levou paží se opírá o přední nohu, pravou se přidržuje 

za černý pásek svého kostýmu. Představuje zde hlavu a přední část osla nebo koně.      

Na nohou má žluté střevíce s páskem. Upnuté kalhoty a delší vrchní díl jsou bílé barvy, 

na různých místech zašité barevnými kousky látky nepravidelných tvarů. Na boku      

má připnutý tenký černý pásek a černý měšec na peníze. Na obličeji, který                     

je vyobrazený en face k diváku, má nasazenou černou masku. Na první pohled              

to vypadá, jako když má k masce přidělané dokonce i uši. Na jeho hlavě je nasazená 

malá červená čepička. K jeho krku jsou přidělané otěže, které směřují přes jeho pravé 

podpaží do pantalonovy pravé ruky. 

Poslední mužskou figurou na plátně je postava na levém kraji malby. 

Pravděpodobně se jedná o dalšího z postav zanni. Muž je vyobrazený zády k divákům    

a pouze na půl postavy, vidíme jenom jeho pravou část těla. Má na sobě černé střevíce 

na zavazování, volné kalhoty ke kotníkům a volnou tuniku s pláštěm. Velký klobouk      

i oblečení je provedeno ve světlé hnědé barvě. V pravé ruce drží otevřenou popsanou 

knihu. Na jeho obličeji, který je celkem dobře vidět z profilu, můžeme spatřit červenou 

nebo oranžovou polomasku s ostrým zahnutým nosem. Není vyloučené, že bílé vousy 

jsou součástí polomasky, ale hustá bradka jiného odstínu je nejspíše hercova vlastní. 

Zanni je situovaný těsně za pantalonovými zády. Z celého výjevu lze soudit,                 

že nenápadně napovídá text serenády svému pánovi, aby ten v přednesu nepopletl slova. 

V polootevřeném okně, čtvercového tvaru, na pravé stěně je zobrazená poslední 

postava, kterou je mladá kurtizána. Mladá žena přidržuje pravou rukou mřížkové okno 

otevřené a je z něj mírně vykloněná. Dáma je oblečená do bohatých šatů zeleného 

odstínu s bílými rukávky. Vršek šatů je nazdobený bohatým, širokým bílým límcem.   

Na krku má náhrdelník a ve stejném provedení i nápadné náušnice. Její světlé blond 

vlasy jsou stažené na temeni hlavy do drdolu. Její klidný přímý pohled je adresován 

dolu k pantalonovi. 
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3.6. Představení na dvoře Karla IX. v období jeho vlády 

1. Název: Představení na dvoře Karla IX. v období jeho vlády 

2. Datace: kolem 1571‒1572 

3. Autor: neznámý vlámský autor 

4. Sbírková instituce: Městské muzeum Bayeux, Francie 

5. Rozměry: autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt rozměry obrazu
91

 

Jak již vyplývá z názvu obrazu, plátno zobrazuje počátky commedie dell’arte           

na královském dvoře ve Francii, a proto se také považuje za význačný dokument.        

Na výjevu jsou zobrazeny masky, pravděpodobně pocházející z herecké společnosti 

Ganassovy, které hrají společně s dvořany, mezi kterými je také ztvárněná francouzská 

královna Kateřina Medicejská.
92

 Královna je zde přítomná proto, že hostitelé se někdy 

taktéž aktivně zúčastňovali v hraní představení: O tom svědčí též známý obraz 

flámského malíře z Bayeux, zobrazující dvořany s králem Karlem IX. a s několika herci 

v živých scénkách. Tradici zachytil ve své Kartouze parmské Stendhal (kap. XXV.): 

,,Večer před tím, než se vévodkyně dověděla o Fabrizziově šíleném skutku, že se vrátil 

do citadely, hrála se na dvoře komedie dell’arte; kníže, který si vždycky vyhrazoval hrát 

zamilované role s vévodkyní, byl tak vášnivý v milostných scénách, že by byl směšný, 

kdyby vášnivý člověk nebo kníže mohl být v Itálii vůbec směšný.“
93

 

 Celý děj zobrazený na plátně probíhá v prostorném interiéru jednoho                  

z reprezentativních sálů královského paláce. Herci a dvořani zde vystupují společně     

na sytě červené, mramorové podlaze. Po levé straně visí do oblouku černá sametová 

šála. V pozadí sálu vidíme otevřený portál zdobený sloupy a část exteriéru krásné 

renesanční zahrady se sochami a portálem ze živého plotu. V celém výjevu převládají 

spíše výrazné a tmavé odstíny barev. 

 Kompozice plátna je velmi složitá. Autor zde znázornil četné množství 

nejrůznějších postav, mezi kterými jsou přítomni jak komedianti, dvořani,                    

tak                 i královna. Scéna působí na první pohled poněkud chaoticky, protože 

každá figura vykonává jinou činnost. Některé z nich jsou rozdělené do dvojic                  

a komunikují spolu nebo se mezi nimi odehrává nějaký děj, část figur je rozmístěna 

samostatně. V dolní části obrazu lze vidět číslovky od 1 do 11 a pod každou číslovkou 

je napsáno něco, co bohužel nelze přesně přečíst. Dle mého předpokladu se jedná            
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o jména užšího výběru postav, protože na plátně je větší počet figur, než dává počet 

uvedený v dolním okraji. Podle mého názoru se zde představuje jmenovitě, který herec 

jakou masku znázorňuje. 

 Postava pantalona, která je už dobře známá z předchozích uvedených obrazů 

katalogového hesla, zde nesmí chybět. Pantalon je dobře viditelný přímo ve středu 

malby, stojí levým bokem k divákovi. Jako obvykle, má na sobě oblečení, které            

ho charakterizuje: černé pantofle s otevřenou patou, červený přilehlý kostýmek, dlouhý 

černý plášť a na hlavě malou černou čepičku. Nesmí mu chybět ani černá dýka 

upevněná při levém boku. Stojí na mírných pološpičkách, má dlouhé nohy a jeho dlouhé 

paže volně visí podél těla. Má hodně dopředu vystrčenou hlavu a trochu se hrbí              

v zádech. Jako vždy má šedivé vlasy, vousy a delší ostrý plnovous. Má výrazný, velký  

a dlouhý nos. Podle mého názoru na této malbě nemá obličejovou masku. 

 Přímo za zády pantalona, po pravé straně, se nachází jeden ze zanni. Tímto 

zannim je harlekýn. S harlekýnem se v katalogovém hesle setkávám již podruhé. 

Identifikuji ho dle jeho chudých a prostých šatů, které prozrazují jeho postavení.          

Na nohou má černé střevíce a plandavé tmavé kalhoty končící u kotníků. Vrchní plátěná 

šedá halena je taktéž dlouhá a volná, pošitá z nepravidelných záplat různých barev          

a velikostí. Na obličeji má černou polomasku. Na hlavě žlutý klobouček se zvednutým 

okrajem překrývající krátké tmavé vlasy. Harlekýn je zachycený v pohybu,                  

jak vykročuje pravou nohou vpřed směrem k pantalonu, paže volně visí podél těla          

a záda jsou zakulacená. Jeho pohled směřuje směrem tam, kam jde, vypadá poněkud 

znuděně. Tohoto sluhu hraje pravděpodobně mladý muž se světlou pletí. Pokud             

se podíváme na postavu harlekýna z předchozího plátna, o němž víme, že vzniklo 

v pozdním 16. století, lze konstatovat, že harlekýnův kostým s postupem času prochází 

vývojem. Kostým je více propracovaný, klade se důraz na kvalitu provedení, vrchní        

i spodní díl je ušitý ze stejné látky, už to nejsou pouze tmavé, dlouhé kalhoty. Lze říct, 

že s postupem času se zlepšuje vzhled kostýmů a tedy i celková úroveň představení 

commedie dell’arte. 

 Po levé straně harlekýna se nachází další postava muže. Může se jednat               

o dalšího ze zanni. Figura má na sobě jednoduché tmavé oblečení i klobouk a delší 

světlý plášť. Z obrazu není jasné, jaký má přesně vztah k pantalonovi a harlekýnovi,    

ale v levé ruce drží nějaký černý předmět, může se jednat o měšec, který natahuje 

směrem ke staršímu muži. Nebo je to harlekýnův měšec, z něhož mu tento muž krade 

zlaťáky, jelikož jeho výraz je záludný. 
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 Těsně u pravého kraje obrazu jsou ještě situovány dvě sedící postavy dvorních 

dam. Ženy jsou oblečené do krásných elegantních šatů, jejich vlasy jsou vyčesané        

do vysokých účesů, dáma s tmavými vlasy, která sedí po levé straně má navíc nasazený 

klobouček modrého odstínu, stejného jako jsou její šaty. Její pravá paže je položená     

na levou paži ženy se světlými vlasy, jejíž šaty jsou ušité z tmavě šedé látky. Dámy sedí 

naproti sobě a vedou mezi sebou dialog. Za zády mladých žen se nachází menší 

postavička muže v černém oblečení s nabíraným bílým límcem na krku a černém 

klobouku na hlavě. 

Směrem doleva jsou umístěny další tři postavy. První z nich je muž, 

pravděpodobně je hodně mladý, má velmi světlou pokožku a zrzavé kudrnaté vlasy, 

které jsou částečně schované pod černým kloboučkem. Jeho pohled směřuje ke dvěma 

figurám rozmístěných těsně vedle něho. Mladík má bílou košili s dlouhými rukávy        

a se žlutými flíčky, kolem krku má nabíraný bílý límec. V rukou drží loutnu, na níž 

hraje. Myslím si, že se může jednat o muzikanta, který hudebně doprovází představení, 

nebo o amatéra, který si donesl vlastní nástroj, aby si na něj mohl zahrát pro radost 

nejen sobě, ale i okolí. Dle vzhledu kostýmu bych se ale spíše přiklonila k variantě,      

že je jedním ze členů hereckého souboru. Hned vedle něho vidíme dvořanku v tmavě 

modrých honosných šatech s velmi širokým bílým límcem a účesu dle tehdejší módy. 

V pozadí vedle dvořanky je podle prvního dojmu umístěný muž v černém oblečení, 

který má stejně jako ostatní figury bílý límec. 

Ve středu obrazu, za postavou pantalona, je situována postava ženy. Podle mého 

názoru právě ona ztvárňuje francouzskou královnu Kateřinu Medicejskou. Její vzhled   

se výrazně odlišuje od vzhledu ostatních ženských figur. Její dlouhé, světle pastelové 

šaty vypadají velice reprezentativně. Jsou bohatě zdobené pravidelnými černými 

bambulkami na rukávech. Na krku, stejně jako většina postav, má velký nabíraný bílý 

límec. Pleť jejího obličeje je velmi světlá až bílá, účes vypadá podobně jako účesy 

ostatních dvořanek, akorát na temeni je ozdobený černým závojem nebo kloboučkem. 

Královnu, po jejím pravém boku, doprovází mladík, který jí pravděpodobně přidržuje  

za její levou ruku. Muž má černé upnuté kalhoty a černou košili s bílým límečkem. Přes 

košili má navíc navlečený kabátek světlého odstínu. Z pod kloboučku na hlavě            

mu vyčnívají černé vlasy. Je skloněný ke královně a dívá se na ni, vypadá to, že jí něco 

povídá.  

Kateřina Medicejská byla francouzskou královnou žijící v 16. století. Byla 

jedinou dcerou svých rodičů Lorenza II. de Medici a Madeleine de la Tour 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lorenzo_II._de_Medici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Madeleine_de_la_Tour_d%27Auvergne
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d'Auvergne.
94

 Po smrti rodičů se výchovy Kateřiny ujal její strýc papež Klement VII.
95

 

Právě Karel IX., jehož jméno obsahuje název vybraného díla, byl jejím synem a jedním 

z posledních francouzských králů.
96

 

Na levé polovině obrazu jsou rozmístěny další postavy z královského dvora        

a z commedie dell’arte. Ihned naproti postavě pantalona je vyobrazená žena klečící      

na kolenou. Figura nemá žádné charakteristické znaky, kostým ani obličejovou masku. 

Dáma je oblečená do šatů se žlutými dlouhými rukávy. Opět zde můžeme vidět bílý 

límec a klobouček zdobený peřím. Její levá ruka je dlaní přitisknutá k hrudníku              

a pravou paži má rozevřenou do strany. Mezi ní a pantalonem se možná odehrává 

herecká scénka. 

Za ženou jsou znázorněny dvě postavy mladých mužů v dynamickém provedení. 

Oba jsou podle mého názoru urození představitelé dvora. První z nich, který je situován 

na pravé straně, má na sobě černé upnuté punčochy, šedé pončo a nabíraný bílý límec. 

Druhý muž má kolem krku také límec bílé barvy, bílé punčochy, žlutou halenku 

s bílými rukávy a černý vlající plášť. Každý z nich má na hlavě klobouk. Vypadá to,     

že se mezi nimi odehrává nějaká potyčka. Oba se dívají navzájem přímo do očí, první 

z nich si pravou rukou zakrývá hrudník a jeho trup je trochu v záklonu. Druhý je mírně 

skloněný nad ním, jeho paže jsou široko rozevřené do stran, jako kdyby se zrovna vrhal 

na svého soupeře. 

Za nimi se nachází žena, dvorní dáma mohutnější postavy. Na sobě má růžovou 

sukni ke kotníkům, žlutou halenku s dlouhými rukávy a bílý široký límec. Na hlavě     

má nasazený pravděpodobně věnec upletený z jarních kytek. Obličej je velmi světlý       

a je na něm dobře vidět, že její rty jsou červeného odstínu. Výraz ženy spočívá na dvou 

mužích stojících po jejím levém boku. 

Dvě postavy na levém kraji obrazu jsou muž a žena, kteří jsou situováni            

ve vzájemné, velmi těsné blízkosti. Dle vzhledu, jednoduchého šedého kostýmu muže 

můžeme soudit, že je to postava zanniho, který pevně objímá mladou ženu kolem boků, 

jeho pohled přitom směřuje ke středu malby. V případě ženy, když se dobře zaměříme 

na její šaty, se může jednat o postavu jedné ze služek. Ty často odpovídaly sluhům         

a nenosily obličejové masky. Pravou rukou si přidržuje sukni a levou má položenou 

dlaní na hrudníku. 
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Postava, která se napůl skrývá za nimi má výrazně červený klobouk a černou 

masku na obličeji. Je to ještě jeden zanni zobrazený z profilu a oblečený do obyčejné 

světlé košile. Jeho pozornost je namířená k centru dění. 

Poslední postava je zobrazena zády k divákovi a vypadá to, že právě odchází     

ze sálu. Přestože nevidíme obličej, předpokládám, že jde o mužskou figuru. 
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4. Zhodnocení námětů výtvarných děl v porovnání 

s divadlem 

 

Poslední kapitola této práce je věnována závěrečnému zhodnocení námětů 

vybraných výtvarných děl a jejich porovnání s reálným průběhem divadelních 

představení. Zde bych ráda námětům věnovala zvláštní pozornost a každý z nich 

samostatně, ze svého úhlu pohledu rozebrala. Pokusím se najít a zhodnotit                      

co je společné nebo naopak rozdílné mezi výtvarnou a divadelní formou provedení.     

Do jaké míry výtvarná stránka odpovídá zprávám, které jsou nám k dispozici 

v pramenech a literatuře. Budu věnovat pozornost jak kostýmům, maskám tak i jejich 

uspořádání mezi sebou. 

 

První místo katalogového hesla je věnováno obrazu fontainebleauské školy pod 

názvem Italští komedianti commedie dell’arte. Na tomto plátně můžeme vidět 

v popředí čtyři ústřední postavy. Jsou zde vyobrazeny figury zanniho, pantalona            

a dvojice innamorati. Tento obraz jsem zařadila do katalogového hesla, protože            

se mi osobně velmi líbí. Podle mého názoru jsou herecké postavy velmi dobře vybrané  

a vyobrazené, jejich uspořádání mezi sebou je zajímavé. Děj obsahuje zápletku,            

na kterou lze nahlížet více způsoby. 

Zanni patří k hlavním postavám na jevišti commedie dell’arte, takže na tomto 

obraze je správně přítomný. Sluhové jsou komické postavy a mohou hrát na jevišti      

jak ve dvou společně, tak i samostatně. V případě tohoto plátna je znázorněný pouze 

jeden sluha. Dle pravidel představení by měli aktivně zasahovat do dění na jevišti,      

což se na zobrazeném výjevu taktéž odehrává. Zanni mají za úkol na jedné straně 

napomáhat svým pánům a na druhé straně jsou určitou spásou pro milenecký pár. 

Z toho co vidím na obraze mohu přesně konstatovat, že v této scéně se sluha přiklání    

na stranu mladých lidí, to znamená, že je v tomto případě spásou pro innamorati. 

Zdržuje a odvádí pozornost pantalona od mladého páru tím, že ho pravou rukou tahá    

za špičatou bradku, čímž odvádí pohled od mladých lidí na svou osobu. Levou rukou 

naznačuje na temeni hlavy svého pána parohy. Umístění zanniho v těsné blízkosti 

pantalona je tedy správné. Jeho jednoduchý, nezdobený oděv venkovana odpovídá jeho 

vzhledu i postavení. Zobrazení hnědé obličejové masky odpovídá tomu,                        

co se dozvídáme v pramenech. Masky nosily výhradně komické figury, k nimž se zanni 

bezesporu řadí. 
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Pantalon vystupuje v každém představení commedie dell’arte, takže nechybí   

ani na jednom z vybraných děl, je to ústřední figura celé commedie. Účinkuje často 

v podobných zápletkách. U předloženého obrazu můžeme interpretovat děj z jednoho 

úhlu pohledu tak, že chtivý pantalon chce provdat svou dceru za boháče a tak se všemi 

možnými způsoby a prostředky snaží o odehnání jejího chudého milence. Již na první 

pohled lze rozeznat, že vyobrazený mladý nápadník nepatří zrovna k chudým vrstvám 

společnosti, dle představ pantalona však nejspíš není dostatečně zámožný. Z druhého 

úhlu pohledu má-li pantalon mladou ženu, dostane nějakým dovedeným způsobem 

parohy. A protože zde dobře vidíme, že zanni parohy pantalonovi opravdu naznačuje, 

můžeme se přiklonit spíše ke druhé verzi zápletky. Většinou, ačkoli je pantalon již starší 

pan, je zapáleným milovníkem, staví na odiv svoji sílu a také se naparuje. Někdy          

se jeho zásah zvrhne v pranici. Opět zde vidíme, že to vše odpovídá vyobrazenému 

výjevu. Rozhněvaný pantalon už netrpělivě svírá v ruce vytaženou ostrou dýku a chystá 

se vrhnout na mladého zamilovaného muže, čímž se projevuje jeho síla. Na plátně 

můžeme pozorovat, že jeho postava kontrastuje vedle ostatních a je poměrně velká         

a mohutná. Co se kostýmu týče, tak vše co o něm zmiňuje literatura, odpovídá              

na výtvarném díle. Typický červený přiléhavý kostýmek, černá čepička, dlouhý plášť, 

měšec, dýka, to vše je zřetelně znázorněno autorem obrazu. Když se zaměříme             

na obličejové masky, tak zjistíme, že zde se námět rozchází se zprávami, které nám jsou 

známé z pramenů. Pantalon je stejně jako zanni zařazen do skupiny komických postav   

a správně by měl nosit tmavou obličejovou polomasku, kterou zrovna na tomto obraze 

postrádá. Celkový dojem a podoba pantalona zcela odpovídá realistické podobě              

v hraných představeních commedie dell’arte. 

Poslední dvě z hlavních figur, zobrazených těsně vedle sebe, jsou zamilovaní 

innamorati. Tato dvojice již není komická jako předešlá, ale řadí se k maskám spíše 

vážného charakteru. Náměty o lásce, kdy se jí do cesty neustálé staví nejrůznější 

překážky, jsou v repertoáru commedii dell’arte obvyklé. I v tomto případě je tomu 

stejně. Pozorujeme dvojici innamorati, jak si mezi sebou vyměňují psaníčko nejspíše 

milostného charakteru. Překážkou k jejich vzájemné náklonnosti je nespokojený 

pantalon, kterému se to samozřejmě nelíbí. Tyto innamorati měli hrát vždy mladí            

a krásní lidé, což je jeden z hlavních důvodu, proč nenosili masky, dobře to vidíme        

i na obraze. Umělec také přesně zachytil jejich kostýmy, o nichž se předkládá, že byly 

vždy elegantní a šité dle tehdejšího dvorského nebo městského stylu. Autor je znázornil 

opravdu elegantně upravené a nazdobené. Po detailním prohlédnutí šatů mladé ženy   



 

60 

mě napadá pouze jediná otázka: Proč vlastně autor znázornil tak otevřeně odhalený 

hrudník ženy? Jaký k tomu měl důvod? Pokud je mi dobře známo, tak milenky sice byly 

vždy zobrazovány s určitým erotickým důrazem, ale nikdy nedocházelo k otevřenému 

odhalování. Například scény ,,požáru“ byly na představení commedii hodně oblíbené, 

herečky se v nich totiž mohly předvést v průsvitných košilkách. 

Celkově bych obraz zhodnotila, až na drobné připomínky a výjimky, jako plně 

odpovídající realistickým představením commedii dell’arte hraných ve své době. 

 

Druhé místo katalogového hesla je věnováno nástěnné malbě, která                    

je vyobrazena na zámku Trausnitz u Landshutu v Bavorsku pod názvem Pantalon 

následovaný zannim. Na této fresce můžeme vidět dvě ústřední postavy. Jsou zde 

vyobrazeny figury zanniho a pantalona. Tuto fresku jsem zařadila do katalogového 

hesla protože se jedná o nástěnnou malbu a ne o závěsné obrazy, které zaujímají větší 

část výběru. 

Stejně jako na ostatních obrazech a freskách nesmí ani zde chybět jedna              

z hlavních postav jeviště commedie dell’arte, jímž je zanni. Na této fresce je sluha 

zobrazen samostatně, bez druhého sluhy. Na této malbě vidíme, že zásadní úlohou 

zanniho je sloužit pantalonovi. V tomto ději jde v patách svému pánovi a napomáhá    

mu po cestě tmavými chodbičkami zámku tím, že mu svítí na cestu zapálenou svíčkou 

z lucerny. Ve druhé ruce drží dlouhé kopí, kterým, pokud bude potřeba, hodlá bránit 

svého pána. Jeho postava je vcelku mohutná, oblečená do velmi volného a prostého 

šedého oblečení. Na první pohled je oděv šitý z nekvalitního materiálu. To vše 

vyzrazuje jeho původ z vesnice. Zanni patří ke komickým figurám, které nosily 

obličejové masky. Připadá mi, že zde není dobře čitelné, že masku na obličeji má. Když 

však svou pozornost zaměříme na odstín pleti na obličeji a rukou, který je patrně 

rozdílný, můžeme předpokládat, že jí přece jen na obličeji má. 

Pantalon na nástěnné malbě vystupuje jako dynamická figura v pohybu, 

rozčílená a rozhodnutá vstoupit s někým do boje. Zápletka je zde podle mého názoru 

taková, že neznámá postava, která na fresce není vyobrazena a domyslíme-li si jí, 

udělala něco proti jeho vůli, čímž přivedla pantalona k hněvu a on hodlá ukázat svoji 

sílu a napravit vše na míru. V pravé ruce drží dýku, v levé štít a jeho rozhodné kroky 

směřují k pravé straně. Červené kalhoty na tělo a vrchní díl oděvu zcela odpovídají 

charakteru jeho postavy, pro níž jsou typické. Chybí mu pouze delší černý plášť. Stejně 
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jako u zanniho i zde se těžko soudí, zda má na obličeji masku nebo ne. Podle mého 

názoru masku nasazenou nemá. 

Třetí, vedlejší znázorněnou postavou na levé části fresky je žena vykloněná 

z okna. Myslím si, že na výjevu nemá nikterak důležitý význam a nenese žádné 

poselství. S hlavními figurami nijak nekomunikuje ani se nenachází v jejich blízkosti     

a tak jí nelze přiřadit roli dcery pantalona, nebo například jeho milenky. Na malbě 

nemají mezi sebou tyto dvě postavy žádný kontakt a tím pádem ani určitý vztah. 

Na závěr bych hlavní postavy na nástěnné malbě zhodnotila jako plně odpovídající 

realistickým maskám z představení commedie dell’arte. 

 

Třetí místo katalogového hesla je taktéž věnováno nástěnné malbě, která            

je stejně jako předchozí vyobrazena na zámku Trausnitz u Landshutu v Bavorsku       

pod názvem Pantalon hraje na loutnu. Místa dvou ústředních postav na vybrané fresce 

zaujímají opět figury pantalona a zanniho. Tuto nástěnnou malbu jsem si vybrala        

do katalogového hesla ze stejných důvodu jako malbu předešlou. 

Oproti předchozímu obrazu a nástěnné malbě tato freska představuje zásadní 

změnu v chování hlavní postavy, pantalona, který tentokrát vystupuje jako klidný 

milovník. Jeho postoj je statický, bez prudkého pohybu, tělo je štíhlé. Pantalon drží 

loutnu, možná dokonce k hudebnímu doprovodu i zpívá. Jeho pohled směřuje 

k otevřenému oknu na levé straně nástěnné malby. Podle toho co vidím na výjevu, 

mohu konstatovat, že se pantalon nejspíše uchází o přízeň mladé ženy, která však není 

v okně vyobrazena, ale logicky si jí domyslíme. Na tomto místě je pantalon plně 

vybaven charakteristickým kostýmem – pantofle,
97

 červené upnuté kalhoty, červená 

košile, černý dlouhý plášť a černá čepička na hlavě. Opět mě zde napadá stejná otázka: 

Má pantalon na obličeji masku? Dle mého mínění jí nemá, nebo autor na obou freskách 

zobrazil masku pantalona tak nepatrně, že téměř splývá s jeho obličejem. 

Mohutná postava zanniho nesmí vedle svého pána chybět. Postoj sluhy              

je shodný jako panatlonův, tedy statický a klidný. Obě figury jsou situovány v těsné 

blízkosti, zanni se dokonce opírá o rameno svého pána. Myslím si, že v tomto příběhu 

sluha vystupuje jako pomocník svého pána. Pravděpodobně pantalonovi napovídá 

správný text písně
98

 nebo ho pouze podporuje v odvaze. V levé ruce drží černý předmět, 

                                                 
97

 Na této a předchozí fresce vidíme pantofle bílé barvy. Na ostatních dílech jsou znázorněny v černé 

barvě. 
98

 Stejnou roli splňuje na obraze s názvem Pantalonova serenáda. 
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který nemohu přesně identifikovat. Mohlo by se jednat o knihu, kousek pergamenu 

nebo tabulku s nerozeznatelným nápisem. Oděv sluhy je jako obvykle jednoduchý a šitý 

ve volném střihu, navíc zde má přes levé rameno přehozenou zelenou látku. Obličej 

s ostrými rysy je zobrazen odlišnou barvou než jeho ruce, má tedy obličejovou masku. 

V pootevřeném okně vidíme místo mladé ženy, která by více odpovídala příběhu         

na malbě, černou kočku. 

Nakonec bych řekla, že hlavní postavy plně odpovídají svým rolím. A to jak 

kostýmem, tak i funkcí. 

 

Čtvrté místo katalogového hesla je věnováno slavnému obrazu z muzea 

Carnavalet v Paříži. Neznámý francouzský autor na něm zachytil výjev pod názvem 

Herecká společnost Gelosi s Isabellou Andreini. Na rozdíl od předešlého autora fresek, 

tento autor znázornil scénu z commedie dell’arte v prostředí interiéru, zařadil do výjevu 

více masek a propracoval herecké výrazy. Přestože oba autoři svá díla vytvořili 

přibližně ve stejném časovém rozmezí, kvalita znázornění se podle mého názoru 

poněkud liší. Styl zobrazování neznámého francouzského malíře je přesnější                   

a propracovanější, ale zdá se mi až komiksový. Celý obraz díky jemným odstínům 

barev působí harmonicky, je čistý a jasný. Malba představuje sedm postav, z nichž         

se zaměřím a rozeberu, podle mého názoru, čtyři nejdůležitější. Obraz jsem zařadila     

do katalogového hesla, protože je slavný, rozmanitý, zajímavý svým příběhem, misí     

se v něm jak statické, tak i dynamické herecké figury. Na pohled působí velmi 

příjemným a pozitivním dojmem díky svým světlým tónům. 

Malba je druhým případem v katalogovém hesle, kdy si můžeme vychutnat 

pohled na masky innamorati. Oba innamorati jsou situováni na levé straně malby 

v blízkosti vedle sebe. Jsou to charaktery vážné, které nepotřebovaly nosit obličejovou 

masku. Mladý muž, který se dvoří dívce na jednom koleni, si zakrývá obličej pláštěm. 

Dívka masku nemá a my si tak můžeme prohlédnout její přirozenou mladou krásu. 

Podle jejího postoje, gesta a výrazu je možno říct, že muži odpovídá svou přízni,          

jíž přiznává i před divákem. Kostýmy obou mladých lidí jsou velice elegantní, krásné, 

dle dvorského stylu, a tímto způsobem měli být oba odění i v představeních commedie. 

Pokud jsem tento pár identifikovala jako innamorati správně, zápletka by měla vyprávět 

příběh lásky, které se neustále kladou do cesty překážky. Pro nás je nesmírně zajímavé 

na tomto plátně především to, že my už víme, že je zde vyobrazená slavná italská 
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herečka, jejíž jméno je Isabella Andreini. Uvádí to ve svých publikacích nejen český 

autor Karel Kratochvíl, ale i Pierre Louis Duchartre a John Rudlin. 

Pantalon, staticky stojící naproti mladé ženy, zde může představovat jednu        

ze zmíněných překážek v lásce. Pravděpodobně zde vystupuje jako její otec,                  

je to logické, protože k jeho postavě se tato role řadí na první místo. Nemá obličejovou 

masku, což by nemělo být pro pantalona typické, ale na druhou stranu díky tomu 

můžeme z jeho výrazu vyčíst nespokojenost s výběrem nápadníka své dcery. Paže       

má založené za zády, jeho brada je vysoko vztyčená a zamyšlený pohled směřuje 

nahoru. Nejspíše nemá radost z toho, že si jeho dcera vybrala mladého muže, se kterým 

jako otec nesouhlasí a přeje si jí provdat za lepšího a bohatšího ženicha. Pantofle, 

dlouhé červené kalhoty, vestička stejné barvy, černý plášť a černá kupecká čepička – to 

vše zůstává i zde, stejně jako u ostatních výtvarných námětů, neměnné a identické       

pro tuto ústřední postavu. 

Poslední postavou, o které se zde zmíním, je mohutná figura zanniho. Zanni       

je zde dynamický a situovaný ihned za figurou pantalona. Tentokrát můžeme na jeho 

hlavě vidět klobouček, který je dokonce děravý na dvou místech. Jinak jsou šaty sluhy 

jako vždycky velmi volné a plandavé, šedého odstínu bez výrazných barevných tonů. 

Dle toho co vidím, mohu konstatovat, že v celém dějství nedělá nic konkrétního.       

Jeho pravá ruka je ale podezřelé skrytá pod levou. V tuto chvíli je na místě divákova 

fantazie. Domýšlím si, že v případě potřeby je zanni připravený vytáhnout                      

z hnědého pouzdra, které má na levém boku, ostrou dýku a podat jí pantalonovi, pokud 

se rozhněvá na mladý pár a bude si chtít něco s mladým mužem vyřídit, tak jak jsme      

to mohli vidět u první malby katalogového hesla. 

Nakonec bych malířskou práci autora zhodnotila jako vysoce kvalitně 

provedenou, jasnou, čistou, přesnou, detailně propracovanou a plně odpovídající 

realistickým maskám a prostředí z představení commedie dell’arte. 

 

Páté místo katalogového hesla je věnováno obrazu z Teatermuzea                      

ve Stockholmu. Neznámý autor na plátně namaloval výjev pod názvem Pantalonova 

serenáda. Stejně jako předešlý autor i tento malíř znázornil scénu z commedie dell’arte 

v prostředí interiéru. Tato malba pocházející z pozdního 16. století se v porovnání 

s předešlou kvalitativně liší. Převažují zde spíše hodně tmavě černé odstíny, především 

v pozadí zázemí jeviště, a rysy figur již nemají tolik přesné a jasné kontury. Plátno 

představuje celkem pět postav. Tento obraz jsem zařadila do katalogového hesla 
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především proto, že je zde znázorněna postava harlekýna, se kterým se setkáváme 

poprvé v celé kapitole. Právě tato maska a k tomu maska pantalona nás bude zajímat 

nejvíce. Samotný děj představuje podobnou zápletku, jaká se odehrává na druhé 

nástěnné malbě na zámku Trausnitz v Bavorsku. 

Ústřední postava, kterou je pantalon, zde vystupuje v roli milovníka, který        

se dvoří mladé, krásné kurtizáně zobrazené v otevřeném okně na prvém okraji malby. 

Podobný námět můžeme vidět na fresce v zámku Trausnitz, kde starší muž pod oknem 

některé dámy hraje na loutnu, v okně je vidět pouze kočka a tak si opět díky zapojení 

naší fantazie domýšlíme příběh a další možné postavy. Tentokrát má pantalon kolem 

sebe více pomocníků, kteří mu pomáhají v milostné avantýře a zobrazují koně nebo osla 

a jeden z nich navíc napovídá i text serenády. Na tomto plátně nehraje pantalon            

na žádný hudební nástroj ale přímo zpívá serenádu. Jeho kostým autor zobrazil,          

jak       je tomu zvykem, ve stejném provedení jako všichni ostatní. Pantalonův kostým 

je neměnný. Řekla bych, že se malíř zaměřil více na znázornění detailů na kostýmu. 

Máme možnost si pečlivě prohlédnout namalovanou dýku s krásnou rukojetí a taktéž tři 

červené knoflíky na vestičce, které na jiných vybraných dílech u pantalona neuvidíme. 

Vybraná malba je zajímavá a odlišná z hlediska znázorněné pantalonovy polohy. 

Poprvé zde vidíme hlavní figuru, která na rozdíl od všech ostatních vybraných děl, 

nestojí sama, ale je znázorněna rozkročmo na ,,koni“.  

Tato malba je velmi důležitá také proto, že se zde poprvé ze všech vybraných 

děl objevuje postava zanniho, kterého dokážeme spolehlivě a snadno identifikovat jako 

masku harlekýna. První věc, díky které harlekýna poznáme, je samozřejmě jeho typický 

pestrý, barevný kostým, který na žádné jiné masce nikde neuvidíme. Již víme,              

že na počátku jeho epochy zobrazení byl harlekýnův kostým spíše dlouhý a hlavně 

plandavý, plátěná halena byla bílá a vše bylo nepravidelně sešito dohromady. Na malbě 

ale pozorujeme, že kalhoty a halena harlekýna jsou spíše přiléhavé, místo neforemných 

záplat vidíme jasné různobarevné trojúhelníky a jiné tvary, takto stylizovaný kostým   

byl příznačný především u francouzského dvora. Pokud komedianti hrají                       

na francouzském dvoře, automaticky nás napadne, že by prostředí mělo znázorňovat 

honosný palác a ne jednoduchou a narychlo postavenou scénu, jak je tomu na plátně. 

Zároveň je nám z odborné literatury známo, že harlekýn v Paříži nosil ,,strakatý oblek 

některých papoušků a černou, vyleštěnou masku polního cvrčka. Pod břichem byl kabát 
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přepásán a za pasem se houpala věčně prázdná mošnička.“
99

 Obličejová maska a vrchní 

část kostýmu je přesně dle popisu vystižená na tomto výjevu. Maska harlekýna              

je naprosto přesná do detailů, tak jak se o ní píše. Jeho obličej je zobrazen z en face        

a tak si můžeme dobře všimnout, že je černá a s maličkými očními otvory. Co se týče 

jeho úlohy sluhy a pomocníka svého pána, tak to platí i na uměleckém díle. Při tomto 

představení pomáhá pantalonovi zahrát scénku v přistrojení za přední část koně nebo 

osla. 

Na závěr bych představený obraz, datovaný do pozdního 16. století                    

od neznámého autora, zhodnotila z malířského hlediska jako středně kvalitní.               

Ve srovnání s předchozím výtvarným námětem, který je z mého hlediska velice pečlivě 

zpracovaný, již tento námět není tak prosvětlený, dotažený a čistý. Obličejové rysy 

postav nejsou natolik přiblížené a výrazné. Co se týče kostýmů, základních poznávacích 

znaků, sestavené scény, to vše plně odpovídá realistickým maskám a scénografii 

z představení commedie dell’arte při své existenci. To stejné platí o funkci figur 

samotných a jejich vztahů mezi sebou. 

 

Šesté místo katalogového hesla je věnováno obrazu neznámého vlámského 

autora. Dílo vzniklo na počátku 80. let 16. století a nese název Představení na dvoře 

Karla IX. v období jeho vlády. Už na základě názvu můžeme pochopit, že dílo               

je nesmírně přínosné, protože znázorňuje počátky commedie dell’arte, které                  

se odehrávaly ve Francii na panovnickém dvoře. Tento obraz jsem zařadila                   

do katalogového hesla, protože jeho výjev je velmi živý, oproti všem předchozím 

výtvarným dílům obsahuje maximální počet figur a je hodně dynamický. Každá 

z hereckých postav má svoji roli a místo, každá s některou z figur nějakým způsobem 

kontaktuje. Taktéž zde můžeme poprvé vidět vyobrazení dvou prostředí zároveň, z větší 

části ho tvoří interiér královského paláce a z menší pak exteriér venkovní zahrady.  

Plátno znázorňuje skupinu italských herců u kterých, z většiny, s určitostí 

neznáme přesnou identitu. Hrají před francouzskou šlechtou. Není přesně známo,       

zda je obraz dílem vlámského učně mistra Franse Florise, který nejspíše jen cestoval 

nebo žil ve Francii. Každopádně na obraze můžeme spatřit podpis, který zní: ,,malíř 

Pourbus“. U tohoto podpisu není uvedeno křestní jméno. Mohlo se tedy klidně jednat  
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ne o Franse ale o Jaquese Pourbuse, který prý žil v Paříži mezi lety 1570‒1580, i když 

není jinak autorem žádného slavného obrazu.
100

 

Pravděpodobně nejzajímavějšími maskami na tomto plátně jsou pantalon            

a harlekýn, které lze jednoduše identifikovat podle jejich charakteristických, neměnných 

znaků. Všechno ohledně kostýmů a rolí těchto masek jsem již v průběhu katalogového 

hesla zmínila několikrát. Jak uvádí Pierre-Louis Duchartre ve své knize, postavu 

harlekýna zde znázorňuje vedoucí hereckého souboru Alberto Gannass. Uvádí, že víme 

jistě, že Alberto Gannassa hrál ve Francii před králem Karlem IX. Přestože jeho soubor 

čítal asi šest členů, na obrazu je větší počet lidí, proto můžeme říct, že se jedná               

o neprofesionální herce nebo diváky.
101

  

Na závěr bych vybraný obraz zhodnotila jako celkem tmavý a ne úplně 

přehledný. Co se týká ústředních postav, tak zde mohu zhodnotit, že plně odpovídají 

realistickým maskám commedie dell’arte. Námět je podle mého názoru a ve srovnání 

s ostatními díly výjimečný a zajímavý. 

 

Úplně na závěr musím ještě připomenout, že kromě obrazů, nástěnných maleb    

a kreseb kostýmů existují i další druhy výtvarného umění, které zachycují témata 

commedie dell’arte. Jedním z těchto druhů je grafika (dřevoryt, suchá jehla, tisk 

z výšky, atd.). Každý exemplář se pokládá za originál a podepisuje se autorem.
102

 

V průběhu psaní své práce jsem se poměrně často setkávala s grafikami francouzského 

umělce Jacqua Callota,
103

 které znázorňují náměty z commedie dell’arte, a které         

zde chci uvést. Jacques Callot na začátku 17. století nějakou dobu pobýval právě v Itálii. 

Je možné, že ho zdejší prostředí inspirovalo k zachycení masek ve svém cyklu 

mědirytin, zobrazujících motivy z commedie dell’arte, s názvem Balli di Sfessania 

z roku 1622.
104

 Cyklus obsahuje celkem 24 motivů, které zdůrazňují především 

nestvůrné a groteskně animální rysy postav improvizovaných představení.  
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Kompletní série 24 grafik, Jacques Callot, 1622, Balli di Sfessania 
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Závěr 

Když se řekne commedia dell’arte, vybaví se mi divadlo složité a problematické, 

komediální a herecké. Provozovali ho opravdoví profesionální italští herci v období     

od poloviny 16. století do konce 18. století. Herci to neměli lehké, pracovali 

s rozšířenou improvizací, používali obličejové masky a jejich představení                      

se vyznačovala živou, spádnou hrou s komickými vložkami. Kromě toho se používala 

hudba, tanec, zpěv a pantomima. Commedia ovlivňovala za hranicemi Itálie nejen 

tamnější divadlo, ale i sama byla ovlivňována místními prvky a to se zpět projevovalo 

na domácí půdě. 

Commedia dell’arte zanechala stopy ve všech uměních. Odezvy můžeme najít 

v literatuře, například v díle Johanna Wolfganga von Goethe, Ernsta Theodora 

Wilhelma Hoffmanna a dalších. Romantismus 19. století se přímo přiblížil k lidovým 

formám. Taktéž její stopy nalezneme i ve výtvarném umění. Zdrojem zde byla opět 

romantická idea o tomto divadle a o jeho postavách. Ukázky nalezneme u řady autorů: 

Paula Cézanna, Picassa, Edgara Degase a mnoha dalších. Commedii dell’arte                

se inspirovala dokonce i hudba, například Mozartova komická opera Figarova svatba 

nebo Prokofjeva Láska ke třem pomerančům a mohla bych dál pokračovat. Kromě 

hudby ještě dále operety a balety. 

V tématu commedie dell’arte se otvírají otázky pro další bádání, na které tato 

práce nebyla přímo zaměřená a nebyl tedy pro to prostor. V rámci charakteristických 

masek commedie, by bylo možné podobným způsobem vybrat a zhodnotit další typy 

postav, které se na vybraných uměleckých dílech této práce neobjevují, ale je jich         

ve skutečnosti mnohem více. Jsou to masky například: Brighella, což je další ze zanni 

(mazaný, chytrý, prohnaný, Harlekýnův spoluhráč, na tváři měl černou koženou 

polomasku, která zvýrazňovala pohyb očí a úst), Kolombína (mladší, hezká služka, 

protějšek mužského zanni), Dottore (zpravidla doktor práv nebo medicíny, spoluhráč 

Pantalona) a mnoho dalších. Nebo by také bylo možné zvolit si jednu, konkrétní 

postavu a sledovat její historický vývoj, změny na kostýmu, a její zobrazování 

v různých časových obdobích (obrazy, grafiky, porcelánové figurky). 
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