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  Vittore Carpaccio se narodil pravděpodobně roku 1455 či 1465 ve Slovinském 

Koperu. Podle jiných publikací to mohlo být také v Benátkách, kde roku 1526 zemřel. Bývá 

uváděn také rok narození 1465 či  rok 1472, kdy byl jmenován v poslední vůli svého strýce 

mnicha Ilaria. Jeho otec byl obchodník s kůžemi Pierre Scarpazzo. 

 Vyučil se pravděpodobně v dílně Gentile Belliniho stejně jako Giovanní Bellini, z 

jehož díla přejímal jisté prvky, jako například barevné ladění  obrazů harmonicky spojující 

figury, architekturu i krajinu, nebo techniku popisu. Zároveň s ním v letech 1501-1507 

spolupracoval na výzdobě Dóžecího paláce, ale tyto obrazy byly zničeny při velkém požáru v 

roce 1577.  Byl také ovlivněn dílem Antonella da Messina, italského renesančního umělce, 

který se učil malbě hlavně od vlámských malířů a to především od Jana von Eycka. Díky 

carpacciovu pečlivému záznamu detailů máme dnes jedinečné historické doklady o tehdejším 

životě, zvycích, tradicích, ale i krajině  v Benátkách. Vše je ještě umocněno přesvědčivým 

architektonickým pozadím v perspektivě. Příčemž si ale Carpaccio stále uchovává schopnost 

celkového vidění. 

 Carpaccio byl, na rozdíl od dnes známějšího Giovanniho Belliniho,  malířem 

obchodnických vrstev – ty mezi sebou soutěžily v oslavování svých patronů a dávaly si 

malovat výjevy z jejich životů. 

 Stal se oblíbeným již ve své době díky jasným barvám, eleganci a hlavně díky 

příběhům obsaženým v jeho obrazech, které byly lépe dešifrovatelné, než intelektualismus v 

díle jeho současníků. 

 Jak již bylo řečeno, jeho díla se vyznačují smyslem pro 

detail vytěženým z vlámského malířství. Dále je pro něj typická 

osobitá aristokratičnost a vzácná vybranost dýchající z jeho děl, 

na druhé straně ale menší brilantnost a smysl pro světlo, než 

nalezneme v dílech ostatních umělců quattrocenta, jež odpovídá 

15.století, jemuž vládne  ovzduší rané Renesance. 

 

 

Jedním z nejdůležitějších obrazů je např. Portrét mladého rytíře 



namalovaný v roce 1510 a dnes uložený Madridu a nikoliv v Benátkách.Tímto dílem proslul 

hlavně proto, že je považováno za první portrét celé postavy. Toto pojetí pak později rozvinul 

Tizian. 

 Na sklonku své tvorby se Carpaccio pokusil přiblížit svou práci požadavkům 

renesančního umění 16.století, takže jsou například postavy více sdružovány, ovšem kvůli 

rychlému vývoji renesanční techniky a umění byl brzy zastíněn novými osobnostmi tohoto 

období. 

 

V letech 1490-1496 vytvořil cyklus 9. obrazů o sv. Uršule původně pro Scuolu di santa 

Orssola. Dnes jsou ale tyto obrazy uloženy v Galeria dell'Accademia v Benátkách. Zobrazuje  

legendární příběhy, které se na jeho obrazech odehrávají v domácím benátském prostředí. 

 

Díla v Galeria dell’Accademia  

1. Příjezd anglických vyslanců k bretoňskému králi 

2. Ochod vyslanců 

3. Návrat anglických vyslanců s odpovědí krále Maura 

4. Setkání svaté Uršuly s vírou a odchod snoubenců 

5. Sen svaté Uršuly 

6. Setkání poutníků s papežem Cyriacem 

7. Příchod poutníků do Kolína nad Rýnem 

8. Martyrium poutníků a pohřeb svaté Uršuly 

9. Apoteóza svaté Uršuly 

 

1) Příjezd anglických vyslanců k bretoňskému králi  

 

 

 



2) odchod vyslanců 

 

3) Návrat bretoňských vyslanců s odpovědí krále Maura 

 



4) Setkání svaté Uršuly s vírou a odchod snoubenců 

 

5) Sen svaté Uršuly 

Obraz představuje varovný sen svaté Uršuly. Na plátně vidíme ložnici se 

základním tehdejším vybavením, po levé straně  postel Voršily, která leží 

v hlubokém spánku. Její hlava s odpočívá na bílém polštáři a je osvětlena 

světlem přicházejícím z otevřených dveří v pravé části obrazu, v nichž 

stojí modře oděný anděl poukazující na její budoucí mučednictví. U 

nohou Voršily přikryté rudým plátnem vidíme korunku a v  pozadí v okně 

modré nebe nového dne.  

 

6) setkání poutníků s papežem cyriacem 

 

7) Příchod poutníků do Kolína nad Rýnem 



 

8) Martyrium poutník ů a pohřeb sv. Uršuly 

 

9 )Apoteóza svaté Uršuly 

Ve středu obrazu nalézáme svatou Uršulu s palmovou ratolestí. Její tvář je 

jemně nakloněna vpravo a vlasy jí spadají až na ramena. Má na sobě modré šaty 

a bohatě zdobený plášť. Je obklopena světlem a anděly poletujícími kolem. Nad 

její hlavou je vyobrazen Bůh otec s červeným pláštěm, který je rovněž obklopen 

světlem. Scény se účastní ještě sto panen, klečících u nohou svaté Voršily. 

Všichni jsou kryti kamenným obloukem, za nímž v pozadí vidíme krajinu s 

kopci, zámkem a břehy jezera. 

 

Život svaté Uršuly 

 Žila zřejmě ve 4. století. Podle  legend  byla buď dcerou britského krále, nebo 

bretaňského vévody Maura. Chtěla se vyhnout sňatku s divokým šlechticem, a tak se vydala 

se svými 10 družkami (pravděpodobně chybou přepisu se později uvádělo 11 000)  do Říma. 



Na cestě svým družkám vyprávěla o křesťanské víře, takže když se pak dostaly do Říma, 

nechaly se od papeže Cyriaca pokřtít. Sen, ve kterém se jí zdálo, že je mučena v Kolíně nad 

Rýnem, se splnil, když byly přepadeny Huny, kteří právě Kolín okupovali. Jediným,kdo 

přežil, byla Uršula, do které se zamiloval samotný král Hunů. Když ho odmítla, vrazil jí šíp 

do srdce. 

 V jiné verzi legendy se k Uršule papež Cyriac přidal, aby mohl podstoupit 

mučednictví a po přepadení Hunů dokonce  umírá. 

 Podle další legendy si Uršula měla vzít křesťanského prince Aetherie, který se na lodi 

vydal za svou družkou do Říma. Na zpáteční cestě se však Uršula i její družky dostaly do 

bouře, která je zahnala až k ústí Rýna, kde byly přepadeny Huny. Po smrti všech Uršiliných 

družek se prý z nebe sneslo 11 000 andělů, kteří zahnali Huny na útěk.  

 Řád Voršilek byl založen v roce 1535 Andělou Mericiovou a věnoval se  především 

výchově a vzdělání dívek.  

 

Scuola 

 Pro Benátky jsou charakteristické takzvané Scuoly, což byla menší bratrstva, která 

vznikala od 13. století.  Díky obchodním spojením, která udržovaly Benátky s Dalmacií 

přesídlují dalmatští Slované do Benátek, kde si zakládají své Scuoly. A to nejen proto, že 

chtěli zachovat svou historii a především kulturu, ale také proto, aby mohli hájit své obchodní 

zájmy, pomáhat chudým lidem a hájit etnické menšiny.  

 Kdysi bylo těchto Scuol až 500, ale do dnešních dnů se jich dochovalo jen několik. 

Některé Scuoly ale brzy zbohatly a utrácely vysoké částky za budovy a obrazy většinou na 

úkor těch, kterým měli pomáhat. I díky tomu měly jejich budovy vždy vynikající výtvarnou 

výbavu, která byla malována na obrovská plátna nazývající se Teleri. 

 

Scuola san Giorgio degli Schiavoni  

 Tato scuola vznikla v roce 1451 a od obnovy v roce 1551 se téměř 

nezměnila. Za Napoleonovy vlády byla zavřena, později znovu otevřena a je 

aktivní dodnes.  

  Scuola degli Schiavoni je proslulá díly Carpaccia vzniklými přibližně v 

letech 1502-1508, která zobrazují celkem 9 obrazů s náměty z legend o sv.Jiří, 

který byl patronem této Scuoly, dále o sv. Augustovi a sv. Tryfonovi. Později sem 



byla přidána další dvě díla, která do cyklu nezapadají  -  Poslání svatého Matyáše, Agónie v 

zahradě. Zajímavostí je, že se jedná o jeho jediná plátna, která zůstala v původní budově. 

Dnes jsou přestěhována z prvního patra  do dolního sálu.  

 

Díla ve Scuola Degli Schiavoni: 

1) pohřeb sv. Jeronýma  

2) vítězství sv. Jiří 

3) sv. Jiří zabíjí draka 

4) vidění sv. Augustýna 

5) sv. Jeroným vede zkroceného lva do kláštera 

6) Dcera vládce je zaříkávána sv. Tryfonem  

7) křest selenitů  

Poslání svatého Matyáše  

Agónie v zahradě 

 

1) Pohřeb sv.Jeronýma 

 

 

 

 

2) Vítězství sv.Jiří 

 

 

 

 

 

 

 



3) sv. Jiří zabíjí draka 

Vedle strašlivého draka se na zemi válejí hnijící lidské oběti, vyschlé hnáty a lebky zbělelé 

sluncem, zatímco vpravo v pozadí čeká princezna na svého rytíře ve slunci lesknoucím se 

brnění, který musí nejprve zahubit hrozného draka s netopýřími křídly. Krásný příklad 

Carpacciova spojení hrůzy a krásy podobně, jako to dělají například pohádkáři. 

4)Vidění sv. Augustýna 

 

 

 

 

 

 

 

5) sv. Jeroným vede zkroceného lva do kláštera 



 

6) dcera vládce je zaříkávána sv. Tryfonem 

 

7) křest selenitů 

 

 

 

 



poslání svatého Matyáše 

 

agónie v zahradě 

 

Závěr 

 Ačkoliv jsem předtím o Vittore Carpacciovi věděla jen málo, měla jsem díky tomuto 

referátu možnost se vše dozvědět. Zaráží mne akorát, že přestože namaloval mnoho 

významných obrazů, je běžněmu člověku téměř neznámý. Podle mne si zaslouží více 

pozornosti a hlavně sepsání monografie, která bude dostupná i v českém jazyce. Jsem ráda, že 



jsem mohla navštívit Benátky a prohlédnout si místo jeho běžného života a ony budovy, ve 

kterých jsou jeho nejvýznamnější díla, i když jsme se přímo dovnitř nedostali kvůli časovým 

potížím. Jestli se někdy v budoucnu vydám znovu do Benátek, bude to první místo, které 

navštívím. 
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