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SEDĚL v ložnici před zrcadlem a na arch papíru črtal své štíhlé tváře
s vysokými lícními kostmi, ploché široké čelo, uši narostlé příliš vzadu
na hlavě, kudrnatou kštici tmavých vlasů a široko posazené jantarově
hnědé oči s těžkými víčky.
Nejsem rozvržený zrovna nejlíp, napadlo třináctiletého mladíka
s vážným, soustředěným výrazem ve tváři. Hlava není podle pravidel,
čelo je v nepoměru k ústům a bradě. Někdo nejspíš zapomněl použít
olovnici.
Opatrně, aby nevzbudil své čtyři bratry, se posunul k oknu a natáhl
hlavu směrem k Via dell’Anguillara, odkud zaslechl zapískání přítele
Granacciho. Rychlými tahy uhlem začal opravovat své rysy, zvětšil ovál
očí, zakulatil čelo a rozšířil hubené tváře. Nakonec vykroužil plnější
rty a zvětšil i bradu. Tak, pomyslel si spokojeně, teď už je to lepší. Příliš
ošklivá tvář by se nedala před odevzdáním překreslit jako ty plány na
průčelí dómu.
Otevřel vysoké okno a s chladným ranním vzduchem dovnitř zaletěly také tóny ptačího zpěvu. Schoval kreslicí papír pod podhlavník
postele a neslyšně seběhl po točitém kamenném schodišti dolů na ulici.
Jeho devatenáctiletý přítel Francesco Granacci byl o hlavu větší než
on, měl vlasy barvy slámy a živé modré oči. Už celý rok mu poskytoval
kreslicí potřeby, útočiště v domě svých rodičů na Via dei Bentaccordi
a k tomu ještě grafiky, tajně vypůjčené v Ghirlandaiově ateliéru. Přestože
měl Granacci bohaté rodiče, vstoupil v deseti letech do učení k Filippinu
Lippimu, ve třinácti mu stál modelem pro ústřední postavu vzkříšeného
mladíka na fresce Svatý Petr křísí z mrtvých císařova syna, kterou Masaccio rozmaloval v kostele Santa Maria del Carmine, ale nedokončil,
a nyní byl učněm Ghirlandaiovým. Granacci nebral svou vlastní práci
příliš vážně, ale měl bystrý zrak, jímž dokázal odhalit talent u druhých.
„Ty se mnou dnes opravdu půjdeš?“ vyhrkl vzrušeně, když spatřil
mladšího druha.
„Dal jsem si to jako dárek k narozeninám.“
„Výborně.“ Granacci chytil přítele za ruku a vedl ho zákruty uličky
Via dei Bentaccordi, vybudované na oválném obvodu starého římského
kolosea, a kolem vysokých zdí věznice Stinche. „Nezapomeň, co jsem
ti řekl o Domenicu Ghirlandaiovi. Učím se u něho už pět let, takže ho
dobře znám. Chovej se pokorně. Má rád, když ho učňové obdivují.“
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Zabočili na Via Ghibellina a brzo se ocitli za Ghibellinskou branou,
ohraničující druhý okruh městských hradeb. Po levé straně minuli impozantní kamenný palác Bargello s nádvořím hýřícím barvami, a když
zahnuli doprava na Prokonzulovu ulici, spatřili palác Pazziů. Mladší
chlapec láskyplně pohladil nepravidelné, hrubě otesané kvádry jeho zdí.
„Pospěšme si,“ naléhal Granacci. „Tohle je pro setkání s Ghirlandaiem nejpříhodnější chvíle, protože ještě nezačal malovat.“
Kráčeli neuspořádaným krokem nejprve úzkými uličkami a pak
širší ulicí, plnou kamenných paláců a venkovních schodišť z tesaného
kamene, jež stoupaly k vyvýšeným přístřeškům. Pokračovali po Via del
Corso a po pravé straně zahlédli úzkým průzorem Via dei Tedaldini
část dómu s červenou střechou a o jeden blok domů dále Palazzo della
Signoria s jeho oblouky, okny a nazdobenou věží ze světle hnědého
kamene čnící proti modré florentské obloze, která ohlašovala blížící se
rozbřesk. Ke Ghirlandaiovu ateliéru jim ještě zbývalo přejít Staré tržiště, kde na kladkách před řeznickými stánky visela těla právě poražených dobytčat, rozříznutá podél páteře a doširoka roztažená. Odtud už
to byl jenom kousek – Malířskou ulicí na roh Via dei Tavolini, kde je
vítaly otevřené dveře Ghirlandaiova ateliéru.
Michelangelo se na okamžik zastavil a v údivu zíral na Donatellova
mramorového Svatého Marka, stojícího ve vysokém výklenku Orsanmichele.
„Sochařství je nejlepší umění!“ prohlásil vzrušeně.
Granacciho překvapilo, že jeho přítel před ním své nadšení pro sochařství skrýval celé ty dva roky, co se znali.
„S tím nesouhlasím,“ namítl potichu. „Ale nestůj tady takhle s otevřenou pusou. Čeká nás plno práce.“
Oba se zhluboka nadechli a společně vstoupili do Ghirlandaiovy
dílny.

2
ATELIÉR TVOŘILA rozlehlá místnost s vysokým stropem, naplněná
ostrým pachem barev a uhlů. V jejím středu stál na dřevěných kozách
stůl z hrubých fošen a kolem něj se hrbilo na stoličkách šest mladých
učňů. V jednom rohu roztloukal nějaký člověk v hmoždíři barvy a podél zdí stály vyrovnané barevné kartony dokončených fresek – Poslední
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večeře pro kostel Ognissanti a Povolání prvních apoštolů pro Sixtinskou kapli v Římě.
V chráněném zadním rohu seděl na vyvýšeném stupínku asi čtyřicetiletý muž. Jeho široký pracovní stůl byl jediným místem v ateliéru,
kde vládl pořádek: pera, štětce a skicáře byly úhledně srovnané, nůžky
a ostatní nástroje visely na hácích a na policích nad stolem ležely vyrovnané svazky iluminovaných rukopisů.
Granacci se zastavil před mistrovým stolem.
„Signore Ghirlandaio, tohle je Michelangelo, o kterém jsem vám
vyprávěl.“
Michelangelo cítil, jak ho probodávají oči, o nichž se tvrdilo, že jsou
schopny jediným pohledem vidět a zaznamenat víc, než dokáže kterýkoli jiný umělec v Itálii. Avšak hoch rovněž používal své oči jako pera
se stříbrným hrotem, která mu v mysli vykreslila náčrt umělce sedícího nad ním v azurově modrém kabátci a červeném plášti, přehozeném
přes ramena na ochranu před březnovým chladem, s červenou čapkou
na hlavě; kreslil si v duchu tu citlivou tvář s plnými tmavorudými rty,
nápadně tvarovanými lícními kostmi, hluboko vpadlými tvářemi, bohatou černou hřívou, uprostřed rozdělenou a splývající až na ramena,
i dlouhé hbité prsty pravé ruky, jimiž si objímal krk. Vzpomněl si, jak
mu Granacci vyprávěl o nedávném Ghirlandaiově zvolání:
„Teď, když začínám tomuto umění rozumět, mě rmoutí jen to, že
nemohu pokrýt freskami všechny florentské zdi.“
„Jak se jmenuje tvůj otec?“ otázal se ho Ghirlandaio.
„Lodovico di Lionardo Buonarroti-Simoni.“
„Už jsem to jméno slyšel. Kolik je ti let?“
„Třináct.“
„Bereme do učení už v deseti letech. Kde jsi byl celé ty tři roky?“
„Ztrácel jsem čas v gramatikálních třídách školy Franceska da Urbino, kde jsem se učil latinu a řečtinu.“
Cukání v koutku Ghirlandaiových purpurových rtů prozradilo, že
se mu jeho odpověď líbila.
„Umíš kreslit?“
„Dokážu se to naučit.“
Granacci, který chtěl svému příteli pomoci, ale nedokázal se přiznat, že si pro něj tajně vypůjčoval Ghirlandaiovy grafiky, vyhrkl:
„Má dobrou ruku. Maloval na zdi domu svého otce v Settignanu. Je
tam jeden satyr…“
13

„Aha, muralista,“ zavtipkoval Ghirlandaio. „Ještě by mi dělal na stará
kolena konkurenci.“
Michelangelo byl tak napjatý, že vzal jeho slova vážně.
„S barvou jsem nikdy nedělal. To není moje řemeslo.“
Ghirlandaio už mu chtěl odpovědět, ale pak se zarazil.
„Ať už ti chybí cokoli, rozhodně to není skromnost. Nemůžeš se stát
mým konkurentem – ne snad proto, že bys neměl talent, ale proto, že
nestojíš o barvy.“
Michelangelo spíš cítil, než slyšel Granacciho nesouhlasné zabručení.
„Myslel jsem to jinak.“
„Na třináct let jsi dost malý. Vypadáš, že bys na těžkou práci v ateliéru nestačil.“
„Ke kreslení člověk nepotřebuje velké svaly.“
Najednou si uvědomil, že proti své vůli odpověděl špatně, a ještě ke
všemu zvýšil hlas. Jeho nezdar přilákal pozornost učňů. Po chvíli se však
Ghirlandaiovi vrátila jeho dobrá nálada.
„No dobrá, dobrá. Řekněme, že bys měl pro mě něco nakreslit. Co
by to bylo?“
Michelangelův zrak se rozletěl po dílně a jeho oči při tom polykaly
dojmy stejně nenasytným způsobem, jakým venkovští mladíci rvou při
podzimních slavnostech vinobraní ústy hrozny přímo z větví révy.
„Co třeba ateliér?“
Ghirlandaio se pohrdavě uchechtl, jako by ho právě někdo vytáhl
z nějaké šlamastyky.
„Granacci, podej Buonarrotimu papír a uhel. A teď už bych šel rád
pracovat, jestli proti tomu nic nemáte.“
Michelangelo si vybral výhodné místo blízko dveří, odkud se dala
dílna přehlédnout nejlépe, a usadil se na stoličku. Granacci sledoval přítele, jak se pustil do kreslení.
„Proč jsi musel navrhnout zrovna takové těžké téma? Dej si s tím hezky načas. On na tebe za chvíli zapomene…“
Jeho oči a ruka si spolu dobře rozuměly a to nejdůležitější už bylo na
papíře: pracovní stůl uprostřed a učňové po obou stranách i Ghirlandaio
na svém stupínku pod severním oknem. Poprvé od chvíle, kdy sem vstoupil, se jeho dech zklidnil. Cítil, že se mu někdo naklání přes rameno.
„Ještě jsem neskončil,“ protestoval Michelangelo.
„To stačí.“ Ghirlandaio se shýbl pro papír a chvíli ho studoval. „Tys už
musel v nějakém ateliéru pracovat! Učil ses u Rosselliho?“
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Michelangelo věděl, že Ghirlandaio nemá Rosselliho, mistra jediné
další malířské dílny ve Florencii, příliš v lásce. Před sedmi lety povolal papež Sixtus IV. do Říma Ghirlandaia s Rossellim a Botticellim,
aby vytvořili nástěnné panely pro právě dokončenou Sixtinskou kapli.
Rosselli zaujal Svatého otce svými křiklavými odstíny červeně a šmolkově modrou modří. Každý jeho mrak, každá drapérie, každý strom se
blyštěl zlacením, takže vytouženou tučnou odměnu získal nakonec on.
Hoch zavrtěl hlavou.
„Kreslil jsem si ve škole, když se mistr Urbino nekoukal. A kopíroval jsem podle Giotta v Santa Croce, podle Masaccia v Marii del
Carmine…“
Ghirlandaia ta slova uklidnila. „Granacci měl pravdu. Máš opravdu
silné zápěstí,“ řekl smířlivě.
Michelangelo natáhl ruku a několikrát ji obrátil dlaní vzhůru a zase
dolů.
„To je ruka kameníka,“ odpověděl pyšně.
„Tady kameníky nepotřebujeme, malujeme tu fresky. Vezmu tě do
učení, ale budu s tebou zacházet, jako kdyby ti bylo deset let. Za první
rok budeš muset zaplatit deset florinů…“
„Nemůžu vám platit.“
Ghirlandaio si ho rozzlobeně přeměřil.
„Buonarrotiové nejsou žádní nuzáci. Když tě tvůj otec chce dát ke
mně do učení…“
„Otec mě zbije pokaždé, když o malování jen promluvím.“
„Ale pokud nepodepíše smlouvu s cechem lékařů a lékárníků, nemůžu tě vzít do učení. Proč si myslíš, že tě znovu nezbije, až mu to
řekneš?“
„Protože se budu bránit tím, že o mě moc stojíte. A taky tím, že za
mě zaplatíte první rok šest florinů, druhý rok osm a třetí deset.“
Ghirlandaio na něj nevěřícně vytřeštil oči.
„To je neslýchané! Já bych snad měl platit za to privilegium, že tě
budu smět učit!“
„V tom případě u vás nemůžu pracovat. Tohle je jediné řešení.“
Učeň pověřený třením barev kroužil líně paličkou hmoždíře ve
vzduchu a zvědavě pozoroval scénu přes rameno. Ostatní učedníci
u stolu se ani nesnažili předstírat, že něco dělají. Mistr a nastávající
učeň si jaksi vyměnili role – jako by to byl Ghirlandaio, kdo chce a potřebuje Michelangela, a proto pro něj poslal. Michelangelo zíral na
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Ghirlandaiovy rty a zdálo se mu, že už tam vidí jeho „ne“. Nepovolil.
V jeho postoji se zračila jak sebeúcta, tak respekt vůči staršímu muži,
a jeho oči upřené do mistrových jako by říkaly:
„Měl byste to udělat. Rozhodně za to stojím.“
Kdyby dal najevo jen nepatrné zaváhání, Ghirlandaio by se k němu
určitě otočil zády. Ale tato nekompromisní konfrontace vyvolala
v umělcově duši závistivý obdiv. Dostál však své pověsti člověka „milovaného a milujícího“ a konečně prolomil ticho.
„Je mi jasné, že bez tvé neocenitelné pomoci se nám nikdy nepodaří
dokončit kůr kaple Tornabuoniů. Přiveď svého otce.“
Venku na Via dei Tavolini je obklopil obvyklý ranní dav obchodníků
a trhovců. Granacci láskyplně položil mladšímu příteli ruku na rameno.
„Porušil jsi všechna pravidla. Ale vyhrál jsi!“
Michelangelo odměnil kamaráda jedním ze svých vzácných vřelých
úsměvů a jeho jantarově hnědé oči se žlutými a modrými skvrnami
zářily. Jedině úsměv měl moc přetvořit mu tvář tak, jak se o to pokoušel ráno před zrcadlem v ložnici: rty roztažené do širokého půlměsíce
získaly na plnosti a odhalily silné bílé zuby. Brada, vyčnívající dopředu,
završila dokonalou sochařskou symetrii s horní polovinou obličeje.

3
PROCHÁZKA KOLEM rodného domu básníka Danta Alighieriho
a kolem kamenného kostela opatství připadala Michelangelovi jako procházka galerií. Toskánci totiž chovají ke kameni stejnou něhu, jakou
milenci vyhrazují pouze dívce svého srdce. Už od dob svých etruských
předků lámali lidé z Fiesole, Settignana a Florencie v horách kámen,
volskými spřeženími si jej dováželi do měst a tam ho tesali, brousili, tvarovali a stavěli si z něj domy a paláce, kostely a lodžie, pevnosti a hradby.
Kámen byl jedním z nejhojnějších plodů Toskánska. Všichni jeho obyvatelé ho odmalička znali po vůni i po hmatu, znali pach jeho skořápky
i jeho vnitřního „masa“. Věděli, jak se kámen chová v poledním žáru,
v dešti, při svitu měsíce i v ledovém větru zvaném tramontana. Dobrých
patnáct století obráběli jejich předkové domácí kámen pietra serena a stavěli z něj města tak nevídané krásy, že Michelangelo, stejně jako celé
generace před ním, se neubránil zvolání:
„Nikdy bych nedokázal žít bez pohledu na dóm!“
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Už byli u tesařského krámku, zaujímajícího přízemí domu, jejž si
klan Buonarrotiů pronajímal na Via dell’Anguillara.
„A rivederci, jak řekla liška kožešníkovi,“ zavtipkoval Granacci.
„No dobře, stáhnou mě z kůže,“ odpověděl zachmuřeně, „ale já
z toho na rozdíl od lišky vyváznu živý.“
Zabočili kolem ostrého nároží na Via dei Bentaccordi, zamávali dvěma koňům, jejichž hlavy vykukovaly nad nízkými dvířky stáje naproti
přes ulici, a vyběhli po zadním schodišti do kuchyně Buonarrotiových.
Michelangelova nevlastní matka právě chystala jeho zamilovanou
tortu: kuřata byla ráno usmažena na oleji a spolu s cibulemi, petrželí,
vejci a šafránem umleta do klobás. Ze šunky a vepřového pak připravila
ravioli, do nichž ještě přidala sýr, mouku, cibulku a zázvor, a vkládala je
spolu s kuřecími klobásami mezi vrstvy lístkového těsta, datlí a mandlí.
Celý pokrm pak upravila do tvaru koláče a pokryla vrstvou těsta. Teď
už jen zbývalo vložit jej na řeřavé uhlíky a upéci.
„Dobré ráno, madre mia.“
„Á, Michelangelo. Mám dnes pro tebe něco zvláštního: salát, který
v ústech zpívá.“
Jméno Lucrezia di Antonio di Sandro Ubaldini da Gagliano bylo
dozajista delší než seznam s jejím věnem – proč by si jinak tak mladá
žena brala třiačtyřicetiletého prošedivělého vdovce s pěti syny a vařila
pro celou domácnost devíti Buonarrotiů?
Každé ráno vstávala ve čtyři hodiny, aby dorazila na trh ve stejný
čas, kdy tam po hrbolatých silnicích dohrkali na svých kárách tažených
poníky contadini s čerstvým ovocem a zeleninou, vejci, sýry, masem
a drůbeží. Nebyla to sice ona, kdo skládal zboží, ale alespoň jim vždycky odlehčila jejich břemeno tím, že vybírala zboží ve vzduchu – ještě
dřív než stačilo dosednout na pulty stánků: nejkřehčí a nejútlejší zelené
fazolky a piselli, lusky hrášku, fíky bez poskvrny a broskve.
Michelangelo a jeho čtyři bratři jí říkali Il Migliore, Nejlepší, jelikož
všechny ingredience, které používala při vaření, musely být nejlepší. Za
rozbřesku už byla doma s košíkem naloženým ukořistěným zbožím.
O své oblečení příliš nedbala a netrápila se ani nad svou nevýraznou
snědou tváří s náznaky licousů a kníru. Vlasy postrádající jakýkoli lesk
měla vždy pevně stažené, aby jí nepadaly do čela. Když ale Michelangelo pozoroval její rozpálené tváře, vzrušení v jejích očích, když sledovala, jak se peče torta, její autoritativní chůzi mezi ohništěm a nádobkami na koření z majoliky, její pohyby, které nepostrádaly určitý půvab,
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když sypala na kůrku jemný poprašek skořice a muškátového oříšku,
a rozhodnost, s jakou v každé vteřině svého sedmihodinového dopoledne věděla, jaké úkoly má ještě před sebou, všiml si, že z ní vyzařuje
jakýsi jas.
Věděl, že ve všech oblastech manželského života je jeho nevlastní
matka poddajným stvořením, až na jedinou. Jejím královstvím byla kuchyně. Zde se stávala lvicí ne nepodobnou Marzoccovi, lvu střežícímu
Florencii, který ztělesňoval tu nejlepší bojovou tradici. Do bohaté Florencie se dováželo exotické zboží z celého světa: aloe, kurkuma, kardamom, tymián, majoránka, houby a lanýže, ořechová moučka, galinga.
Ale běda! Stálo nekřesťanské peníze. Michelangelo, který spal se svými
čtyřmi bratry v ložnici sousedící s ložnicí rodičů, musel často nad ránem, kdy se matka chystala na trh, vyslechnout jejich vzrušené debaty.
„Každý den spotřebuješ celý sud herynků a tisíc pomerančů.“
„Lodovico, nemůžeš přece škudlit na jídle. Ty jsi jediný, kdo chce
mít plný měšec a hladové břicho.“
„Hladové břicho! Za celých tři sta let nevynechal ještě žádný Buonarroti jeden jediný oběd. Copak ti každý týden nevozím čerstvé telecí
ze Settignana?“
„Proč bychom měli jíst pořád jenom telecí, když jsou trhy plné podsvinčat a holoubat?“
Ve dnech, kdy Lodovico spor prohrál, pak seděl zamračený nad svými
účetními knihami a byl si jistý, že nepozře jediné sousto bramangiere, připraveného z drůbežího masa, mandlí, sádla, cukru, cibulky a drahé rýže, jímž
ho ruinovala jeho mladá nezodpovědná žena. Ale když začínaly pod dveřmi
kuchyně prosakovat přes obývací pokoj do jeho pracovny všechny ty vůně,
pomalu jeho obavy, zlost a nespokojenost naleptávaly. V jedenáct už měl
hlad jako vlk. Lodovico si obvykle pochutnal na opulentním obědě, odstrčil
židli od stolu, poklepal si doširoka roztaženými prsty na mohutné břicho
a vykřikl tu jedinou větu, bez níž je toskánský den bezútěšný a prázdný:
„Ho mangiato bene! To jsem si pochutnal!“
Po této poctě začala Lucrezia sklízet ze stolu zbytky jídla, z nichž
pak připravila lehkou večeři, nařídila služkám umýt nádobí a hrnce
a odebrala se nahoru do ložnice, kde spala až do tmy, neboť její den byl
již završen a její radost dokonalá.
Ne tak Lodovico, který se nyní postupně vzpamatovával z dopoledního obluzení. Jak míjely hodiny a jeho žaludek pomalu lačněl, jak
se z paměti vytrácela vzpomínka na delikátní vůně, začala ho zase
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nahlodávat otázka, kolik ho musel stát tak nákladný oběd, a dostával
zase zlost.
Michelangelo prošel prázdným obývacím pokojem, kde stály proti
krbu těžké dubové lavice se sedadly a opěradly potaženými kůží, jež si
pořídil rozmařilý zakladatel rodu. Vedlejší místnost, jejíž okna vyhlížela rovněž na Via dei Bentaccordi a protilehlé stáje, sloužila jako otcova
pracovna. Lodovico si nechal u tesaře v přízemí vyrobit na zakázku
trojúhelníkový psací stůl, který přesně zapadal do špičatého rohu nad
koncem dvou uliček vedoucích kolem starého kolosea, které se tu sbíhaly v ostrém, pětačtyřicetistupňovém úhlu. Zde, v tomto stísněném
prostoru, sedával Lodovico nad svými šedými pergamenovými účetními knihami. Kam až sahala Michelangelova paměť, jedinou činností
jeho otce bylo úsilí o to, aby se vyhnul utrácení peněz a zadržel ubohé
zbytky rodinného majetku Buonarrotiů, založeného v roce 1250 a nyní
scvrklého do statku v Settignanu o rozloze deseti akrů a domu, o nějž
se soudili. Stál nedaleko domu, kde nyní bydleli a jehož přízemí pronajímali.
Lodovico vzhlédl od svých knih, když zpozoroval, že do pracovny vstoupil jeho syn. Osud Lodovica štědře podaroval pouze jedinou
věcí – vlasy a vousy. Od té doby, co si je nechal volně růst, přerostl bujný
knír v plnovous, rovně zastřižený deset centimetrů pod bradou. Jeho
vlasy zdobilo několik šedivých pramenů a čelo mu brázdily čtyři hluboké příčné vrásky, způsobené hloubáním nad účetními knihami a rodinnými kronikami. Pátrání po ztraceném majetku Buonarrotiů propůjčovalo jeho malým hnědým očím hlubokou melancholii. Michelangelo
znal otce jako opatrného člověka, který zamykal dveře na tři zámky.
„Dobré ráno, messer padre.“
Lodovico si vzdychl:
„Narodil jsem se příliš pozdě. Před sto lety vyvazovali Buonarrotiové vinnou révu klobásami.“
Michelangelo sledoval otce, jak se znovu ponořil do svého snění nad
kronikami Buonarrotiů, tím Starým zákonem svého života. Lodovico
si pamatoval do posledního florinu, kolik každá generace Buonarrotiů
vlastnila polí, domů, obchodů a zlata. Rodinná historie byla jeho zaměstnáním – a tuto legendu měl nosit v hlavě i každý z jeho synů.
„Jsme urození měšťané,“ opakoval jim Lodovico. „Naše rodina je
stejně stará jako Medicejští, Strozziové nebo Tornabuoniové. Jméno
Buonarroti už neseme tři století.“
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