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TIZIANO VECELLIO
Zv. TIZIAN
(1483-90 Pieve di Cadore -1576Benátky)

Od konce 15. století pobýval v Benátkách,

kde byl žákem (?) a spoiupracovníkem
Giovanni Belliniho aposléze Giorgiona, který

zásadně ovlivnil jeho ranou tvorbu, Po Gior-

gionově smrti se sial nejvyhle_dávanějším
řralířem v Benátkách, kde provedl celou řadu

zakázek pro městské autority, církevní _řády
a braťrstria, ipro ýznarlrrné soukromé objed-

navatele. Praiovaltaké pro rodinu Gonzagů
v Mantově, v letech 7545/46 pobýval na

pozvárúpapeže Pavla trI. v Rímě, Mezi jeho

nelr"ýznamnější patronv pa*ih 5isli Karel V
a ipánělský-trafrillp I1., nl je]ichž zakázku
namalova] celou řadu obrazů, Tjzianova tvor-

ba se rrT ,í]eta od giorgionovského 1vrismu

k robus-tnáu a volnému ma]íŤskému stylu,

kteď poznamenal nejen jeho mladší benát-

ské ioučasnilc, Sntoretto, Veronese), ale také

ukázalcestu k baroku.

442
Apollo a Marsyas
[asi v letech 7550-1576]

Oiej, plátno ,220x2O4cm. Značeno dole vpra-

vo ád středu na kameni: TITIÁNYS P (ínxi$,

Inr,. č. KE 2370, O 107.

Pror.enience: roku 1653 obraz doložen l, Amster-

damu ve sbírce, která půr,odně niležela Thomasi

Horvardori, hraběti z Arundelu (Eari of Arundel),

a po jeho smrti (16{6) vdově Ále_ihei .T:lbot
(roxýr tam jej krátce naio zakoupili braři Franz

a Bernard von Imstenraed, obchodníci a sbératelé

v Ko}íně nad R-jrrem, u nichž bvl zaznamenán
v letech 7667 a1670; od roku 1673ve sbírce o1o,

mouckého biskupa Karla z Liechtensteinu-Cagtei-
corna, potom v majet}cr biskupství, později arci-

biskupitvi v O1omouci a následně, od konce 18,

století, v Kroměříži.
Prameny: Seznam Arundel 1,655, č,356 ("Titiano -
Marsias Scortigato" ) ; Seznam B 1932 (Iconophyla-

óum"1,667, foi 6v - 7 ,,Tizianus Vecellensis de Cadoor

Pictor (, . .) Extat ab illo Marsyas Safurus t'istulae cantu

aictus ab Apollbrc, ab codemque excoriatus cum persottis

7 ad oiuum expressis in regione circumstantibus;.opus

hoc 8 altum, 7 pedes latum est cum tribus utrimque

digítis. (, . .) ln magna íntlgfluffi ínagnae uirtutis (, , ,)
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in eius/ Hinc laudem merito Tizianus magnus ha-

betur");Seznam B 1925-YY15 (,,Di Titiano, Marsias

scorticato da Apolline, can sette persone circostanti di

tutta statura, tutte figure nel paese, alto palmi otto e

mezza| elargo sette.");Seznam B 1925-YIl/7; Seznam

B 1927-VIÍ.1/8; Seznam B t925-1X/21; Seznam R

1925_Xxw341,
Vystaveno: Pra7ta 1965a; Kroměříž 1969; Praha
u"Brr,o 1976177; Praha 1978; Londýn 1983lB4;

Washington 1986; Benátky 1990 a Washington
1990191; PaŤiž 1993,

Restaurováno: v letech 1,902-1,903 V Jasper,

v letech 1,939-1942 F. Petl v letech 1,961-1968 F,

Svsel. Stav pied touto poslední, pro dnešní

vLezieŇ obr azarozhodující opravou byl velmi de-

likáiní. Nejspíše během 17, sto]etí bylo plátno při
transportecň překiádáno a byla měněna jeho ve-

iikosi přičeážbylo protrženo a místy odpadia

barevná vrstva. Obrazbyl v mjnulosti vícekrái, a to

nejméně šestkrát opravován (tmelen, retušován,

přámalováván, lakován) a tak neopatrně čištěn, že

,,ěkte.é vrchní barevné vrstvy byiy promyty
a ooškozeny žíravinou a malba pozadí místy

pr|dř.r,u až na plátno. Přitom byly vždy pone-

chán;, některé zú_vtky piedcházejících. nekonsis-

tenúch zásahů. VÝsiedkem by1 stav před restau-

raó 796!-1968, kdv dodatečné zásahy téměŤ

kompleťně přexr,,:T ,alv sloátou, ale jž poškozenou

str,rkturu púl-odní malb1,, znečiteiňovaly .její
rukopis a lj*r-ořilv barevně temnou podobu obra-

"o. 
i, Syr"t po technologiekém průzkumu od-

stranil pozůstatty- a nasléd§ starších -oprav",
např. černozelenou přemalbu ze zad kleócí figury,

u Óanun dosud neznámou signaturu, Dále bylo

odstraněno plátno, na které byl obraz v letech

1,902-1903 škrobowým lepem nažehlen, a přikro-

čeno k rentoaláži, Ta otevřela problematiku
původních rozměrů obtazll, Průzkum ukázal, že

)atím.o v 17. sioletí měřil cca 225 x 1,99 cm,z by|
někdv na konci století následujícího jeho formát

po"áěněo tak. že ,,obě svisié a dolní strana

izůstal,v) původní, jen horní strana v pásu15 až20

L l1,rá'u*putováa. (. . ,) i,Ja pravé, wisié straně

Úla "U.- a"u*rat n,ětšor,án přšil* dvou pruhů

piat.u o, šíři cca 5-7 crn.Ler,á, srislá strana byla též

iT astavena pruhem plátna, ktelí- r,šak pos}glržjl jen

k přehnuďa pňchýcení k podrámu, Dolrú strana

1. . ,1Uyru i s Éagmenty -alby!ř9Tlta přes rám,

i e| ná, 
^, 1lZ zú ácená strana 6yla dále_ zm e nš ená

ořehnutím přes podrám v šíři 2 - 3 cm,"3

rect notogicty fruzt um: v letech 1961-1968 Fran-

iiS"t Syrá, v roce 1991 Paolo Spezzani (pŤi pří-

ležitosá vystavení obtazu v Benátkách,podroben
iníračerváné reflektografii , i když jen zběžné");a

v letech 1,995-1996 Petr, romaS a Mastimil Berge-
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royi. Malba je proaedena na lněném pltítně s kepro,oott

l;azbou, u Benótkách 16. století běžltě užítlaném. ]eho
plochou, cca 11,0 cm od lelsého okraje, procluízí saislý šeu,

který prokazuje, že podložkn aalikla sešiíím črístí duott

rolí plátna. Stidroz,á podkladoaó urstua byla z rubol;é

s t r any obl, azu pr o s,L/ c en a ol e j em ; ol ej ap r y sky ř i čn tí inl -

prinitura je tma,oahnědá. Teltkost těchto dtsou,orstea

tněla za ndsledek odpadáuóttí malby ,0 meclunicky
namihal,rých tttístech. Vlastní mallla se ayalačuje |rcstej-

noměrnou ursteorLntostí a rozmarLitýnt chal,akterent

rukopisu a rŮzných partiích obrazu. Zatímco zeýnúm,o

krajinném pozadí je fiTalba aelffii tettkrí a její plochu

ay tu óř ej í j e dnot lia é b ar etln é sku, ny, m al.íř ská str uktur a

ostatníclt partií obrnztl je neobqčejně kon,Lplexní. Podle
stratigrafického průzkumu E Sysla lze v klíčových
pasažích díla zjisiit ,,i několik desítek barevných
vrstev" a díky pnutí mezi nitni se ,,v reliéfu
povrchu těchto míst (. . ,) objevují zcela neobvyklé
struktury a podoby krakeláže". Tato zjištění
potvrdil a upřesnil recentní prŮzkum Petra,
Tomáše a Vlastinrila Bergerových, provedený tech-
nikou infračervené reflektograíie, který prokázal
složitou substrukturu dnešní plochy obrazu a od-
hali1 různá stadia procesu jeho vzniku.
Literatura: Frinrmel 1909, s, 744; Cox 1,91,1, s.2B4;
Hervey I92!, s.488, č. 356; DosráI1,924, s. 177-1,85;

B enesch 7928, s. 22-24; D o stáI 1 930; Breitenbacher

- Dostál 1930, č. k. 107; Fórster 1931,, s. 56;

Breitenbacher 1932, s. 19-20; Suida 1933, s. 119

až 1,20, 161,; Tietze 1936, I, s. 247-248, II, s. 291; T.

Hetzer 1940, s. 167; Borenius 7942, s. l33; Tietze -
Conrat 1946, s.85; Tietze 1950, s. 374; Pallucchirri
1953-54, 11, s, 1,52-54; Dell'Acqua 1955, s. 95 a 136;

Berenson 1957,I, s. 186, II, obr 1017 a 1019; Haltt
1958, s. 111; Valcanover 1960, II, č. k, : r'::, il_:
Neumann 1961; Pallucchini 1961 , s, ];l-]i_:; \eu-
manrr 1962; Pallucchini 1J:,| >:iaňI 196-1, s. 1B0,

pozn. 31: Tornášek iýo-l, =, 17 a 706; F. Sysel v:

Praha 1 9ó]a, nesťr.; Níoras si 7996, sl, 40; FehI 1969 ;

Pailu cchíru 79 69, I, s, t97 -l98, 329, tab. LXIV II, obr.

547-550; Panofslg 1969 , s. 771,, pozn. 85; F. Sysel v:

Kroměříž l,q 69, ne str. ; Valcanover 19 69, s, 13+*135,

č. k. a obr. 496; Verheyen 1969, s.770, pozn.28;
Ballarin 1970, s.30, 32; Fredberg 1971,, s, 351-352
aobr,228;Ley 1,977, s.55 (obr. 9),56,57 (č. 8); Petrů
t972; IMethey t975, s.91-93, í53-154 (č. k, 16), tab.

17 0-17 2; Pr aha 197 6 ; Kt sek 197 6, s. 7 6, 66 (obr. 37),

67 (obr. 38); Pallucchini 1977a, s. 18; Neumann
í977, s. 19-21; Pallucchíní 1977, s. 61 a tab. LXIII;
Petrů 1977; Jirka - Krsek - Slavíček 1,978, č. k. l02;
Walther 1978, tab. 87; Winternitz 1979, s, 756;

Gentili 1980, s. 147-1,58, 21"9-221, 100-102; Pal-
lucchini 1980, s. 404405; Pallucchini 1,981, s.49-50;
Tieri 1982, s. 169; G, Robertson v: London 1983,

s, 231-233, č, k.132; Ch. Hope v: London 1983, s.

22B, sub č. k. 128; Pallucchini 1983, s. 282
a 2B3; Davis 1984, s. ,18; Freedberg 7984; Mason
Rirraidi 1984, s. 77; Rearick 1984, s. 66, 67; Ro-
senaueí 1984, 306; Horvartir 1985, s. 144 a 1,95;

Rosand 1985, s. 295-296; \{ashington 1986; Co-
wng, 1987, s. 98; Grurrdm ann 1"987, s. 80-81; Rapp
1987; Wollheim 1987 , s. 322-327; Bernstock 1987 , s.

154-156 a 1ó5; Mason Rinaldi 7987, s. lB4-1B5, 18q;

Rosand i988, s.87-88; Prohaska 1989, s.28ó-288;
Tailey 1989; Gerrtili 1990, s, 45, 17,50; Hornig 1990,

s. 383-384; N. Huse v: Huse - Wolters 1990, s. 330 a

tab. 33; Puppi 1990, s. 156-757; Rosand 7990; P.

Rossi v: Venezia 1,990, s,370-372, č, k.76; Gentili
1997, s,22J9;Hayum1991, s. 1,02 al05;Hojer 1,997,

s. 181; Posěq 1997, s.217-218; Merke1 7991, s. 196;

Stretti 1991; De Marco 1992, s.77; Gentili 1992, s,

117-126; Osí 1,992, s. 111-178; Laclotte 1993, s- 18;

Oberhuber 1993, s. 7 6, 77, 82; Pedrocco 1993, s. 72 a

74; Rosand 1993, s.722-123; F. Valcar-rover v: Paris
7993, s. 679-68l (č. k. 265); Valcarrover 7993, s.24;
Baradel 1,994, s,95; Fehl 1995, s:79-82; Lucco 1994,

s. 4344; Carabe11 1995; Peglau 1,995, s. 1,1,,12; Pou-
ghkeepsie 1995, s.50-53, č. k. 10; Wyss 7995, s.77;
Bergerovi 1,996; Betger 199ó; Gould 1,996, s. 47;

Humfrey 1996, s,293; Neurnann1996; Wyss 1996, s,

733-t47 ; Fletcher 1996, s. 64; J aííé 1996, s, 8; Goffen
1997, s. 282-286; Tivor-Roper 7997, s. 48-49; Ber ger-

Bergev Alrdreadakis I9q7. s, -lb--1Q: Fer,:er ]]: -

Konečný (v tisku).

NánT ětem obrazit i. ._:-.:_:.,.-, ::-.,,-_ j! a :i11-:u

]r4ars1-ol,i k_-:,.' :-._.,.;, :,uje'rni násh,oj tpíš-
t'a].l 'e:-, ::ejanr odhodila bohl,ně Athéna,
.- z j..konaiil se r-e hře na něj tak, že vyzval
k hudebnímu souboji Apollona. Bůh se svou
lyrou však v soutěži zvítézil a pomstil se tro-
ufalému vyzývatelí tim, že jej stáhl (či dal
stáhnout) zk:ůže. Ze satyrovy krve a ze slz
dalších obyvatel frýžských lesů vyrazil pra-
men řeky nazývané Marsyas, Tento příběh,
zrrámý především z Ovidiových Metamort'oz
(Vl, 3B2-400), má v antické literatuře ce],ou

řadu variant, které ovlivnily jeho ztvárnění
a interpretaci v pozdějších historických epo-
chách,5 Nesmírně vlivné obohacení pos§tl
paralelní příběh o hudebním souboji Apollo-
na s Panem, kde v roli nekompetentnÍ-
ho soudce vystupuje Midas, který je za
svůj chybný výrok,,odměněn" oslíma ušima
(Ovid. Met., XI, 147-180). Obě hudební
soutěže se v některých pozdějších textech
(poprvé u Fulgentia) prolnuly a ke stejné
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kontaminaci došlo později v renesančním
výtvarném umění. V něm bylo téma Apollo-
na a Marsya ponrěrně časté,6 ale Tizianův
obraz jejediné znárné samostatné renesanční
znázornění tohoto mýtu s figurami v životní
velikosii.

Moderní t'ortuna critica Tizianova obrazu
začíná v ťoce 1924, kdy E. Dostál spojil údaje
známé z pramenů s obrazem ApolJona a Mar-
sya, tehdy umístěným mezi okny v pane-
lování stěny Trůnního sálu, a připsal jej Ti-
zianovi.7 Poté, co stručrrě analyzoval jeho
ikonografii, kompoziční schéma a původní
rozměty, věnoval se Dostál formálním kvali-
tám malby, kterou clrarakterizoval jako ,,sym-
íonii barevných skvrn" a na základě srovnání
sllyn{ou a pastýřem ve Vídni ozrračil za uměl-
covu pozdnípráci z lei 1565-1570.8 Tento ná-
zor akceptoval O. Benesch (1928) a po něm
celá řada dalších autorů, z nichž někteří při-
spěli novými poznatlgz. H. Tietze (1936) upo-
zornii na souvislost kroměřížského piátna
s dalšími Tizianovými dily,i když se nezdržel
poznárnky, že vzhledem ke špatnému stavu,
,,zmtzačenému" formátu a novátorství ikono-
grafické invence (Marsyas hlavou dolů) si
svou pozici bude muset teprve vybojovat.
Ozvaly se i disentující hlasy. Podle T Hetzera
(1940) kompozice a pojetí obrazu odporují
připsání Tizianovi. E. Panofsky ještě v roce
1969 shledal obtižným akceptovat Tizianor-o
autorství tak brutální konrpozice, rr-zna-ujt;l
se umělci jinak cizím horrorem r-acrri.

Již pŤedúm (796l a 196l; r šak T. Neumann
obraz definitir-ně zařadil do Tizianovy tvorby.
Nejenže zhodnotil jeho umělecký význam
jako chef d'oeuvru malířovy závěrečné tvůrčí
etapy (asi 1570-1576), ale především podalje-
ho první obsahovou interpretaci. Neumann
zde spatřuj e znázornění promyšlené novo-
platónsko-křesťanské koncepce, jejíž jed-
notlivé elementy mají alegorický smysl
o někoiika významových vrstvách, jako: (1)
alegorie umění, kde vyšší apollinská hudba
violy da gamba vitězínaď neumělými zvu§
Marsyovy syringy9; (2) morálně kosmolog-
ická alegorie ukazující cestu ke kosmické
harmonii; (3) nositel eschatologického posel-
ství. V souladu s učením renesančních novt_l-
platoniků vysvobozuje Apollo-Kristus svým

krutým aktem Marsya-člověka ze schránky
pozemského těla. Stahování zk3že je tedy
metaforou cesty ke světlu a pravdě. Král
Midas má podie Neumanna tvář samotného
Tiziana a představuje autora obrazuv saturn-
sko-melancholickém přemítání nad smysiem
lidské existence. Téxtovou oporu své intórpre-
tace ťfestu vykonaného Apollonem na Marsy-
ovi jakožto symbolického očištění a osvobo-
zer.í duše z vězeni těla našel Neumann ve
verších Dante Alighieriho: ,,Entra neI petto
mio, e spira tue/ Si come quando Marsia
traesti/ Dalla vagirra delie rnembre sue"
(Paradiso, l, 19-27), V l{eumannově pojetí je
Tizianův Apollo a Marsqas ,,obraz-vyznáni" -
klíčové dílo, představujicí mistrovu životní
í1lozoíli a myšlenkový odkaz.

Neumannovu výkladu se zpočátku dostalo
bezvýhradného přijetí, ato zejména v textech
R. Pallucchiniho, díky němuž obraz vstou-
pii do obecného povědomí jako ,Jizianova
duchovní závěť" .10 Jednostranné vyhrocení
Neuinannovy teze prezentoval Jaroslav Petrů
(7972 a 7977), jehož ezoterický výklad mÝtu
o Marsyovi, odvolávající se dokonce na teo-
zofa Rudolfa Steinera, srrad platí pro :e;.,.

stoletÍ, a tínr nréně plc T:':.::-.., ',' 
]'{e -;::.a-

nnem založene jr.:::Ě::a:-_l iinii snad nej-
důsleCněl: :.s:..upil J. Rapp (1987). Hudeb-
níi lojle néj piedstar-uje Orfea a obraz jako
ceiek pokládá za novoplatonsko-orfickou
m,vsterijní meditaci starého umělce nad
smyslem smrti a utrpení. V 80. letech byly
publikovány ještě další, značně odlišné vý-
klady, ale všechny založené na Neumannově
předpokladu, že Apollo a Marsyas je obraz-
konfese. Nejprve Sydney Freedberg (1984)
sugeroval, že v situaci umělcovy blížíci se
smrti obrátila Tizianovu pozornost na mýtus
o Apollonovi a Marsyovi událost, která v roce
7577 otIásla celými Benátkámi. Byla jí smrt
Marcantonia Bragadina, benátského velitele
kyperské pevnosti Famagusta, který byl po
jejím dobytí Turky mučen a nakonec veřejně
za živa stažen zk&že.l1Také N, Huse (1990)
soudí, že obraz měl ,,osobní význam", ale
Tizianovo ztotožnění se s Marsyem odvozuje
spíše od umělcova postavení v dobových
polemikách o umění. V osobnostním trendu
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vÝkladu do iisté míry nejnověji pokračuje

náitn Wyss 
'(]996), když výzr.am díla vy-

světluje tak, že zpráva o Bragadinove osudu

Tizianovi připomněla onu Piatonov.u. pasáž,

v níž Aikibia'des říká, že ,,(Sokrates) je zcela

podoben těm silenům vystaveným v.sochař-

it .C.t-, dílnách, které umělci vytvářelí se sy-

ringami nebo s píšťalami; když se rozevlou/

uUŠZe se, že uvnitř v sobě chovají soš§ bo-

h&" (Sym7losion 215;přel, F, Novotný),12

no)ňoáující význám pro daiší interpretaci

kroměřížsÉého obrazu mají dva aspekty

Svslova průzkumu a Neumannova výkla-

ar^. Z" pivé ptedpoklad, že Tizianův Apollo

a Marsyas byl koncipován jako alegorie,

a nikolň jako ,,prosté" narativní znázornění
mytologickéno piiUěnu. Jen tak se moh1o stát,

ZJnpoíto je na něm zobrazen dvakrát: jed-

nou jako ťrestající božstvo, které v pokleku

stahúje k&ži z N4urryo,,u iěla; podruh""iik,
bůh, který hrou a zpěvem oslavuje svůj tri-

umf.13 Toto vysvětléní překlenulo rozdílné
názory pře dcházejících autorů na identifikaci

Apo[ána, buď hudebník vlevo, nebo }dečící

lrrladrk s nožem,14 originální názor na tento

okruh otázek zastává P Fehl (7969), kierý se

soustředil na rozbor literárních zdrojů obra-

zu: mladíka s nožem a vavřínovým věncem

identifikoval jako Apollona; muzikanta vlevo
jako Marsyova žáká Olympa, případně,jako

samotnéhó Ovidia. Obrazby tak mě1 siožitoti

strukturu, kde šest ze sedn' i figttr zrraztlrli,,ile

obsah básníkor,), písně. Drul,", Juiežitr po-

znatek přine sh re,rt_i e,ro,,e sirímkr ť_o,,í,"""é
r- průL.elrti restaurór-aní obrazu, Ukazďry

otecler,;im to, že pod hudebníkem vlevo se
'pů.,odr," nacházóla poněkud_ odlišně na-

iočená mužská postava hrající na antickou
1yru, a nikoliv na moderní liru da braccio,

Podle A. Gentiliho tuto Tizianem rozpracov-

anou figuru představující Apollonova po-

mocníki, po mistrově smrti bez pochopení
oůvodníhó záměru domaloval Palma Giova-
'ne a udelal z ní druhého Apo11ona,15 Obraz

podle tohoto autora představuje Midaso-

vu, tj. Tizianovu melaniholickou úvahu nad

,-r"rrděčrlY* osudem umění,
Klíčol,ým problémem interpreta_ce,obr aztl

ie tedv Ótárku,koho představujímladík s no-

,,"nl á hudebník s lirou da bracio, Kdo ie

Apollo a kdo ten druhý ? Rentgenové sním§
,rá"."UaUru, že prává v případe hudebníka
bui ,rroce, vzrriku obrazu velmi složil,ý, Od Ie-

há porr,,arli se odvílí jak charakteristika kom-

o.,rier-rí struktury celku (alegorie nebo nara-

iel, tak obsalrový výkiad, jehož dosavadním

,á-."- je předitava, že je to ,,ob,raz-vyzná-

,-ri" - p.oj",, umélecke a filozofické moudrosti

slarce tušícího smrt. Ib

Vedle obrazu samotnélro a Syslových rent-

genů lze dnes pro objasněrrí tohoto komplexu

Ztar"Upoužít: (1) kopii, která se v letech 1980

a 1988 áblevila na uměleckénr trhu a dnes se

nalézá., itul.ke soukromé sbírce;17 (2) mate-

riál a výsledky průzkumu, který v ro^ce_1996

uskuteČnili Bár§erovi a J, Neumann;l8 (3) in-

formaci o druňé, dnes neznámé Tizianově
verzi Apoilona a Marsya, která je v1 dluhé
polovině 17. aprvní polovine 18, století.do-

iožer,ru nejdřívó v Benátkách a potom v Mo-
, - ]odene.''

F. Hartt již v roce 1958 upozorn1l, že.Tizian
jako výchódisko pro svůj obraz použil kom-

pozici Giulia Romana, známotl z íres§ pro-

iedené v roce 7527 1eho pomocníkv l,Sala di

Ovidio mantovskéir o Palazza Te, trel,o ,-:l -,

přípravnou kresbu k rú,]0 Tato k:l,,: _,_: :

pr.,lr,ri- zrrámÝnr znázolrrir,::- ::--, :_ ],!::-

i.-ovi, které olisa}, -,', : - ,,_,,,, ; ,:aie \liJa,e,]i
Sroi rrár,: -;.., ;,c, ze NoFie stojí Giuliove
\.-:l-.:,,;i.t 

'alúe nez kromeiúský obtaz, a že

i.rr'1" záznanrenr pruběžného stadia projek,

tu. Tizian z kopie Óa Gi"liu pievza,I celkové

uspořádání ,.ér,,y u s většími nebo menšími

oa'cnykami také postoje většiny figur Např,

nuaebnit drží liiu vzhůru a směřuje svůj

|ohled na diváka, mladík s nožem nyní klečí,

a nikoliv se pouze shýbá a Midas vpravo má

přehozenotrpravou nohu přes levou,.}e zřej-

Áé, ž" Tizián pokládal pravý dolní roh

Giuliovy kompozice za příl|š prázdný,1 pro-

to jej zaplnil^antikizující_ konvicí, T,"jp"a-
stuinOlSl-"^ěny prodělala {igura Marsya,

Zatim'co Giulio znázornil jeho trup včetně

lrlavy v profilu, Tizian - nepochybně pro-

to, aby zesffi,itinet scény na diváka -,natočil
tuto tast těla frontálně přímo k diváko-

vi. Nohy satyra však ponechal ve stejné po,

loze jaú Glúho, takžó tělo jako celek se zdá

,,.r o táv ať' .z2 Po sl e dní v ý znamný r o z dí], o pr o ti
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Giulově kresbě/ fresce představuje bílý psík
dole uprostřed, který líže krev stékající
z mučeného těia.

Kroměřížský obraz reprezentuje závěreč-
nou fází sledovaného procesu. Vedle celé
řady drobnějších úprav srovnání s kopií
ukazuje větší změny především ve zná-
zornění hudebníka (nyní s lirou da bracio)
a ve ztvárnění problematické pravé dolní
části. Změnila se nejen pozice prstů levé ru§
satyra se džberem, ale předevšínr Midas opět
sedí podobně jako u Giulia a konvici nahradil
satyrek s loveckým psem. Recentní průzkum
Bergerových navíc ukázal, že výslednénru
stavu předcházely změny například v umís-
tění lrudebníka či v pozici rukou mladíka
s nožem a zejména rozsáhlé váháni, změny
a přemalby vplavo dole, které způ,soblly, že
9eneze obrazuje v těchto mísiech jen obtížně
rekonstruov atelná.23

J. Neumann nedávno argumentoval, že
kopii - občas neprávem připisovanou Pal-
movi Giovanemu nebo Giuseppe Salviatimu
- vytvořil neznár::.ý autor v Tizianově dílně
po{le mistrova ještě nedokončeného plát-
na.24 Hans Ost se oproti tomu domnívá, že
předlohou kopie nebyl kroměřížský obraz,
nýbrž jlž zmíněná druhá verze Apollona
a Marsya,zs Jeho argumentace se zakládá na
pozorování, že kopie je daleko detailnější
a propracovanější než výslednÝ obraz isrol-,
například způsob přn,ázáŇ Nlarsr-a k l,eir-ím
stromu nebó Mida,.ol l sandáh-); á pntom lze
stěží předpok]ádat, že by- kopista Tizianův
obraz ,,l,ylepšoval". Ost dále porovnává vý-
sledné dflo s kopií a dospívá k názoru, že za-
tímco první se vyznačuje ,,otevřenou kom-
poziční strukturou", kopie nrá přehlednou
a symetrickou kompozici, která je typická pro
umělcova dí|a z doby kolem roku 1550. Stejně
přesvědčivě ukázal, že rozdíly mezi kresbou
Giulia Romana a kompozicí známou z kopie
(pozice Marsya a mladíka s nožem, Slgtova
kónická čapka) představují výsledek Tiziano-
va studia antických sarkofágů za jeho pobytu
v Rímě od podzimu 1545 do června 1546.
Takový zdroj, jmenovitě dionýský sarkofág
v římské Ville Medici, mái ,,krvežíznivý" bílý
psík - motiv, který v Panofskym probudil
pochybnosti o Tizianově autorství a který

nemá v historii znázorňování tématu obdoby.
Poněvadž standardním rysem znázornění
příběhu Apollona a Marsya na římských
sarkoíázichje skupina dvou pomocnftů, kteří
(jeden z nich vkleče) stahují ze siléna kůži, je
zŤejmé, že na Tizianově obrazu představuje
postava s iirou da bracio Apollona.

Poukazují-li různé indicie k tomu, že kopií
doložený koncept Apollona a Marsya je dato-
vatelný polovinou cinquecenta, zb.ýslá se ptát,
při jaké příležitosti mohl tento obraz vznik-
nout. Ost jeho vznik uvádí do souvislosti
s obrazy Titya a Sisyfa, které Tizian namalo-
val pro královnu Marii Uherskou, a tedy
s výzdobou hlavního sálu jejího zámku v Bin-
che u Bruselu pro slavnost uspořádanou 28.
srpna 1549 na počest Karla V a Filipa II.26 Tyto
dva obrazy mají rozměry příbuzné kromě-
řížskému, resp. kopii - Tityus: 253 x 277 cm,
Sisyfos: 237 x 276 cm - a také jejich ,,rámcové
téma" je identické: zobrazují trest, jenž stihi
ty, kteří si troufli měřit se s bohy (Ovid., Met.,
IV 456471). Královna objednala u Tiziana
ještě další obrazy, z nichž některé br.lr-
v roce 1553 hotovy, jiné nikoliv, Osud prc ek-
tu je však obestřen mnoha nejasnosir:l.l : ::,._-

moto byl zámek roku ]55] zn:.',,:, : i,-_. ,, :,:
o Čtyii rokv pczde'i z=:-,:=_: _-].:;:::zu;r
r.erzi' kopii d c,,<l]_:ů,r:-; ulperiáLntho pro gTa-
mu plo B:nche, kam r-šak originál (z let
1]]9-155i) nikdl, nebyi dodán a později našel
jiného kupce. Kroměřížské plátno podle něj
vzniklo kolem roku 1550 jako modello k obra-
zu objednanému Marií Uherskou a Tizian
pak na něm s různými přestávkami dále pra-
coval, jak o tom svědčí spodní vrstvy malby,
četné změny a pentimenti,27

Thto rekonstrukce vzniku / geneze a historie
kroměřížského obrazu sice obsahuje nejednu
hypotézu a nepřímý argument, ale vede
k novému zváženi některých aspektů, které
mají pro jeho interpretaci rozho dující vý-
znam. Jelikož si lze jen stěží představit, žeby
tak rozměrný obraz v 16, století vznikl bez
objednávky, je pravděpodobné, že Apollo
a Marsays není dflem, které by Tizian maloval
jen pro své potěšení a jako svůj myšlenkový
,,odkaz" budoucím generacím, jak jej vykládá
Neumann a další.28 Motivace k jeho vzniku
sotva ,,byla hluboce osobní"; určité osobní
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zkušenosti- jako napřftlad smrt Marcantonia
Bragadina nebo umělcův vysoký věk - však
mohly spolupůsobit při další práci na něm.
Tato koncepce samozřejmě relativizuje také
Neumannův názar, že ve ťváři krále Midase
Ttzian portrétoval sám sebe.29

Chápání Apollona a Marsya jako obrazu za-
počatého na zaká,zku toto dílo demytizuje
a vrací, zÝ§n v,_ijimečné ikonograíické kon-
cepce a hluboké novoplatonské interpretace
zpět na zem.Jž to, že se Tizian opřel o kom-
pozici Giulia Romana - a to přesto, že změna
formátu z oMélného na téměř čtvercov,ý s se-
bou přineďa (z{m.v pravé dolní části) celou
řadu problémů-nasvědčuje tomu" že umělec
pracoval pod dakem, který byl wyvolián buď
nedostatlcem času, nebo přáním objedna-
vatele- Tato ď§rtefuo§t spolu s úm, že Trzian
pak s"ůi zdroi modifikovat na základě
přímýů zrralosú anticlcých památelq ja§ně
a<azaifuže iď,o íúIs ryuni$yizulákí leho kompozice z tgtů,
nffi, z |mých umďedsýďr děL3O Tato dfla
pak vysvěduP ty motfury útaa v Klonrěňži
ktgé se dosud zd;ály W záhafué- například
počínání malého psa nebo zavěení Marsya
hlavou dolů. Po Ostově vysledování geoer"
této pozice se již nerú třeba uchylovatk z-a-
vádějícím srovnáním potrestání Marsya
s mučednickou smrť sv. Bartoloměie, sv.
Ondřeje ó sv. Petra.3t I tayry Tizianův obraz
nebyl započat pro aámek Binche, jeho výklad
je třeba hledat v námci standardní dobové in-
terprebce mýtu o Marsyovi, a nikoliv v bez-
precedentních norroplatonskýďr spekulacích.
Carlo Ginzbu€ iř v noce IW ukázal, že
Windova a Chastelova novopl,atonskí inter-
pretac€ shora cibvarrých veŇů Dantova Rlí7e

{L 19-21), ktgá se stala oporou Neumannova
výkladu, pňedstavuie fatální nepoc}roperú vý-
chozího toctu-3z hdle winaa a ctrastóta cnta
Dante těmito veršifici, žebásnilg který usilu-
je o Apollonův vavřítl, musí prodělat stejné
strasti jako Marsyas: Vstup do mé hrudi
a naplň inne sqím duchem tak, jak jsi naplnil
Marsya, když jsi ho vyrval z pochvy jeho
údů. ]bnto výklad, který byl původně použit
pro Rafaelovo znázorněníApollona a Marsya
ve vatikánské Starrza della Segnatura, Neu-
marul přenesl-na interpretaci Tizianova obra-
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zu, ačkoliv - podle Ginzburga - Dante nepři-
pomíná Marsyovu smrt jako nezbytný krok
k duchovní regeneraci, nýbtž pouze žádá
Apollona o inspiraci, aby dokázal zpívat po-
dob_né písně jako bůh při soutěži s Marsy-
em.33 V této souvislosti je třeba zdůtazŇt, že
přední exponent florentského novoplatonis-
mu, filozof Cristoíoro Landino, ve svém ko-
mentáři k Dantově BožsM komedii (1a8a) dis-
kutovanou pasáž interpretoval jako žádost
o inspiraci a podobný výklad najdeme
u mnoha dalších soudobých komentátorů
Danteova Rdje. Dobavá moralizující vysvě-
tlení marsyovského mýtu v něm spatřují
přftlad zaslouženého potrestání toho, kdo se
troufale odváží soutěžit s vyšši nejen bož-
skou autoritou. Jako přftlad tresfu za opováž-
livost jej v roce 1565 zmiňu|e také Tizianův
piítel Lodovico Dolce.&

Ostův výklad příběhu kroměřížského
obrazu navíc zrrovu otevfuá otázku stupně je-
ho dokončenosti.35 Badatelé se dosud děiiii
na dva ábory, z túd:.žjeden zastává názot, že
qpecinc}é malířske k"ality Apollona a Marsya
a dalšíďr Tizianovýďr ;prlzdnícť' obrazů jsou
zámérnéF zafimco druzí se domnívaji, že
tato díla nebyla dokončgrra.ll Názar, že kro-
mďížské plátno ve wé originálnípodoběby-
lo modellem dnes nezvěstrrého obrazu z let
cca 1549-1551 pro zámek v Binche, spoďvá na
řadě dosud neověřených (a také neově-
řitelných) hypotéz, ale především je součástí
Ostovy teze, žeTiaanovy obrazy provedené
stylem známým jako umělcova ultima maniera
vznikly jako modella. Stejný vztah jako mezi
obrazem v Kroměříá averzí/ kopfi podle něj
ocistuje meáKorunatlóním trním v Mnichově
a v Pafiži.3E Ačkoliv řeš€ní této problematiky
zaviš na da§ím tectrnologickém průzkumu,
anebo na objevení dosud neznámých do-
kumentů, recentní sofutikované tozbory
umělcova způsobu malby jeho malířského
rukopisu a nakládiání s plochou plátna a s ba-
revnou hmotou ukáz-aly nové cesťy k poro-
zumění Tizianovu pozdnímu dflu, včetně
Apallana a Marsya,39

L.K.

Kdy, odkud a jak se Apollo a Marsyas do této
sbírky dosta| není známo. Nejčastěji býváuvá-
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děno (poprvé: Cust 1911, s.278279), že jej za
svého po\rtu ve vile u Benátek po rocé 1620
áskata hraběrrka Árundelová, a to přímo od
uměkova Emovc€ Tizianelia. Howaith 11985,
s_ l44) se však domnívá, že jej ve 30. letech pro
II3FF zakoupil jeho,,agent' William Petty.
N€inověii Ýiz Ftercher 7996, s.64.

2 hdte Osra lffi, s 725, pozn.711, je deba údaje
v lcorryhyraciu přepoátat jako 235,37 x206,Ó2
cEl.

3 Sys€t 1969 (a iž idem 1965). Pro poněkud
ryídaie viz Neumann 1962, s.12, podle
ŤP_byly z pláaa nahoře a dole odříinuty
zhruha steině široké píuhy a 6-7 cm, na levé
sEarě bylo přid,áno lJ cnr a na pravé ý7 crn.
TrtoÉy Fk ud.ává mladší literátura, např. P
Rrsi, v: tfurezia 79X], s. 370.

a Ba.gerl9t7,s,lD.
S K arnidrým literárním pramerrům - vždy s od-

}az;r na rl.Eí lip"atrru _ Ýiz E_ win4 Ttu hgan
Irf{FÍrrl*s in tlu RcnežEgrce, New Haven -
ryFE 0_ vyď,195E),l€p_ )(I: The Flay-
ing ď ríars,yas, s- 171-176; ren rX+ $iinter-
rfu.lý' G€nfin rry ost 799Zl7?L1%; L
RÉynddi 

^nrbiguifi€§ 
of 

^pollo 
and }{asyas:

hancesco B€fniad rfis Hrst funfish€d n6d§
ry.w ry- i pi, stuili§ in koogrryhy, ]lí.Ýli

!$4, s. 191-?24, zcjm- Tl-ft, Vlyzs t iX, n-
jm. s. 19-39.

6 Nejlepší přehled i s dalšími odkaz5r podává
Wyss 1,996. Viz také A. Weis, Marsyis I v:
I,9xikon Icono graphicum Mythologiae Claáicae, voL
VI, Zúrich - Múnchen 1992, s. 366-378; a R.
Wúnsche, Marsyas in der antiken Kunst, v:
Múnchen 7995,s.1947,

7 Ulz}elé Dostál 1930.
E WeÉrey 1ý75,s- t6-767, č k 2J,obr 168.
9 Nástroi správně identifikoval VrtfteíI:ua, 7g7g,

s. 15ó. Díle kněrnu vizfuúten, s.8ó-98: Lira da
Braccio; a Treti 1982" r 169.

10 hllucctrini t9ffl, s- 282-
11 Tento výHad okohrostív-zrrilqr Tlzianova obnazu

byl v r|alší liteťatuře často akcentován: Brown
1986; Puppi 7990, s. 15GI57; F. Valcanover,
v: Paris 1993, s.680; Rosand 1993, s. LZ3;Wyss
7996,s.l?1..

Ul lŤss 7996, s.140. Srov. také ibidem, s, 62-ó3
al3a-132; L. G. Christian, The Metamorphoses
of Erasmus, /olmal of the History of ldeas,'XXŇI,
t971, s.2í39-294; I. Iávin, Divine Inspiration in
Caravag8io's Two 5t. Matthews, Art BŮlletin, LVI,
1974, s. 59-81, zejm. 66-75; Reynolds (cit.
v pozn. 5), s. ?,04-209.

13 Neumann 7961,s,3% a347; iďem1962,s. 10-11.
14 Dostá] 197t,s.128; Benesch 1928,s.23; Breiten-

bacher - Dostál 1930. Podle Tietzeho (1936, I,
s. 24B) vystupuje Apollo na obrazu dvakrát -
podruhé vlevo s lyrou jako zbytek nezachované
části obrazu, která měla zobrazovat hudební
souboj boha s Panem.

15 Gentili 198O s. 152. S tímto pňpsáním nesou}rlasí
Mason Rinaldi (1984, s.77), ačkohv upozorňuje,
že Palmův Maí§yas na obraze v Braunschwei3r
z let cca 1610-1615 byl ovlivněn Tizianem (iĚi-
dem, s. 77, č.k 37, obr.543);ke vlivu Tizianova
Apollona a Marsya na Palmu viz také Pough-
keepsie í995, s. 51. Wethey (1,975, s. 92) bez
jakéko}iv argumentace uvádí, že na provedení
olta7a se podflel ,,pomocník, pravděpodobně
Girolamo Dente".

16 Bohatou literaturu k otázce tzv. stylu stáffuvádí
a komentuje Ost1992, s. ý29: Stil und Altersstil.
Nejnověji viz G. Labouvie - Vief, Psychological
Transformations and Late - Life Creaťvity, Bz-
lletin (ofl The Unioersity of Michigan MuseŮms of
Att and Archaeology,Ň, 1994-96 (Rembrandt and
Late - Life Creatioity), s.71-83.

17 23l5x 190 crr. Sotheby Farke Bernet Italia: Cata-
logo di dipinti e oggetti d'arte, Milano 4. 12.
1S0, s.25, č. k 1980, obr XVItr; Prohaska 1989,
s, % a 237 (obr); G€ntili 1W2, s. 1?3, abr. 26;
Ost1992, obr 80; Neumanrr 19%, s.7 (obt.2);
Bxrgerl947,s.131 (obr2).

te Yiz zqm. Nerrmann l!fi aBr:rgrl lW.
19 Ttetze 79š, I, s- 247; Nerrmarm 196|, s. 3?l}-329 ;

idert 1962, s, 10; Wethey 1ý75, s. 154; Ost 1982,
s. 130-131; Neumarur 1996,s.12

2.0 Freska i kresba byly poměmě často repro-
dukovány, proto viz alespoň Ost !9Fl2, oUi. Zg;
Neumann 1996, s. 11 (obr, 4 a 3);'|Nýss 1996,
s.151 (č. k. 59) a 95 (obr, 61) & s. i€ (č. k 34) a98
@br.6a).

21 lŤss 19)6, s.100.
2!2Poňce Marsya h]avou dolů se stala v literatuře

_o 
Tizianově obrazu předmětem celé řady spe-

lcrrlací za novinkrr vhi§toťii znázornění témitu
ji jako pnrní ozrraól Ttfuc (lt%,I, s. ?A7) a pa
něm celrá řada dalšíctr, kteříii také rozmanitě in-
terprďovali. Např. Gen§li 1980 v této poáci
spatřuje metaforu wěta naruby, obrácení běhu
dějin- !1ýss (1996, s.1410) tuto pozici v souladu
§e §vou inteqpretad obrazu ve wětle Platonova
Symposionu Q15-2ln chápe jako a}uzi na
myšlenku inverze: hlavou dolů místo zevnitř
ven. Přesvědórný rozbor Giuliova Marsya, jehož
poloha hlavou dolů skutečně nemá oporu
v antických znázorněních tohoto námětu, po-
dal Ost (1992, s.139-142), kteťýji odvozuje od
znázorněni ulovené a zkůže stahované zvěře
na antických reliéfech. Recentní bádání však
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ukázalo, žeTizian rrebyi v novodobém umění
první, kdo znázornll Marsya tímto způsobem.
K této složité problernatice viz Feb,I 1,969,

s. 1402-1,403; Ost 7992, s. 174-178: Exkurs zum
Kopfúbermotiv; Wyss 1996, s. 100-107.

23 Poslední průzkum zde shledává pod koneúrou
vrstvou tnalby znázornění malého satyra s 1aní:

Neumann 7996, s. 19 a 23 (obr. 14 a 15); Berger
1997 , s. 132 a 1,36 (obr, 1,1 a 12),

24 Neumann 1996, s. 12 a 1,4.

25 Ost 1992, s. 131-í34,
26 Ost t992, s. 155-159. Viz Wethey 1,975, s. 156

až 1,6O, č. k. 19A &, 1,9B, obr. 99-1,02- K Tiziá-
novým obraz,3m pro Binche viz S, Tische1 7i-
zian und Maria aon Ungarn: Der Zyklus der ,,pene

infunali" auf SchloJ3 Binche (1549),Frankfufi a. M.-
New York 1994

27 Ost (1,992, s. 162-164) v této souvislosti upozor-
ňuje na v Benátkách 16. století běžnou praxi
zhotovovat pro objednavatele ukázková model-
la v poměru 1:1.

28 Zejm. Pal]ucchini; dáIe vlz např. Freedberg
7984, s.56; Rapp 1987, s, 70; Huse 1990; Wyss
1,996, s. 1,33-1,34; Berger 1997, s. 136; Goííen
1997.

29 Poprvé Neumann 1961,, s.336-338. Dále např.
Pettů 1972; Gentili 1980, s. 154 a 156*1,57; Rapp
1,987, s.81; Huse 1990; Merkel 1991; Baradel
1,994. Petrů (1977, s.342) dokonce sugeruje, že
Skyt v čapce je podobný P Aretinovi. Pro
opačné názory, od nesouhlasu až po modi-
hkace,vizFehI1969, s, 1408, pozn.73; Ost7992,
s. 166; Wyss 1996, s. 166-167 , pozn. 17,

30 Převážně z hlediska textů obraz r,l,kládá Feh1

1969,
31 Táto srovnání, která r,ětšinou ústí do konsta-

tol,ání koncepčních příbuzností Tizianova piát-
na s oltáiními obrazy, jsou toposem příslušné
Iiteratrrry, kam je uvedl Benesch1928, s.23-

32 C. Ginzburg, Da A. Warburg a E, H. Gombrich:
Note su un problema di metodo, Studi medieual,

3. serie, VIL,1966, s. 1015-].065, zde použit angl.
překlad: Fróm A, Warburg to E. H. Gombrich: A
Problem of Method, Clues, Mytlts, and the

Historical Method, Balttmore 1992, s. 17-59, zejm.
50-51. Srov, Wind (cit. v pozr' 5), zejm.
s. t7Z-173; A, Chastel, Art et humanisme Florence

au temps de Lairent Ie Magnit'ique, Paris 1,969,

s.51,-52.
33 Neumann 1961, s. 345-347; ídem 1,962, s. 22;

tďem 1996, .s. 14 a 77. Tento výklad Dantových
veršů akceptoval Petrů 1977, s.340; Bernstock
1987, s,165; Goffen 1997, s.2B3; abez souvislosti
s Neumannem jej použila Y. Hackenbroch, A
hat jewel with the Flaying of Marsyas, Iahrbuch

:', '. \
\

des Zentr alinstituts fiir Kunst gescllicht e, III, 1987,

s. 265-272, zelm. 267. Tento výklad naopak
problematizuje Fehl 1969, s. 1394, pozn- 27;

a zcela odmítají Ost 7992, s, 117-1,1,8, a Wyss
1,996, s. 160, pozn.32.

34 Wethey 1975, s. 91, pozn. 441,. Moraltzujicí v-ý-

kiad Tizianova obrazu navrhl 1iž Fehl 7969,
s. 1388; viz také Talley 1989 a De Marco 1992.

35 V tomto případě je třeba vzit do úvahy, že má
zaručenou signaturu.

36Yíz napi. Pallucchini 1983, s. 282; Rapp 1,987,

s. 70; Rosand 1985,296.
37 Tak zejména C, Hope, v: London 1,983, s.228;

iďem, Titian, London 1980, s. 1,61,-1,66; Rearick
1984, s. 66; Davis 1984, s.48; Fehl 1,992, s. 1,46.

Hope (1990, s. 84, argumentuje, že kdyby blfizal
byl kroměřížký obraz dokončen, jistě by jej do
své sbírlgl získal Fiiip II.

38 Ost 1992, s.164-165. Viz Wethey 1969, s. 82-83,
č. k.27, obr.132 a 134.

39 Viz alespoň Gentili 1992, s, 22-29 ; Hayum 1991 ;
a zejména Peglau 1995, s,11-72, a Carabetl1995.

Ttziano Vecellio zv. Tizian
kopie okolo poloviny 18. století nebo
po polovině 18. století
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Kající Maří Magdalena
Olej, pláťno,64x53 cm. Neznačeno.
Inv-. č. KE 975,0 47.

Provenience obtaz nelze jednoznačně prokázat
ve starých seznamech z 18. století vzhledem k čas-

tějšímu výskytu stejného tématu. Můžeme před-
pokládat, že se do sbírky dostal v době okolo
poloviny 18. století nebo krátce po polovině 18.

století. První přesnou zmínkou je až seznam
restaurovaných obrazů z rokt 1897.
Prameny: B 19Z5-XIVZ68 (?)-365(?); B 1925-XY/
XXV1 0 {?) ; B 1925-XXII&4.
Restaurováno: v roce 1897 V. }asper.
Literatura: Breitenbacher - DostáI 1930, č.k. 47.

Z několika vaíiant slavných poLopostav Kající
sa. Maří Magdaleny benátského mistra si
kopista vybral patrně nejúspěšnější obra7,
dnes umístěný v petrohradské Ermitáži (olej,

plátno,118 x 97 cm). Nevýrazná barevnost
kroměřížské kopie, ptovázená nevyhraně-
ným malířským rukopisem a jistým zjedno-
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