NOVÝ GUERCINO: KOPIE, NEBO REPLIKA?*

Jana Zapletalová, Univerzita Palackého v Olomouci
V kapli zasvěcené sv. Václavu na zámku v Náměšti nad Oslavou se zachoval rozměrný obraz Sv.

Lukáše malujícího Madonu. Malba dosud nebyla autorsky určena.1 Navzdory špatnému stavu
dochování lze rozpoznat, že obraz představuje velmi kvalitní práci, kterou můžeme spojit s osobou
Giovanniho Francesca Barbieriho, zv. Guercino (Cento, 1591 – Bologna, 1666), jednoho
z nejvýznamnějších protagonistů bolognské malířské školy a italských malířů seicenta. Obraz se do
Náměště nad Oslavou dostal v době, kdy zámek s panstvím vlastnil původem ticinský rod Verdů z
Verdenberku.2
Do zajímavého kontextu obraz staví informace z Guercinovy účetní knihy. V záznamu z 26.
března 1657 stojí: „Doble di Italia n:o 100 fano L 1500- / Doble n:o 30. di Italia fano L 450- / Vngari n:
o

28. fano L 238- / Moneta Bianca in tuto L 312- / fano la soma di L 2500- / e questo e il pagamento,

delli due quadri di pitura Cioue uno, era espresso Vener e Marte, con Amor, et il Tenpo. e laltro era
espreso, una galatea, tirata, da due Tritoni e questi quadri furono ordinati, dal Sig:r Con: Ferdinando
Vertinberghe a Viena- / Fano scudi n: o 625- 0-.“3 Kdo byl tento hrabě „Ferdinando di Virtembergh“,
který si mohl dovolit objednávat obrazy u tehdy proslulého Guercina v Bologni? A jak s Guercinem a
hrabětem Verdenberkem souvisí malba Sv. Lukáše z Náměště?
Ferdinand hrabě Verda z Verdenberku (1625–1666) vlastnil panství Náměšť nad Oslavou
v letech 1648–1666. Do rodového majetku je získal roku 1629 jeho otec Jan Křtitel Verda (1582–
1648), který byl rok poté povýšen do hraběcího stavu a postupně nabyl v rámci habsburské
monarchie velmi vysokého postavení – zastával funkci rakouského dvorského kancléře. Po jeho smrti
v roce 1648 přešlo náměšťské panství spolu s dalším rodovým majetkem na syna Ferdinanda, který
byl komorníkem Ferdinanda III. a přísedícím moravského zemského soudu. 4
V uměleckých aktivitách svého otce, který v Náměšti nechal vybudovat nový farní kostel
zasvěcený svému patronovi Janu Křtitelovi,5 pokračoval rovněž Ferdinand, který byl bezesporu
ovlivněn okruhem šlechty a umělců, s nimiž se stýkal jeho otec. Ferdinand realizoval v padesátých
letech 17. století stavební úpravy náměšťského zámku, a jak nově zjistil Martin Mádl, patrně nechal
vyzdobit salu terrenu štuky ticinských mistrů a nástěnnými malbami Carpofora Tencally. 6 Podle
soudobých zvyklostí šlechty sbíral rovněž obrazy a budoval obrazovou sbírku, jak dokládá
pozůstalostní inventář majetku v jeho brněnském sídle, který čítá mimo jiné řadu maleb. Inventář
uvádí pouze náměty, nikoli jména jejich tvůrců. 7 K uměleckým osobnostem, s nimiž byl Ferdinand ve
styku, patřili velmi významní tehdejší umělci: vedle Guercina například nizozemský malíř Samuel
Dirksz van Hoogstraten, od něhož se nechal roku 1652 portrétovat. 8
O dvou obrazech, které u Barbieriho objednal Ferdinand hrabě Verdenberg, se vedle účetní
knihy zmiňuje ještě jeden zdroj – bolognský historiograf Carlo Cesare Malvasia ve Felsina pittrice
vydané 1678. Malvasia však malby datuje na rozdíl od knihy účtů již do roku 1656, tedy o rok dříve:
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„Pro nejctihodnějšího pana hraběte Verdenberka vytvořil dva velké obrazy: jednu Galateu s tritony a
amorky a jednu Venuši s Martem, Amorem a Časem, aby je daroval císaři.“9 Tento rozpor v dataci při
srovnání obou pramenů (i v případě jiných Guercinových obrazů nijak neobvyklý) je dán tím, že
Malvasia uvádí rok realizace malby, zatímco účetní kniha registruje platbu. Hrabě Verdenberg zaplatil
za obě malby 23. března 1657 celkem 2 500 lir. O destinaci obrazů, které měl objednavatel v úmyslu
darovat císaři, se zmiňuje pouze Carlo Cesare Malvasia. Zda byly nakonec darovány císaři, anebo
s nimi objednavatel naložil jiným způsobem, není známo.10
Guercinův obraz Galatea se dvěma tritóny se dnes nachází v Salcburku ve sbírce SchönbornBuchheim, jejíž součástí je patrně od let 1820–1830.11 Pravděpodobně jde o malbu původně
objednanou hrabětem Verdenberkem. Za povšimnutí však stojí rozdíl mezi dochovaným obrazem a
Malvasiovým popisem, podle něhož měl obraz znázorňovat Galateu se dvěma tritony a putti. Putti na
malbě v Salzburgu chybí. Nacházejí se však na přípravné kresbě varírující téma Galatey ze
sbírky Elmara W. Scholze z Bostonu.12
Druhé dílo, které Verdenberg objednal u Guercina v Bologni, Venuše s Martem, Amorem a

Časem se zřejmě nedochovalo.13 Existuje několik obrazů totožného námětu, které bývají považovány
za repliky nebo kopie oválné Guercinovy malby ze sbírky Stamford v Dunham Massey v Altrinchamu,
datovaného do doby po malířově návratu z Říma, tedy mezi roky 1624–1625.14 Podle hypotézy Sira
Denise Mahona se k tomuto obrazu Guercino vrátil na Verdenberkovu objednávku po mnohaletém
odstupu v roce 1656, kdy pro něj vytvořil repliku.15
Třetí obraz, jenž spojuje Guercinovo jméno s Verdenberkovým, představuje rozměrné plátno

Sv. Lukáš malující Madonu, umístěné na oltáři vlevo v kapli sv. Václava na zámku v Náměšti nad
Oslavou.16 Barbieriho podání tohoto námětu akcentuje Pannu Marii s Ježíškem. Svatého Lukáše, za
nímž stojí anděl opírající se o malířský stojan, zachycuje v momentu, kdy s boží pomocí domaloval
obraz Panny Marie s dítětem. Ukazuje k obrazu na stojanu, jako by naváděl diváka k úctě k Matce
boží. Zobrazení Panny Marie na malbě odpovídá ikoně uchovávané v sanktuáriu Madonna di San Luca
v Bologni, jež byla po staletí předmětem hluboké úcty a zbožnosti a byla cílem řady procesí. 17
Jak dokládá erb umístěný uprostřed na spodní části rámu malby s letopočtem 1720, obraz byl
nejpozději za Jana Filipa hraběte Verdenberka (1673–1733) v Náměšti nad Oslavou. Jan Filip vybavil
ve dvacátých letech 18. století kapli sv. Václava mobiliářem a nejpozději při této příležitosti bylo
rozhodnuto o umístění Guercinova obrazu do kaple na boční oltář. Původní místo malby na zámku
mohlo být odlišné, k čemuž by poukazovalo ne příliš organické a logické zasazení obrazu tohoto
námětu do kaple sv. Václava.18
Malba byla v minulosti silně poničena. Nejvýrazněji ve dvou vertikálních pásech zasahujících
tvář sv. Lukáše a Madony s děckem, kde zmizely barevné vrstvy, následně retušované. Tato
poškození vznikla pravděpodobně teplem sálajícím ze svící umístěných na oltáři. V současné době
pokrývají výrazně zkrakelovanou malbu na mnoha místech nevhodně provedené retuše a v plné ploše
obrazu ztmavlé laky, které nedovolují učinit definitivní závěr stran jejího autorství. 19
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Obraz identického námětu a velmi blízkého provedení, připisovaný bolognskému mistrovi, se
nachází ve sbírkách The Nelson-Atkins Museum of Art v Kansas City.20 Obě plátna jsou totožná, jen
s rozdílem, že kansaský obraz byl posléze zmenšen. Původně obě malby dosahovaly bezpochyby
stejných rozměrů.21 Náměšťský obraz tudíž může poskytnout lepší představu o původní podobě
Guercinova díla z Kansas City.
Guercino vytvořil obraz Sv. Lukáše malujícího Madonu na zakázku františkánů z Reggio
nell’Emilia. Podobně jako v případě dvou maleb objednaných Verdenberkem pro císaře, váže se ke Sv.

Lukáši záznam Carla Cesara Malvasii ve Felsina pittrice z roku 1678, tak rovněž zápis v účetní knize.
Zatímco Malvasia obraz zmiňuje již k roku 1652, kniha účtů dokládá příjem za malbu Sv. Lukáše
s odstupem tří let. Carlo Cesare Malvasia vycházel podle vlastních slov při psaní kapitoly věnované
životu Giovanniho Francesca Barbieriho z rukopisů jeho bratra Paola Antonia Barbieriho a dalších
příslušníků „di sua Casa“.22 Ze srovnání obou zápisů týkajících se Sv. Lukáše je evidentní, že Malvasia
měl k dispozici jiné prameny a v případě této malby Malvasia účetní knihu nepoužil, neboť by obraz
datoval do roku platby a nikoli o několik let dříve, kdy byla opravdu realizována. Malvasiův záznam
zní: „Una tavola d’altare con S. Luca in atto di aver dipinto la B. V. col Bambino, che mostra al popolo

il ritratto, per la Città di Reggio.”23 Účetní kniha uvádí k 16. únoru 1655 následující: „Dal Pre: Fra
Inpolito, Fran:o da Reggio si e riceuto Ducatoni n: o 240- per intiero, pagamento, del Quadro del San
Luca che fu ordinato dal Sig:re Aurelio Zaneleti, e questi fano di questa Moneta L 1200- Fano Scudi
300-.24 Při porovnání obou údajů není pochyb o tom, že jde o tutéž malbu, byť se rozcházejí v dataci.
Obraz se totiž nacházel poměrně dlouhou dobu v Guercinově dílně v Bologni; byl dokončený, avšak
čekal na zaplacení a odvoz do Reggia.
K malbě se dochovala přípravná kresba znázorňující hlavu a horní část těla anděla stojícího za
sv. Lukášem.25 Existuje ještě jedna Guercinova kresba se sv. Lukášem – zřejmě ukázková práce pro
objednavatele – související spíše s prvním obrazem Sv. Lukášem z 1623. Guercino na ní znázornil
býka v životní velikosti vzhledem k postavě evangelisty.26 Giovanni Francesco Barbieri totiž namaloval
jeden obraz se sv. Lukášem již v roce 1623, po návratu z Říma. Vytvořil jej v rámci série čtyř
evangelistů na objednávku Domenica Fabriho z Centa. Tato série maleb se nedochovala. Známe ji
pouze prostřednictvím grafických listů a kvalitních dílenských kopií. 27 Sv. Lukáše zachycuje malba
pouze v polopostavě vedle malířského stojanu. V ruce drží papír natočený směrem k divákovi
s kresbou Panny Marie z kostela Madonna di San Luca a s pozdější variantou obrazu jej pojí také
téměř identicky znázorněný menší býk ležící na knihách v polici při pravé straně plátna s perem
namočeném v kalamáři.
K dispozici máme jeden malířův dopis ze 17. dubna 1653 neupřesněnému františkánovi
z Reggia.28 Guercino v něm uvádí, že oltářní obraz, který u něj objednal Aurelio Zaneletti z Reggia pro
hlavní oltář františkánského klášterního kostela, dokončil ve smluveném období již před nějakým
časem. Informoval prý o tom dříve Aurelia Zanelettiho, který mu odpověděl, ať zatím obraz ponechá
u sebe, že ještě nejsou k dispozici peníze. Guercino tímto listem urgoval platbu. Jelikož za obraz měli
zaplatit nepříliš movití bratři františkáni, nabídl klášteru symbolické snížení ceny. Kromě toho
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přimaloval ze své vůle do oltářního nadstavce menší obrázek dvou putti, který se podle vlastních slov
rozhodl klášteru věnovat.29
Navzdory urgencím zůstal Guercinovi obraz v dílně více než dva roky, než na něj byli
františkáni schopni obstarat peníze. Přestože za malbu zaplatili 15. února 1655, výdaj za transport
obrazu z Barbieriho dílny do Reggio nell’Emilia je registrován k 9. srpnu 1655.30 Mezi koncem roku
1652 a srpnem 1655 se tedy Sv. Lukáš malující Madonu bezpečně nacházel v Guercinově dílně. V této
době velmi pravděpodobně obraz zhlédl Ferdinand hrabě z Verdenberku, který byl na jaře roku 1655
na cestě v Itálii.
Vazby Verdenberků k Bologni existovaly již v dřívější době. Ferdinandův otec Jan Křtitel
daroval mezi jinými sanktuáriu Madonna di San Luca v Bologni blíže neupřesněné dary.31 Syna
Ferdinanda vyslal roku 1644 na kavalírskou cestu, v rámci které se mladý Ferdinand v Bologni zdržel
po čtyři měsíce. Jan Křtitel se o tom zmiňuje ve své poznámkové knize („Giornale“). Píše také, že kvůli
tomu vyčinil svému hofmistrovi – místo aby se synem odjel do Říma, prodléval kvůli svým vlastním
záležitostem v Bologni (není tedy vyloučeno, že verdenberský hofmistr z Bologně pocházel).32 Později,
v prvních měsících roku 1655, Ferdinand podnikl další cestu do Itálie. Zastavil se v Loretu a následně
odjel v polovině března do Říma, aby byl ve společnosti kardinála Harracha přítomen volbě nového
papeže Alexandra VII.33
Ferdinand se bezpochyby při této cestě do Říma zastavil rovněž v Bologni, která ležela na
trase a byla jako sídlo nejstarší univerzity a bašta vzdělání vyhledávaným místem zastavení lidí
cestujících ze severu do Říma. Je tudíž velmi pravděpodobné, že se Ferdinand při této příležitosti
dostal do bezprostředního styku s Guercinovým dílem a že zde má své kořeny jak Sv. Lukáš dnes
umístěný v Náměšti, tak jeho objednávka dvou výše zmíněných obrazů určených císaři. Jak již bylo
uvedeno, obě malby pro císaře vznikly v roce 1656 a byly zaplaceny 26. března 1657.34 Guercinova
dílna byla proslavená a navštěvovaná nejen předními malíři, ale rovněž šlechtou. Jak píše Malvasia,
při své návštěvě Bologně přišla Guercina pozdravit a prohlédnout si malby v jeho domě i švédská
královna.35
Jelikož se františkáni rozhodli svůj kostel roku 1709 zbourat a vystavět nový (s jiným
zasvěcením hlavního oltáře), byl Guercinův obraz sv. Lukáše někdy po roce 1721 odprodán Johnu
Spencerovi (1708–1746). Malba tudíž přešla pravděpodobně ve dvacátých letech 18. století včetně
oltářního nadstavce se dvěma putti do vlastnictví rodiny Spencer do Althorp House, kde ji v roce 1750
dokumentuje inventář. V majetku této rodiny plátno zůstalo až do roku 1983, kdy bylo vydraženo
v aukci Sotheby’s v Londýně a stalo se součástí sbírek Nelson-Atkins Musea.36 Dva cherubové
z oltářního nadstavce zůstali v kolekci Earl Spencer.
Obraz z Nelson-Atkins Musea v Kansas City vznikl velmi pravděpodobně jako první a náměšťská
malba představuje jeho repliku nebo kopii. V případě, že se v průběhu restaurování ukáže, že plátno
ze zámku v Náměšti nad Oslavou představovalo kopii obrazu z Kansas City, a nebylo tudíž replikou,
bylo by nutné uvažovat o kopii vzniklé bezprostředně v souvislosti s obrazem pro františkány v Reggio
nell’Emilia. Jak umožňují posuzovat dobře zachované části obrazu z Náměště (odhlédnuto od míst,
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která byla plošně poškozena a překryta retušemi), oba obrazy vykazují naprostou kompoziční
shodnost. Stěží by přitom bylo možné vytvořit takto věrnou a kvalitní kopii, jakou je náměšťský obraz,
pouze na základě znalosti první uvedené malby prostřednictvím grafického listu nebo kresby. Ať už
obraz z Náměště představuje kopii nebo repliku kansaského plátna, nelze pochybovat o tom, že
vznikal bok po boku prvnímu obrazu. Nejeví se pravděpodobné, že by případný kopista maloval obraz
přímo v Reggiu v kostele San Francesco. Sv. Lukáš malující Madonu z Náměště vznikl pravděpodobně
v rozmezí 1652–1655 přímo v Guercinově dílně v Bologni, kde pracovala řada vynikajících umělců,
především Benedetto a Cesare Gennari a další příslušníci této rodiny. Několikaleté období, po které se
Guercinův Sv. Lukáš nacházel v dílně, by dávalo bezesporu dostatečný prostor jeho spolupracovníkům
a tovaryšům ke kopírování.37
Jak již bylo řečeno výše, nelze v současné době kvůli stavu dochování obrazu učinit závěr
stran originality náměšťské malby. Vzhledem k vytříbenému vkusu Ferdinanda hraběte Verdenberka,
jeho vzdělanosti, kulturnímu prostředí, v němž se pohyboval, a především skutečnosti, že u Guercina
objednal při jiné příležitosti dva jeho originální obrazy, je dost dobře možné, že obraz z Náměště je
Guercinova vlastnoruční replika. Sv. Lukáš by nepředstavoval ojedinělý případ, kdy Giovanni
Francesco Barbieri vytvořil na přání objednavatele repliku některé ze svých starších maleb. 38
Jednoznačné závěry o autorství malby z Náměště, podílu Guercina, některého příslušníka rodiny
Gennariů nebo Guercinovy dílny, bude možné učinit až po sejmutí ztmavlých laků a retuší a
důkladném restaurátorském průzkumu.

* Práce vznikla díky podpoře výzkumného záměru Morava a svět. Umění v otevřeném multikulturním prostoru (MSM
6198959225) a projektu GA ČR Simone Gionima, monografie malíře (P409/10/0086). Za upozornění na odkaz v Malvasiově
Felsina pittrice na hraběte Verdenberka vděčím Martinovi Mádlovi.
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Literatura: Edmund Blechinger, Salzburger Landessammlungen. Residenzgalerie mit Sammlunge Czernin und Sammlung
Schönborn-Buchheim, Salzburg 1980, s. 64. – Salerno (pozn. 10), s. 383. – Denis Mahon – Nicholas Turner, The drawings of
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v havarijním stavu, poničen dřívějšími neodbornými zásahy. K výraznému zkrakelování malby po patnácti letech od posledního
ne příliš šťastného restaurátorského zásahu došlo pravděpodobně v důsledku nedostatečného odstranění nátěru rubové strany
plátna. Restaurátorská zpráva je uložena na zámku v Náměšti nad Oslavou.
20
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Ward – Eliot W. Rowlands, A Bountiful Decade. Selected Acquisitions 1977–1987. The Nelson-Atkins Museum of Art, Kansas
City 1987, s. 130–131. – Rowlands (pozn. 17), s. 297–306 (s přehledem starší literatury).
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Giovanni Battista Barbieri, zv. Guercino, Dva andělé, olej, plátno, 48 × 61 cm, 1653, Althorp House, Northampton, sbírka Earl
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