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Malířská škola v Sieně 
 

 Na přelomu 13. a 14. století docházelo zejména v Itálii postupně ke společenským 
změnám. V jejich důsledku (většího zájmu o život kolem, rozšíření obchodních styků, nových 
kontaktů, bohatnutí obyvatelstva a růstu jejich sebevědomí) se začal rozšiřovat rovněž 
tematický okruh námětů v oblasti umění. Postupem času se v malířství rozvinulo perspektivní 
zobrazování, náměty se rozšiřovaly o světská témata, postavy a scény dostávaly realistickou 
podobu. Na počátku malířství 14. století stálo několik jednotlivců, kteří svou tvorbou 
předznamenali nástup italské renesance.1  
 Jedním z měst, kde se už ve 14. století rozvinulo malířství, byla toskánská Siena. Ještě 
středověké lineární cítění a kompozice dovedli představitelé této malířské školy (mezi 
prvními Duccio a Simone Martini) spojit s elegancí byzantských vlivů a také s novým 
realistickým cítěním a individualitou postav, což se odrazilo i v zobrazeních scén 
z každodenního života. K jedním z nejvýznamnějších představitelů sienské malířské školy 
v 1. polovině 14. století patřili rovněž bratři Pietro a Ambrogio Lorenzettiové.  
 
Pietro Lorenzetti  
 

 Starší z bratrů Pietro Lorenzetti (uváděný též jako Laurati) se narodil někdy kolem 
roku 1280. Jeho malířská činnost je doložena v Sieně už roku 1305.2 Jeho prvním 
signovaným a datovaným dílem je polyptich pro hlavní oltář kostela S. Maria della Pieve 
v Arezzu z roku 1320.3 V letech 1328–1329 vytvořil pro karmelitánský klášter nedochovaný 
hlavní oltář. Byl autorem mnoha obrazů převážně sakrálních motivů, z nichž některé jsou 
dnes uloženy v sienské Pinakoteka Nazionalle nebo v Museo dell´ Opera del Duomo.4 Pietro 
se ve větší míře věnoval i nástěnným malbám, z nichž v Sieně jsou dochované fresky 
v klášterním kostele San Francesco z let 1324–1327, na kterých pracoval spolu s bratrem 
Ambrogiem. V kapli chrámu Santa Maria dei Servi jsou dochovány dva fragmenty fresek, 
které dokončili Pietrovi žáci.5 Jeho malířské působení, stejně jako jeho bratra Ambrogia, se 
neomezilo pouze na město Sienu, známé jsou například jeho fresky v kostele San Francesco 
v Assisi, obrazy ve Florencii a jinde.6 
 
Ambrogio Lorenzetti 
 

 Mladší Ambrogio se narodil kolem roku 1285. Zprávy o něm jsou z 20. let 14. století, 
činný byl zřejmě od roku 1319, kdy namaloval první dochovaný obraz – Madonu.7 Byl 
obecně považován za úspěšnějšího a ve své době byl prý velmi ceněn nejen jako „výtečný 
mistr malířského umění“, ale také „proto, že se v mládí zabýval vědami a ty se staly užitečným 

                                                 
1 Za všechny např. Florenťané Giotto di Bondone (1266 nebo 1276–8. 1. 1337) a Cimabue (13./14. stol.), nebo 
Sieňan Duccio di Buoninsegna (kol. 1255–srpen 1319) a další, viz např. Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler von der Antike bis zu Gegenwart. Leipzig 1992.  
2  Prokopp, str. 7, kdy namaloval dnes nezvěstný obraz pro sienskou radnici. Thieme–Becker, s. 387, uvádí rok 
1306.  
3 Prokopp, s. 7. 
4  Některé obrazy umístěné dnes v galerii: Sv. Jan Křtitel, Sv. Kateřina (signováno), Sv. Bartoloměj, v muzeu: 
Narození P. Marie (dat. 1342) nebo Sv. Anežka a Sv. Mučednice s korunou z bývalého kapucínského kláštera S. 
Egidio, viz Thieme–Becker, str. 387–388 nebo Pijoan, s. 50–59. 
5  Prokopp, s. 7. 
6 Další přehled Pietrových malířských děl (i jemu připisovaných) mimo Sienu, které nebyly předmětem referátu, 
je možno nalézt v lexikonu Thieme–Becker, Allgemeines Lexikon, dále viz literatura. 
7 Prokopp, s. 11. 
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a sladkým průvodcem jeho malby a tak velkou ozdobou celého jeho života.“8 Není ovšem 
zcela jasné, jestli Ambrogio byl vzdělán ve filozofii či jiných příbuzných vědách. 

Mezi další jeho malířská díla v Sieně patří např. malba Zvěstování v Palazzo Pubblico 
z roku 1344 nebo Madona na lodžii v 1. patře z roku 1340, případně tamtéž další 
nedochované fresky9, v neposlední řadě níže uvedený freskový cyklus alegorií Dobré a 
Špatné vlády a jejích následků. Ambrogio se věnoval jak malbě deskových obrazů (součásti 
oltářů, dnes uloženy např. v Pinacoteca Nazionale nebo ve florentské Gallerii degli Uffizi), 
tak rozsáhlým freskovým cyklům, např. v klášteře San Francesco (františkánský cyklus 
v křížové chodbě, mezi 1324–1327, malby v refektáři apod., zmíněné spoluautorství 
jeho bratra Pietra) nebo v bývalém klášteře San Agostino (fresky na fasádě kostela, v kapli 
Piccolomini, v kapitulní síni a jinde) a mnoha dalším.10  
 V roce 1321 je Ambrogiova malířská činnost doložena ve Florencii, v 1324 koupil 
pozemek v Sieně. V letech 1327–1332 je uváděn znovu ve Florencii jako člen společenstva 
umělců na dvoře Medicejských a v roce 1347 byl údajně členem jednoho z výborů sienské 
vlády.11  

Oba bratři zemřeli s největší pravděpodobností v Sieně na mor v roce 1348. 
 
 
Palazzo Pubblico v Sieně a fresky s alegorií Dobré a Špatné vlády   
 

 Budova gotického paláce radnice, zabírající jižní stranu Piazza del Campo, byla 
postavena z travertinu a pálených cihel v letech 1297–1310 (v 17. století byly některé boční 
části budovy dostavěny), tedy v mezidobí bojů mezi některými městy (např. Florencie) o 
nadvládu nad Toskánskem.12 V tomto období se vláda města relativně stabilizovala a radní 
svěřili vnit řní výzdobu sídelního paláce nejlepším sienským umělcům. Na vnitřní malířské 
výzdobě radnice pracovali nejlepší malíři tehdejší sienské školy (Simone Martini, Ambrogio 
Lorenzetti). Ambrogio vyzdobil mimo jiné stěny místnosti nazvané až později Salla della 
Pace (podle jedné z personifikovaných ctností Dobré vlády – Míru) freskami alegorizujícími 
město Sienu, Dobrou a Špatnou vládu i s jejich následky, v letech 1337–1340.13  
 V místnosti mohla přímo zasedat městská rada a úkolem malíře bylo ztvárnit její 
politický program a malířskými prostředky alegorizovat složitou strukturu soudobého 
sienského státnictví. Sieňané zároveň chtěli představitelům městské rady tímto způsobem 
připomínat jejich povinnosti, a tak měly malby ve své době také pedagogickou a morální 
funkci. Je ovšem otázkou, jak probíhalo zadání tak ikonograficky náročné alegorické řady 
Ctností a Neřestí, jejichž personifikace doprovázejí Dobrou a Špatnou vládu. Je těžké zjistit, 
kdo byl tvůrcem programu zmíněné výzdoby Sálu míru, případně do jaké míry měl Ambrogio 
volnou ruku a jestli on sám se na návrhu mohl podílet, když objednatelem byla městská vláda. 
 Fresky jsou malovány s vypravěčskou schopností a láskou k detailu z pohledu 
člověka, který dobře znal poměry ve svém rodném městě. Přesto působí množství detailů 
harmonickým celkovým dojmem. „Lorenzettiho kreslířský styl zdůrazňující linie se sice 
zřetelně liší od objemových, monumentálnějších kompozic Giottových, má se však za to, že 
také Lorenzetti znal Giottova základní pravidla prostorového zobrazení. Náměstí v popředí je 
zde ‚scénou‘, stupňovitě rozestavená a s náznaky perspektivy uspořádaná architektura 

                                                 
8  Vasari, str. 176. 
9 Šlo o scény z římské historie z roku 1337 na vnější fasádě ve druhém patře radnice nebo o mapu světa z roku 
1344 ve Velkém sále, viz Prokopp, str. 11–12. O jednotlivých dílech podrobně viz uvedená literatura. 
10 O jednotlivých dílech podrobně viz uvedená literatura. 
11 Prokopp, s. 11–12. Thieme–Becker a Vasari uvádějí, že jeho členství v radě města není doloženo. 
12 Právě na počátku 14. století vyhrála Siena bitvu u Montaperti a toto následující nedlouhé období míru a tudíž 
rozkvětu bylo využito k dostavbě radnice a k její malířské výzdobě, viz Pijoan, s. 41. 
13 Malby obíhají horní část místnosti (kromě stěny s okny) a jejich celková délka je cca 22 metrů. 
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dodává obrazu prostorovou hloubku.“ 14 Ambrogiův lyrický kreslířský styl byl zřejmý i 
v dílech dalších sienských malířů té doby. 
 
Alegorie Dobré vlády a Důsledky dobré vlády 
 

   Fresky jsou rozděleny do několika navazujících či protějškových částí, jsou 
namalovány na tři stěny místnosti. Naproti oknům je hlavní stěna s alegorií Dobré vlády, 
která pokračuje na další podélné stěně vpravo a zobrazuje město Sienu a krajinu v okolí 
s důsledky dobré vlády. Na protější dlouhé stěně je alegorie s vyobrazením Špatné vlády a 
jejích důsledků. Zřejmě kvůli snadnější interpretaci složité ikonografie jsou jednotlivé 
personifikace popsány. 

Na pravou osu hlavní stěny naproti oknům je umístěna skupina alegorických postav 
(městské rady), sedících kolem trůnící personifikace města Sieny (Comune di Siena), 
respektive jejího Dobrého vládce. Ten má na sobě plášť v bíločerné heraldické barevnosti 
města Sieny, v pravé ruce drží žezlo a v levé zrcadlo. U jeho nohou si hrají synové Rema 
Ascius a Senius, legendární zakladatelé města Sieny (připomínají antické kupidy). Zkrácená 
písmena C. S. C. V. (Commune Saenorum Civitas Virginis) umístěná na pozadí kolem hlavy 
Dobrého vládce znamenají, že Panna Marie je zázračnou ochránkyní a patronkou města Sieny 
(Siena – město Panny). 
 Dobrý vládce je provázen polopostavami tří teologických ctností, poletujícími nad 
jeho hlavou. Jsou to zleva Víra  (Fides), Láska (Caritas) a Naděje (Spes) s příslušnými 
atributy. Kolem ústředního Dobrého vládce jsou rozmístěny ostatní korunované ctnosti, 
nejblíže ke středu sedí čtyři kardinální ctnosti  (resp. jejich ženské personifikace), dvě na 
každé straně: (zleva) Statečnost (Fortitudo), Moudrost (Prudentia), Šlechetnost 
(Magnanimitas) a Střídmost (Temperamentia). Nejdále od ústřední postavy sedí další dvě 
občanské ctnosti, zcela vlevo (celkově však přibližně uprostřed celé stěny) personifikace 
Míru (Pax), zcela vpravo v rohu Spravedlnost (Iustitia). Postava představující Mír je 
považována za malířsky nejpůsobivější a nejvíce uvolněnou postavu ze souboru ctností. Svou 
ležérností otevírá přísné kompoziční schéma trochu více doleva a sedí tak téměř ve středu 
stěny. Na rozdíl od svých „spolusedících“ je celá v bílém (připomíná antickou bohyni) a tudíž 
nejvýraznější a možná i díky tomu byl podle ní sál druhotně pojmenován (Salla della Pace). 
Přesto důležitější roli než Mír má v této alegorii Dobré vlády jednoznačně Spravedlnost, jejíž 
alegorie, resp. personifikace se v programu sálu objevují celkem tři. 
 Doprovodnou alegorií k Dobré vládě je Spravedlnost, umístěná na levou osu, kterou 
personifikuje ústřední postava v rudých šatech. Spravedlnost je řízena Rozumem (Sapientia), 
umístěným nad ní. Spravedlnost ovlivňuje váhy, od nichž vedou vlákna, která odevzdává 
Svornost (Concordia) Radě Dvacetičtyř, která vede a zastupuje zde sienské občany. Členové 
Rady jsou v zástupu seřazeni pod alegorickými personifikacemi Dobrého vládce a 
Spravedlnosti. Radní opatrují vlákna svornosti, aby je odevzdali vládci reprezentujícímu 
Sienu, který zajišťuje městu mír a pořádek. Pod nohama radních je v ornamentálním pásu 
nápis: AMBROSIUS LAURENTII DESENIS HIC PINXIT VTRINQVE. Pod nápisem jsou 
v kvadrilobech dvě z alegorií sedmi svobodných umění (gramatika a dialektika), ostatní 
pokračují na vedlejší stěně (pod následky Dobré vlády). 
  
 Důsledky dobré vlády jsou umístěny na vedlejší delší stěně a jsou živě zachyceny na 
pozadí domů s rodovými věžemi středověké Sieny. Obraz města pak přechází v krajinu 
v okolí města, která vede až do vysněného přístavu k moři. J. Neumann popisuje tento obraz 
životní filozofie města: „Sienskou ulicí prochází svatební průvod, vedoucí nevěstu od domu 
ženicha, a dívky oblečené do pestrých kostýmů slaví tu událost tancem. Na ulici je rušno, 

                                                 
14 Kraussová, s. 8. 
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mezkové přivážejí těžké náklady, které zaručují blahobyt města, prodavači nabízejí své zboží a 
v síni jednoho domu naslouchají lidé vážnému výkladu nějakého básníka nebo učence. Za 
hradby města si vyjeli na lov sokolníci a v pahorkaté krajině, rozprostřené téměř až 
k hornímu okraji obrazu, se venkované věnují zemědělské práci. Docela vpravo při mořském 
břehu spatříme přístav Talamone, veliký sen a naději Sieny, která toužila získat bezpečné 
přístavní město a stát se námořní velmocí.“ 15 Lidskou práci zobrazenou na malbách lze  
považovat za sedm řemeslných, také technických či mechanických umění (artes mechanicae), 
které jsou  protějškovými alegoriemi k sedmeru svobodných umění. Ve středověku mezi artes 
mechanicae patřila některá odvětví výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství) a 
činnosti související s divadelnictvím, lékařstvím, lovem, zemědělstvím, lodní dopravou, 
zbrojířstvím a zpracováním vlny.16 

Nad touto rozkvétající krajinou se vznáší ženská personifikace Jistoty (Securitas) 
s oběšencem na šibenici v levé a nápisovou páskou v pravé ruce, a která všem obyvatelům, 
městům  a krajům pod dobrou vládou zajišťuje jistotu a bezpečí.  
 
Alegorie Špatné vlády a Důsledky špatné vlády 
 

 Malby na protějškové podélné stěně tvoří i významový protějšek k alegorii Dobré 
vlády. Napravo je umístěna podobná centrální kompozice, jejíž ústřední postava není 
personifikací Války, jak by se dalo (vzhledem k neustálým bojům se sousedními městy) 
předpokládat. Černě oděná postava rohaté ďáblice v rudém plášti představuje Tyranii 
(Tyrania) trůnící mezi postavami personifikujícími Neřesti, které jsou protějšky k Ctnostem 
obklopujícím Dobrou vládu. Nad Tyranií poletují tři hrozivě vyhlížející okřídlené ženské 
personifikace, zleva je to Lakota (Avaritia), Pýcha (Superbia) a Marnivost  (Vanagloria). 
Kolem trůnící Tyranie jsou na tribuně po stranách umístěny vždy tři Neřesti – protějšky (ale 
zrcadlově nazírané) ke Ctnostem, zleva: Krutost  (Crudelitas), Zrada (Proditio), Faleš 
(Fraus), Zuřivost (Furor), která jako jediná není lidská či éterická bytost, ale jakási nestvůrná 
kombinace zvířat, Rozpolcenost (Divisio), postava rozřezávající své tělo napůl, a konečně 
Válka (Bellum), která je zde na úrovni ostatních Neřestí, podobně jako její protějšek Mír 
mezi Ctnostmi.  

Pod tribunou a pod nohama Tyranie sedí schoulená třetí personifikace Spravedlnosti 
v místnosti. Je svázaná a třese se zimou jen v bílé košili, i malé děti se jí posmívají a házejí po 
ní kameny a ona trpí, když je u moci Špatná vláda.   
 Následky Špatné vlády jsou rozvinuty dále nalevo na stěně, fyzický stav těchto maleb 
je však horší a jejich čitelnost je tím značně snížena. Přesto je možno si domyslet následky 
vlády v zemi, kde spravedlnost je ušlápnutá a zemi vládne tyranie. Nad krajinou se vznáší 
personifikace Nejistoty (nebezpečí), které jsou příznačné pro kraj, ve kterém se špatně 
vládne. 
 
 Rozsáhlá fresková malba s alegoriemi Dobré a Špatné vlády v prostorách sienské 
radnice měla v době vzniku nejen morální a pedagogické poslání, ale byla v neposlední řadě 
také podporou a oslavou nastolené a stabilizované vlády v Sieně. 
 
 

                                                 
15 Neumann, s. 56. 
16 Viz např. následující webové stránky: www.beyars.com/kunstlexikon, www.rwth-aachen.de/zentral, 
http://lexikon.freenet.de/Artes_mechanicae nebo http://k161.unas.cz/texty/pedagogika apod. 
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Některé pojmy 
 
freska (it. al fresco – čerstvý) je malba do vlhké omítky (intonaco), čerstvě nanesené, ale jen 

taková její část, kterou stihne malíř ten den pomalovat (denní plány, giornata, jsou 
úseky intonaka pomalované v jednom dni). K malbě se používají jemně mleté přírodní 
pigmenty, které se před nanesením na intonako rozmíchají ve vápenné kaši. Přídavkem 
vápna dosáhne malíř žádaných pastelových odstínů barev a malby získají 
charakteristickou jemnou modelaci. Příprava: po schválení zmenšených návrhů si 
malíř vyrobí kortón ve velikosti 1:1, který pak rozřeže na jednotlivé denní části. K 
čerstvě nanesené denní části intonaka na stěnu přiloží kartón (materiálem bývá kůže, 
papír napuštěný fermeží, textilie apod.) a nejdůležitější obrysy a tvary vyryje podle 
kartonu do intonaka, nebo linie v kartonu předem propíchá (spolvero) a na stěně díry 
zapráší (práškovým pigmentem, drceným uhlím apod.). Na freskách bývají tyto ryté 
obrysy či přechody mezi denními plány viditelné pouhým okem. Pak postupuje malíř 
od rozkresby či podmalby k vlastní malbě a barevné modelaci.  

 
alegorie (řec.) – ve výtvarném umění jinotajné zobrazení pojmů pomocí konkrétních podob, 

nejčastěji lidských postav, zvířat, rostlin či věcí 
 
personifikace (lat.) – zosobnění, ve výtvarném umění způsob alegorického vyjádření 

představy, neživotných jevů či abstraktních pojmů prostřednictvím většinou lidské 
postavy s atributem 

 


