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MICHELANGELO


   Michelagnolo Buonarroti  se narodil 6.3.1475 v Caprese nedaleko Arezza v Toskánsku. Jeho otec v tamní obci zastával úřad starosty. Po druhorozeném Michelangelovi se postupně  narodily ještě tři děti. Rodina se přestěhovala do Florencie, kde byl Michelangelo svěřen do péče kojné, dcery kameníka;odtud snad pramení jeho pozdější láska k mramoru.
    Michelangelo byl pokřtěn Michelagnolo, podepisoval se Michelagniolo a do dějin vstoupil jako Michelangelo.
   Michelangelo se spřátelil s malířem Francescem Granaccim, díky němu se od 1.4.1488 začíná učit v nejslavnějším florentském ateliéru, který patřil bratrům Ghirlandaiovým. 
    Jako čtrnáctiletý se dostane do paláce Lorenza Medicejského, kde poznává slavné umělce, mez nimi i básníka Angela Poliziana, s nímž vede Michelangelo rozhovory o Homérovi, Vergiliovi, Dantovi a Petrarcovi. Sám napsal několik básnických skladeb. S básníkem Torrigianem se dostane Michelagelo do sporu, Torrigiano ho udeří do nosu a natrvalo tak zohyzdí jeho obličej.
   V roce 1494 Michelangelo  prchá  před franzouzskou armádou z Florencie do Benátek .
   V roce 1496 působí Michelangelo v Římě, po vytvoření Piety se proslavil a získává mnoho zakázek. 
   V roce 1501 odjíždí do Florencie, aby zde vytvořil Davida.
   Roku 1505 je Michelangelo povolán papežem Juliem II. do Říma, aby mu zhotovil hrobku. Práce bude skončena až  po mnoha letech. 
   V letech 1508-12 maluje Michelangelo klenbu v Sixtinské kapli vatikánského paláce.
   V roce 1521 začíná pracovat na náhrobcích Medicejských, Michelangelo je jmenován hlavním architektem města.
   Roku 1534 povolá papež Klement Michelangela do Říma již natrvalo.  Léta Páně 1535  dostává titul „ hlavní architekt, sochař a malíř papežského paláce.“ Jedenáct let poté získává čestné občanství města Říma, a konečně roku 1549 je jmenován stavitelem kostela svatého Petra v Římě.
   Na sklonku života Michelangelo tvoří dál, třebaže mu slábne zrak. Michelangelo umírá 18.2.1564 v Římě.  Tak jak si přál, vrátilo se jeho tělo do Florencie, kde je pochován v kostel Santa Croce. 

Alespoň názvy některých Michelangelových děl:
 Svatá rodina ( Madona Doniů či Tondo Doniů)
Sochy David, Bakchus 
Klenba Sixtinské kaple ve Vatikánském paláci ( např. Potopa, Stvoření Adama, Stvoření Evy, Vyhnání z ráje, Noemova oběť, …)
Náhrobky Medicejů ( Den a Noc, Soumrak a Úsvit)
Poslední soud- dekorace oltářní stěny v Sixtinské kapli
Fresky pro soukromou kapli papeže Pavla III. (Paulinská kaple)
BÁSNÍK MICHELANGELO 
  
 Michelangelo označoval své verše za pouhé cedule, psal je na rub došlých dopisů a své přátele nabádal, aby je vylepšovali.
 Michelangelovy básně jsou vždy příležitostné. Těžiště jeho poezie tkví v básních v pokročilejším věku. Patří k nim cyklus sonetů, inspirovaný umělcovým vztahem ke sličnému Thommasovi Cavalierimu,  básně věnované  Vittorii Colonnové Vittoria Colonna, markýza z Pescary, žila po smrti svého manžela v klášteře dominikánek v Monte Cavallo, kde se obklopila humanisty vedoucími teologické diskuze. Sama také psala básně. Michelangelo ji měl ve velké vážnosti. V roce 1538 ji navštěvoval každou neděli, aby spolu vedli rozhovory o umění a duchovních otázkách. Věnuje jí také několik svých kreseb. Když v roce 1547 Vittorie zemřela, byla to pro Michelangela velká rána.
, jež jsou svědectvím velkého duchovního přátelství, či madrigaly adresované neznámé krásné a kruté paní. 
 Častým tématem jsou i meditace o vlastní tvorbě, o svých citech se nevyjadřoval.  Od mladistvé víry v krásu, kterou dostal do vínku a se kterou tesá tváře z kamene, dospívá   Michelangelo k pochybnostem, zda nebylo spíš rouháním, chtít zde na Zemi tesat božské věci a lpět na umění jako na své modle.
 Michelangelo je znám jako malíř, sochař a stavitel, ale jako básník nikoliv. Přitom v jeho básních je uzavřen celý jeho myšlenkový svět.m Michelangelo sám sebe coby básníka velmi podceňoval.
   Poslední verše napsal na list jednoho dopisu v 85 letech.
 Michelangelo nepočítal s tím, že by jeho básně někdo četl – jsou to spíše takové samomluvy. Psal je pro své potěšení, a to jadrnou každodenní řečí. Někdy má báseň více verzí, některá není oproti tomu ani dokončená. 
  Jeho literární tvorba byla jakousi duchovní autobiografií.
 Když se jeho básně připravovaly k tisku, některé změnil, aby nebyly tak osobní (tykání  přepsal na vykání, objevuje se bezpohlavnost adresáta). V letech 1540-46 , když chtěli jeho přátelé vydat jeho básně, Michelangelo pro tento tisk vybral, upravil a opsal na čistopis 105 svých básní.
   Tento výběr nakonec vydal v roce 1623 Michelangelův prasynovec.
  Chtěla bych poznamenat, že dlouhá léta práce na klenbách způsobila, že Michelangelo mohl číst dopisy jen nad hlavou.
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 Ukázky  pochází z Michelangelovy knihy Oheň, jímž hořím.
 


Stačí jen chvilka, a je pln vzlyků,
kdo celá léta tonul ve štěstí,
 a zapadne v jediném okamžiku, 
kdo proslul rodem nebo pověstí.

Každou věc, jež se hýbe pod nebesy,
přemůže smrt a zvrátí štěstěna....

Elegantním mladistvým písmem na rubu listu s kresbami k Sv. Matoušovi, Bitvě u Casciny a náhrobku Julia II., z let 1503-1506.

Vstoupí-li vskutku duše vyšlá z těla
hned do jiného zas,
aby v něm krátký čas
podruhé žila a pak odletěla,
 vrátí se moje paní, 
mým očím, ach, tak milá,
 k nám na zem zas tak ukrutná a zlá ?
Ne, říkám bez váhání,
pak by se navrátila
už plná dobroty a prostá zla.
A až by procitla,
měla by snad i se mnou slitování,
protože též poznala umírání.

Pro krásnou a krutou paní, o níž je řeč v poznámce k madrigalu Od prvních vzlyků po poslední vzdech.



















