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Italské malířství 13.a 14.stol.
(protorenesance)

Italské umění nikdy nepřerušilo svou návaznost na staré římské umění. Během raného středověku se 
inspirovalo kultovním uměním východního středomoří, uměním byzantským. Koncem 1.tisíciletí se tyto 
vlivy mísí s karolínskými a otonskými. Památky z této doby jsou dochovány jen v některých lokalitách, 
(Řím, Milán ad), Od 12. a zejména ve 13.stol.se výrazně prosazuje umění pisánské, které dominuje 
kromě vysoce kvalitního sochařství (Nicola a Giovanni Pisano)i v malířství (Giunta Pisano). V 
chrámových interirech se kromě porůznu dochovaných nástěnných maleb uplatňují i deskové malby - 
zejména velké malované kříže (croce dipintae), kde se kromě Ukřižovaného Krista objevují i 
christologické výjevy, zejména pašijové. Příchod  spasitele na svět se oslavuje velkými obrazy Madon, 
někdy s výjevy  z dětství Kristova, a začínají se objevovat i deskové obrazy světců rámované výjevy z 
jejich života.

Františkáni a úloha jejich zbožnosti.

K velkému rozvoji umění, zejména malířství, dochází zásluhou mendikantských řádů, zejména františkánů. 
Jejich důraz na následování pozemského života Kristova obrací pozornost ke konkrétnímu  
pozemskému životu a jeho reáliím a činí je objektem naší pozornosti. Na tomto základě se rozšiřují  i 
liturgické hry vánoční a velikonoční, které opět svou konkrétní podobou inspirují malířství (viz obr. ). 
Františkáni nepůsobí jen ideovým přístupem, alei konkrétními zakladatelskými a donačními projekty. 
Budování monumentálního chrámu sv.Františka v Assisi během 1.poloviny a  hlavně jeho malířská 
výzdoba z 2.poloviny 13.století znamenají skutečný obrat ve vývoji umění. Na výzdobě chrámu se podílí 
množství známých i anonymních malířů z různých oblastí Italie, jejichž soustředění vede k intelektuální i 
umělecke koncentraci , duchovnímu vyrovnání a inspiraci pro vznikající sloh, který můžeme po právu 
nazývat protorenesancí.



Generace zakladatelů evropského umění kolem a po r. 1300.

Mezi mnohými umělci vyniká florentský  malíř Giotto di Bondone (c.1277 – 1337), který svým smyslem pro kvality 
pozemského života položil základy malířského ztvárnění pohledu evropského člověka jako fysického individua 
nahlížejícího děj z určitého konkrétního místa a tím otevřel možnost i pro budoucí individualitu psychickou. Jeho 
nejstarší práce jsou dochovány právě v obou (dolním i horním) chrámu sv.Františka v Assisi, kde působil na 
sklonku 13.století. Už zde budoval pro své výjevy nehluboké, podiovité prostory, do nichž umísťoval své výrazně 
objemové, hmotné postavy. Svůj princip rozvedl v padovské kapli objednané Enricem Scrovegnim, kde vytvořil 
dodnes dobře zachované narrativní cykly ze života Krista a jeho matky, které rozdělil do jednotlivě nazíraných 
epizod . Kromě monumentálního Posledního soudu, který jako memento na západní stěně vyprovází opouštějícího 
chrám, zobrazil Giotto v dolním pásu monochromní alegorie ctností a neřestí, a na triumfálním oblouku něco 
dosud zcela neobvyklého: iluzívní prostory kaplí s lucernami bez figur a dalšího narrativního významu. Poté, co 
vytvořil tento svět křesťanského naplnění se na sklonku života vrátil nejen do rodné Florencie, ale i ke službě 
františkánům: v kaplích chrámu S.Croce namaloval rozsáhlé prostorové komposice, které už ve 14.století nebyly 
překonány.

Giottovi kongeniální byl římský malíř Pietro Cavallini, z jehož díla jsou dochovány pouze fragmenty, z nichž 
vyniká, bohužel jen  fragmentárně dochovaná,  monumentální  nástěnná malba Posledního soudu v klášteře 
S.Cecilia in Trastevere v Římě.

Soudobí sienští malíři  měli mnohem blíže k byzantskému – palaiologovskému – kolorismu, který tak vítaně 
osvěžil jejich pojetí abstraktních občanských ctnosí, kterými krášlili svou Sienu. První z nich – Duccio di 
Buoninsegna (činný 1278 -1318) je tvůrce podivuhodnho díla, kter, ač původně zdobilo hlavní oltář sienského 
dómu, vydá dnes za celé muzeum.Jeho rozsáhlá serie christologických a mariologických výjevů domýšlí 
pozoruhodně byzantský princip oslavy svatých osob modelací jejich draperií zlatou šrafurou. Chrysografie u něj 
charakterizuje jen tělo oslavené, vzkříšené, tedy vlastně netělesné. Jeho mladší současník Simone Martiní, který, 
byv činný i v papežském Avignonu, obohatil italskou malbu o lyricko-expresivní francouzskou notu, byl  proto 
oceňován právě v krajích západní i střední Evropy. Italský republikánský ideál pak ztvárnili bratří Lorenzettiové, 
zejména mladší Ambroggio, který ve svých nástěnných malbách v sienské radnici spojil italský smysl pro 
abstraktní ideje s novým smyslem pro reálný život.  Ve svých alegoriích dobré a špatné vlády a jejich důsledcích 
položil základy k moderním  městským vedutám i krajinomalbě, k alegorii i žánru. Jeho ztvárnění politického života 
jsou navíc nadčasová.



Ukřižování.  c.1128. 
Mosaika v apsidě 
S.Clemente, Řím.



Panny pošetilé, nástěnná malba, Castelappiano, Jižní Tyroly, pozdní 12.století



Croce dipinta (malovaný 
kříž). Kolem 1200. Pisa, 

Museo Civico



Croce dipinta (malovaný 
kříž) – detail: Ženy u 

hrobu Kristova.. Kolem 
1200. Pisa, Museo Civico



Giunta Pisano, Croce 
dipinta (malovaný kříž)
S.Domenico, Bologna



Přímluva:
Matka Boží a 

sv.Marek prosí za 
lidstvo. Mozaika v 

chrámu sv.Marka v 
Benátkách, 13.stol.



Cimabue, P.Maria s anděly a proroky, 
c.128O. Galerie Uffizi, Florencie



Cimabue, Croce dipinta



Cimabue, Croce dipinta, detail inkarnátu Krtista



Pietro Cavallini, Apoštolové, fragment Posledního soudu, konec 13.stol, nástěnná 
malba v klášteře S.Cecilia in Trastevere, Řím



Vraždění neviňátek, konec 13.století. Detail mozaiky v kupoli baptisteria, 
Florencie.



Dolní kostel sv.Františka v Assisi. Před 1253.



Giotto, Ukřižování s františkány. Dolní kostel sv.Františka v Assisi..



Giotto, Klanění mágů, detail. 
Dolní kostel sv.Františka v 

Assisi..



Simone Martini, Výjev ze 
života sv.Martina, dolní 

kostel S.Františka v Assisi



Horní kostel 
sv.Františka v Assisi



Giotto,Jesličky v 
Grecciu. Nástěnná 
malba. Horní kostel 

sv.Františka v Assisi.



Giotto, Zjevení sv.Františka 
bratrům v Arles. Nástěnná 

malba. Horní kostel 
sv.Františka v Assisi.



Kaple Scrovegni. Arena, Padova.Před 
13O5. Pohled k východu,nástěnné 

malby Giotto.



Giotto, Setkání 
Jáchyma s Annou u 
Zlaté brány (početí 

P.Marie).Kaple 
Scrovegniů. Arena, 

Padova.



Giotto, Vraždění neviňátek. 
Kaple Scrovegniů. Arena, 

Padova.



Giotto, Vyhnání 
překupníků 

(penězoměnců) z 
chrámu. Kaple 

Scrovegniů. Arena, 
Padova.



Giotto, Alegorie ctností a 
neřestí – Fortitudo - síla. 
Kaple Scrovegniů. Arena, 

Padova.



Giotto, Alegorie ctností a neřestí -Spes – Naděje a Desperatio - zoufalství. 
Kaple Scrovegniů. Arena, Padova.



Giotto, Alegorie ctností a 
neřestí -Stultizia - hloupost. 
Kaple Scrovegniů. Arena, 

Padova.



Giotto, Alegorie ctností a 
neřestí -Ira - hněv. Kaple 

Scrovegniů. Arena, Padova.



Giotto, Prostor iluzívní 
kaple. Kaple Scrovegniů. 

Arena, Padova.



Giotto, Poslední soud. 
Západní stěna kaple 

Scrovegniů. Arena, Padova.



Giotto, Smrt sv.Jana Evangelisty. Nástěnná malba v kapli Peruzzi, 
S.Croce, Florencie



Duccio di Boninsegna, Trůnící Madona s anděly, 1285, (Madona Rucellai) (vlevo)
Giotto, Trůnící Madona s anděly , 1310, (Madona Ognisanti) (vpravo).

Uffizi, Florencie



●Duccio, P.Maria s dítětem, Siena



Duccio di Boninsegna, 
Uvěření apoštola Tomáše. 

Původně část hlavního 
oltáře Sienského dómu, 
dnes Museo del Duomo, 

Siena



Duccio di Boninsegna, Zajetí Krista. 
Původně část hlavního oltáře 

Sienského dómu, dnes Museo del 
Duomo, Siena



Simone Martini, Zvěstování P.Marii, Siena, 1333



Simone Martini, Pohřeb 
sv.Mikuláše, Siena, 1336



Simone Martini, Oplakávání Krista a 
Kladení do hrobu, Siena 1336



Simone Martini , Mše 
sv.Martina,Siena 1336



Pietro Lorenzetti, 
Narození P.Marie, 1342, 

Siena



Ambroggio Lorenzetti, Buon governo (Alegorie Dobré vlády), 1338-1339, nástěnná malba, 
radnice v Sieně



Ambrogio Lorenzetti, Důsledky dobré vlády, nástěnná malba, Siena, radnice



Ambroggio Lorenzetti, Buon governo ( Dobrá vláda), 1338 – 1339, nástěnná malba, 
radnice v Sieně



Ambroggio Lorenzetti, Cattivo governo ( Alegorie špatné vlády), nástěnná malba, radnice v 
Sieně



Ambroggio Lorenzetti, Cattivo governo ( Důsledky špatné vlády), 1338 – 1339, 
nástěnná malba, radnice v Sieně



Ambroggio Lorenzetti, Obětování Krista v 
chrámu (Setkání se Symeonem), 1342



Andrea da Firenze, Triumf sv. Tomáše Akvinského a alegorie svobodných umění. 
Španělská kaple ,S.Maria Novella, Florencie



Taddeo Gaddi, Zvěstování 
pastýřům, nástěnná malba 

v kapli Baroncelli, 
S.Croce, Florencie



Altichiero, Sv.Jiří křtí krále 
Zevia, oratorio di 

S.Giorgio, Padova
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