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Izvleček
V svoji nalogi sem preučevala sliko Narcis, je delo slovenskega neoklasicističnega slikarja
Franca Kavčiča. Rojen je bil v Gorici, šolal pa se je na Dunaju, v Bologni in Rimu. Kasneje je
delal v Benetkah, Mantovi in na dunajski akademiji. Vse to mu je omogočil njegov mecen grof
Filip Cobenzl. Kavčič je bil na akademiji profesor, kasneje pa celo njen direktor. Dobre
povezave, ki so bile v veliki meri posledica odličnega mecena, so mu prinašale najuglednejša
naročila, med drugim tudi cesarsko. Slika Narcis je del večjega naročila dvanajstih slik, ki jih
je naredil po naročilu družine Auersperg za njihovo dunajsko palačo v začetku 19. stoletja. Gre
za lep primer neoklasicističnega slikarstva z ostrimi obrisi in umirjenostjo, idealno krajino in
zgledovanjem po antiki. Snov je mitološka. Slika je simbolično izredno bogata. Ker je malo
raziskana, je precej odprta za interpretacije. Na pobudo Ksenije Rozman, ki se je zelo posvečala
Francu Kavčiču in njegovemu delu, je danes kar deset slik iz tega naročila v fondu Narodne
galerije v Ljubljani, med njimi tudi Narcis.
Ključne besede: slikarstvo, neoklasicizem, Franc Kavčič, antična mitologija, Narcis
Abstract
In my thesis, I studied the painting Narcissus, which is the work of the Slovenian neoclassical
painter Franc Kavčič. He was born in Gorizia and studied in Vienna, Bologna and Rome. He
later worked in Venice, Mantua and Vienna Academy. All of that was enabled by his patron
Count Filip Cobenzl. Kavčič was a professor at the academy and later even its director. Good
connections, which were largely the result of an excellent patron, brought him the most
distinguished orders, including the imperial one. The Narcissus painting is part of a larger order
of twelve paintings commissioned by the Auersperg family for their Viennese palace in the
early 19th century. It is a fine example of neoclassical painting with sharp outlines and serenity,
an ideal landscape and inspiration from antiquity. It has mythological subject. The painting is
symbolically extremely rich. Because it is little researched, it is quite open to interpretations.
At the initiative of Ksenija Rozman, who devoted a lot of time to Franc Kavčič and his work,
ten paintings from this order are in the collection of the National Gallery in Ljubljana, including
Narcissus.
Key words: painting, neoclassicism, Franc Kavčič, ancient mythology, Narcissus
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Uvod
Tema zaključne seminarske naloge je slika Narcis, je delo slikarja Franca Kavčiča, ki je danes
del fonda Narodne galerije. Ni razstavljena v okviru stalne zbirke, zato je splošno manj
poznana. V prvem delu naloge je pregled literature, ki se ukvarja z njegovimi deli, od najstarejše
literature še iz časa njegovega življenja do sodobnejše literature. Pri slednji med avtorji
prednjači umetnostna zgodovinarka Ksenija Rozman. Posebej je omenjena tudi literatura, v
kateri se pojavi slika Narcis. Drugi del je posvečen sliki, od najširše perspektive obdobja do
analize delov slike. Na začetku so podatki o umetnostnem obdobju, ki mu pripada slikar, s
poudarkom na razlikovanju med izrazoma klasicizem in neoklasicizem in na ključnem teoretiku
obdobja, Johannu Joachimu Winckelmannu. V nadaljevanju je pregled slikarjevega življenja,
šolanja in delovanja, en del pa je namenjen mecenu grofu Filipu Cobenzlu, ki je bil Kavčičev
mecen in je pomembno vplival na njegovo delo in poklicno pot. Navedeni so umetniki, katerih
vplive lahko zaznamo v njegovih delih, po katerih delih je študiral in s kom je sodeloval. Na
njegovo delo je imel velik vpliv čas, ki ga je preživel v Italiji in ga je posvečal študiju antičnih
umetnin. V nadaljevanju je del, ki je posvečen naročilu dvanajstih slik za palačo družine
Auersperg, v sklopu katerega je nastala tudi slika Narcis, z opisom razporeditve in viri, iz
katerih je slikar črpal snov za svoja dela. Vključeni so tudi podatki o odkupih umetnin, ki so
danes v fondu Narodne galerije. Zadnje poglavje je v celoti posvečeno obravnavani sliki.
Podrobnemu opisu slike sledi ikonografska analiza in primerjava z vzori iz antičnih besedil, ki
jih Ksenija Rozman navaja kot zglede za nastanek slike. Narejena je tudi primerjava z drugimi
likovnimi upodobitvami motiva in pregled pojavljanja motiva v literaturi od časa antike do
konca 19. stoletja.

1. Pregled literature
1.1

Omembe v literaturi za časa Kavčičevega življenja

Kavčič se je v časopisih in drugi literaturi začel pojavljati že za časa življenja. Prvi dve omembi
sta bili v časopisu Giornale delle Belle Arti v letih 1787 (omemba slike Srečanje Jožefa II. in
papeža Pija VI.)1 in 1788 (omemba slike Poroka nadvojvode Franca Avstrijskega s princeso
Elizabeto Luizo Würteberško).2 Leta 1801 so prvič pisali o njegovem življenju v Annalen der
1
2

Giornale delle Belle Arti 1787, pp. 167–168, 422.
Giornale delle Belle Arti 1788, pp. 10–11.
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bildenden Künste für die ӧsterreichsichen Staaten,3 leta 1802 pa v Analih omenjajo njegovo
sliko Sapfin samomor.4 Obakrat je bil avtor Hans Rudolph Füessli. Leta 1805 ga je Johan
Wolfgang Goethe v svojem delu Winkelmann und sein Jahrhundert kritiziral, češ da je spreten
slikar, toda zanemarja najpomembnejše dele slik.5 1810 je bil omenjen v Annalen der Literatur
und Kunst des In- und Auslandes,6 kjer so pisali o njegovem življenju in delu na Dunaju, v
Bologni in Rimu. 1812 je bil Kavčič omenjen v časnikih Grätzer Zeitung in Wiener Zeitung kot
eden od najboljših slikarjev tistega časa. Razlog je bila slika Orfej žaluje za Evridiko, ki jo je
podaril Deželnemu muzeju za Štajersko.7 Leta 1825 je o njem pisal Franz Heinrich Boeckh.8

1.2

Omembe po Kavčičevi smrti

Leta 1830 je Joseph Heller obsodil Goethejevo kritiko kot nepravično.9 Charles le Blanc je v
svoj priročnik za zbiralce grafik Manuel l'amateur d'estampes vključil tista Kavčičeva del, ki
so jih reproducirali s pomočjo grafik.10 V svoj leksikon Biographisches Lexikon des
Kaiserthums Österreich ga je leta 1875 vključil Constant von Wurzbach.11 Med
pomembnejšimi je vpis v Slovnik umjetnikah jugoslavenskih II Ivana Kukuljevića-Sakcinskega
leta 1858. Kukuljević je potoval okrog in zbiral podatke o umetnikih, ki jih je kasneje uvrstil v
svoj slovar.12 V slovenski različici in na današnjem slovenskem prostoru se je njegovo ime
prvič pojavilo v reviji Zora, v Mariboru leta 1872. Davorin Trstenjak je spodbujal pisatelje, naj
pišejo o slovenskih umetnikih.13 Drugič se je pri nas omenjal v Ljubljanskem zvonu leta 1895,
ko je Fridolin Kavčič v rubriki Znani Slovenci napisal sestavek o slikarjevem življenju.14
Leta 1927 je Kavčiča v svoj pregled Slovenska umetnost I. Slikarstvo vključil Viktor Steska15,
leta 1936 je o njem pisal Karel Dobida,16 1949 pa tudi France Stelè v knjigi Slovenski slikarji.17

3

FÜESSLI 1801, pp. 110–113.
FÜESSLI 1802, pp. 128–133.
5
GOETHE 1805, p. 320.
6
Annalen … 1810, pp. 250–362.
7
Grätzer Zeitung 1812 in Wiener Zeitung 1812.
8
BOECKH 1825, pp. 327–328.
9
HELLER 1830, pp. 790–800.
10
LE BLANC 1854, p. 253.
11
VON WURZBACH 1857, pp. 312–314.
12
KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1858, pp. 148–154.
13
TRSTENJAK 1872, pp. 41–42.
14
KAVČIČ 1895, pp. 273–276.
15
STESKA 1927, pp. 169–173.
16
DOBIDA 1936, p. 31.
17
STELÈ 1949, pp. 144–145.
4
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1952 dobimo I disegni di Francesco Caucig nel Museo Provinciale di Gorizia avtorja Guida
Manzinija.18 Iz leta 1954 je katalog razstave Klasicizem in romantika na Slovenskem, ki jo je
priredila Narodna galerija, besedilo za katalog je delo Jelisave Čopič.19 Iz 1960 je delo Franceta
Stelèta Umetnost v Primorju.20 Leta 1966 je Emilijan Cevc izdal delo Slovenska umetnost.21
Leta 1976 je Ksenija Rozman napisala članek Slikar Franc Kavčič/Caucig in njegove risbe po
slikah starih mojstrov, ki je bil objavljen v Zborniku za umetnostno zgodovino.22 Leta 1978 smo
izpod njenega peresa dobili članek Caucigs Veduten von Passau und Umgebung23 in katalog z
naslovom Franc Kavčič/Caucig, ki je nastal za pregledno razstavo, posvečeno Francu Kavčiču,
ki je bila postavljena v Narodni galeriji.24
Ksenija Rozman je leta 1980 objavila prispevek, ki nosi naslov The Roman Views of Felice
Giani and Francesco Caucig, ki je bil objavljen v Master Drawings.25 Leta 1982 smo dobili še
delo Franz Caucig/Kavčič 1775–1828 Ksenije Rozman v Zeichnungen aus der Nationalgalerie
in Ljubljana,26 iz leta 1984 je K dílu Franze Cauciga v češkých zámeckých sbírkach avtorjev
Luborja Machytka in Marie Mižiková, ki je bil objavljen v Památky a přiroda27 in Franc
Caucig 1755–1828. Drawings from the Narodna galerija in Ljubljana Ksenije Rozman28. Tri
leta kasneje (1987) je Ksenija Rozman v Mitteilungen der Österreichischen Galerie objavila
Caucigs Gemälde »Esther vor Ahasverus«.29
1991/92 je izšel članek Franz Caucigs Aufnahmen antiker Skulturen in Rom, ki ga je Ulrike
Müller Kaspar objavila v Jahrenshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes.30 Leta
1992 je izšel Die Erroberung der Landschaft: semmering, Rax, Schneeberg, v katerem je del o
Kavčiču napisala Ksenija Rozman.31 Njeno naslednje delo je La pittura bolognese nell' opera
di Francesco Caucig/Kavčič v Il Classicismo. Medioevo, Rinascimento, Barocco, Atti del
colloquio Cesare Gnudi iz leta 1993,32 iz leta 1995 pa je članek Adriana Driga, Francesco
18

MANZINI 1952, pp. 1–7.
Klasicizem in romantika … 1954, pp. 6–13, 18–25, 31–33, 35, 44–45.
20
STELÈ 1960, pp. 161–167.
21
CEVC 1966, pp. 160, 165.
22
ROZMAN 1976, pp. 9–38.
23
ROZMAN, Caucigs Veduten …, 1978, pp. 23–34.
24
ROZMAN, Franc Kavčič/Caucig … 1978.
25
ROZMAN 1980, pp. 253–257.
26
ROZMAN 1982.
27
MACHYTKA, MŽIKOVÁ 1984, pp. 465–468.
28
ROZMAN 1984.
29
ROZMAN 1987, pp. 73–79.
30
MÜLLER KASPAR 1991/92, pp. 413–427.
31
Die Erroberung der Landschaft: Semmering … 1992, pp. 138, 164–165.
32
ROZMAN 1993, pp. 267–273, 389–400.
19
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Caucig, un artista goriziano tra Roma e Vienna, ki je bil objavljen v Ottocenta di frontiera:
Gorizia 1780–1850.33
Kavčič je vključen tudi v katalog zbirk Meščanska slika. Slikarstvo prve polovice 19. stoletja
iz zbirk Narodne galerije.34 Ksenija Rozman je skupaj z Ulrike Müller Kaspar leta 2004 izdala
Franz Caucig. Ein Wiener Künslter der Goethe-Zeit in Italien.35 Leta 2005 je Rozmanova
napisala spremljevalni katalog za istoimensko razstavo Narodne galerije Franc Kavčič/Caucig
in Češka.36 Iz leta 2007 je njen katalog ob razstavi Franc Kavčič/Caucig. Slike za dunajsko
palačo knezov Auerspergov.37 Leta 2010 je nastal še en razstavni katalog Ksenije Rozman,
Franc Kavčič/Caucig. Antične teme.38
Kavčičeva slika Narcis se je najprej v literaturi pojavljala v sklopu opisov dunajske palače
knezov Auerspergov. Opisi so bili objavljeni v Annalen (1810),39 pri Boeckhu (1825)40, pri
Kukuljeviću (1858),41 pri Kseniji Rozman pa prvič v katalogu razstave iz leta 1978, 42 drugič
leta 2004 v skupnem delu z Ulrike Müller Kaspar,43 tretjič palačo omenja leta 2005 v
razstavnem katalogu Franc Kavčič/Caucig in Češka,44 četrtič in petič pa opisuje tudi sliko samo
v razstavnem katalogu Franc Kavčič/Caucig. Slike za dunajsko palačo knezov Auerspergov45
in v razstavnem katalogu Franc Kavčič/Caucig. Antične teme.46

2. Klasicizem in neoklasicizem
Izraz klasicizem v likovni umetnosti pomeni slog, ki je nastal v antiki ali pa se zgleduje po njej.
Izraz neoklasicizem pa zaznamuje obdobje umetnosti, ki je nastajala od sredine 18. stoletja dalje
in se zgleduje po antiki. Izraza se pogosto zamenjuje med sabo. Klasicizem zajema vse lastnosti
visoke antične umetnosti in pomeni najboljši primerek. Nekateri umetnostni zgodovinarji celo

33

DRIGO 1995, pp. 64–69, 70–95.
Meščanska slika … 2000, pp. 121–123.
35
ROZMAN in MÜLLER KASPAR 2004.
36
ROZMAN 2005.
37
ROZMAN 2007.
38
ROZMAN 2010.
39
Annalen … 1810, pp. 250–362.
40
BOECKH 1825, pp. 327–328.
41
KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1858, pp. 148–154.
42
ROZMAN, Franc Kavčič/Caucig … 1978.
43
ROZMAN in MÜLLER KASPAR 2004.
44
ROZMAN 2005.
45
ROZMAN 2007.
46
ROZMAN 2010.
34
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govorijo o klasični fazi vsakega sloga. Pred klasično fazo je neka bolj neizoblikovana,
primitivna faza, za klasično fazo pa bolj okrašena, dekadentna in/ali pretenciozna faza.
Klasicističen način slikanja daje prednost jasnemu obrisu, ravnim linijam, frontalnemu pogledu,
zaprtim kompozicijam itd. Prvo klasicistično obdobje po antiki je bila renesansa.47 Podobno
delitev je opisal tudi David Irwin. V svojem članku je nakazal, da lahko za obdobje
neoklasicizma uporabljamo tudi izraz klasicizem, vendar objasnil, kakšna je razlika med
izrazoma. Ločnica je enaka kot zgoraj: klasicizem je poimenovanje za katerokoli umetnost v
antiki ali kasneje, ki se zgleduje po antični umetnosti. Neoklasicizem pa je izključno
poimenovanje za obdobje umetnosti od 20-ih let 18. stoletja. Kot značilnosti neoklasicističnega
slikarstva navaja naslon na antična dela. Močno so vplivala izkopavanja v Herkulaneumu in
Pompejih, ki so prinesla nove antične zglede. Za vzor jim je bil tudi klasicizem iz 17. stoletja.
Kot najbolj neoklasicistično označuje francosko slikarstvo pred in med francosko revolucijo.
Ti slikarji so poveličevali preprostost, heroičnost, umirjene vrline in strogost. Prednost so dajali
jasnemu obrisu pred barvo, atmosfero in igro svetlobe. Zelo značilna je preprostost. Oblačila,
predmete in prizorišče so želeli naslikati karseda zgodovinsko ustrezno. To je bilo pomembno
zaradi pogostega upodabljanja antične mitologije in zgodovine. Pri teh in pri drugih delih so
bile osebe oblečene v antična oblačila in postavljene v takratno okolje. Naslanjali so se na
rimska in grška antična literarna in zgodovinska besedila. Kot glavnega teoretika neoklasicizma
navaja avtor nemškega umetnostnega zgodovinarja Johanna Joachima Winckelmanna, ki je
spodbujal mlade umetnike, naj posnemajo dela starih grških umetnikov. V začetku se
neoklasicistično slikarstvo ni dosti razlikovalo od rokokojskega, saj v nasprotju z arhitekturo in
kiparstvom, ki sta imela dovolj antičnih vzorov, slikarski spomeniki niso obstali ali pa so bili
ohranjeni le nezadostni fragmenti. To je veljalo vse do arheoloških izkopavanj v Pompejih in
Herkulaneumu. Zgodnji neoklasicistični slikarji so zato figure v svojih delih posnemali po kipih
ali vaznem slikarstvu, ali pa so se naslonili na renesančne umetnike, kot je Rafael. Glavni
predstavniki zgodnjega neoklasicizma so bili Anton Raphael Mengs, Pompeo Batoni, Angelica
Kauffmann in Gavin Hamilton. V 80-ih letih se je neoklasicizem pojavil tudi v Franciji, od
koder sta prišla Jacques-Louis David in Jean-François-Pierre Peyron. V Britaniji sta bila glavna
predstavnika Henry Fuseli in William Blake. Nekateri drugi predstavniki neoklasicističnega
slikarstva so bili še James Barrry, Joseph-Marie Vien, Jean-Baptiste Greuze, Jean-Germain
Drouais, Antoine-Jean Gros, Anne-Louis Girodet, Anton von Maron, Friedrich Heinrich Füger,

47

Classicism and Neoclassicism 2009.
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Asmus Jacob Carstens. Ob koncu obdobja se je neoklasicizem počasi začel mešati z romantiko,
kar lahko vidimo pri zadnjem slikarju prvega obdobja, Jeanu-Augusteu-Domoniqueu Ingresu.48
Ksenija Rozman v monografiji iz leta 1987 uporabljala tako izraza klasicizem kot
neoklasicizem. V poglavju Misli o akademijah, klasicizmu in neoklasicizmu je omenjena delitev
na klasicizem v 17. stoletju, iz katerega se je v drugi polovici 18 stoletja razvil neoklasicizem.49
V razstavnem katalogu iz leta 2010 pa je pod izrazom klasicistično slikarstvo pisala o obdobju
v slikarstvu, ki je sledilo baroku. Kot pomemben vpliv na umetniško ustvarjanje tudi ona navaja
arheološka izkopavanja v Pompejih, Stabijah, Rimu in Herkulaneumu, ki so odkrila mnoge
antične spomenike. Kot temeljno ime tega časa omenja teoretika Johanna Joachima
Winckelmanna, ki je pisal o arheologiji in umetnostni zgodovini.50

2.1

Johann Joachim Winckelmann (1717–1768)

Že v mladih letih se je Johann Joachim Winckelmann srečal s klasičnimi besedili. Pri tridesetih
letih pa se mu je pri grofu von Bünaunu odprl prehod v svet umetnosti. Leta 1755 je napisal
eno temeljnih del, Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und
Bildhauerkunst (Misli o posnemanju grških del v slikarstvu in kiparstvu). Na pobudo saškega
dvora je odšel v Rim, kjer se je povezal s kardinalom Albanijem. Njegova besedila so bila
široko brana in prevajana. Z njimi se je uveljavil med sočasnimi intelektualci. Njegova želja,
da bi obiskal Grčijo, se nikoli ni uresničila, je pa obiskal arheološka najdišča v Pompejih in
Herkulaneumu. S svojim vplivom je poskrbel, da so delo prevzeli izobraženi arheologi, ne pa
amaterji. Naredil je tudi katalog antičnih gem. Zato ga nekateri imenujejo oče sodobne
arheologije. Leta 1768 je obiskal Dresden in Dunaj. Ko se je vračal nazaj v Rim, ga je v Trstu
umoril nek znanec. Njegova težnja po posnemanju grške umetnosti je močno vplivala na
likovno umetnost, glasbo in filozofijo. Preprostost in harmonija antične umetnosti sta postala
ideal umetnikov tistega časa.51 Rezultat njegovega vpliva je tudi prenova dunajske akademije.
Za prenovo sta zaslužna Anton Raphael Mengs, ki je Winckelmanna tudi osebno poznal, in
Anton von Maron, Mengsov svak.52

48

IRWIN 2018.
ROZMAN, Franc Kavčič/Caucig … 1978, 32.
50
ROZMAN 2010, 14–15.
51
WIENCKE 2020.
52
ROZMAN 2010, p. 14.
49
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3. Franc Kavčič (1755–1828)
3.1

Življenje in delo

Franc Kavčič se je rodil Andreju in Katarini v Gorici 4. decembra 1755. Od mladih nog je
veliko risal, vendar mu družina mi mogla zagotoviti denarja za šolanje. Njegov talent je
prepoznal grof Guido Cobenzl, ki ga je poslal na Dunaj, kjer je prebil štiri leta. Zanj je poskrbel
grofov sin Filip, ki je bil med drugim tudi protektor dunajske akademije likovnih umetnosti in
imel povezave z dvorom, kar je bilo mlademu umetniku v veliko korist. Kavčič je študiral na
dunajski akademiji. Poleg študija je še v Belvederu kopiral dela starih mojstrov: Leonarda da
Vincija, Carraccija, Guida Renija in drugih. Akademija je bila usmerjena proti Rimu in je bilo
zato posnemanje odlitkov antičnih kipov zelo cenjeno. Iz istega razloga je bilo za umetnike
pomembno, da so šli na študijsko potovanje v Italijo. Kavčiču je to leta 1779 omogočil mecen
Cobenzl. Najprej je v Bologni Kavčič eno leto študiral akt na Accademii Clementini, nato pa
odšel naprej v Rim, kjer je ostal sedem let. Štipendisti, ki so bili poslani v Rim za dve leti, so
na akademijo pošiljali svoje risbe, da so dokazovali, da se študij obrestuje.53 Vzori, po katerih
so se lahko zgledovali, so bili omejeni. Izbirati so morali med akademsko priznanimi umetniki,
realisti pa niso prišli v poštev. Če so prerisovali po realističnem umetniku, so spremenili kolorit
in izpustili detajle, ki so preveč namigovali na naturalizem. 54 Pri avstrijskih štipendistih je bil
priljubljen mentor in svetovalec profesor na akademiji Pompeo Batoni. Zdel se je primeren, ker
se je pri delu zgledoval po istih slikarjih, kot sta jih Mengs in Maron priporočala svojim
študentom.55 V Rimu je Kavčič prebival skupaj s Felicem Gianijem, Josephom Berglerjem,
Simonejem Pomardijem in Micheleom Kӧckom.56 Najbolj je bil povezan z Josephom
Berglerjem, imamo ohranjen Kavčičev portret, ki ga je narisal Bergler. Med drugim sta tudi
skupaj vadila risanje. Bergler je leta 1800 postal profesor na akademiji v Pragi in njen direktor.
Kavčiču je priporočal češke študente, ki so prihajali na dunajsko akademijo.57 Slovenski slikar
je bil v dobrih odnosih tudi z Antonijem Canovo, kar izpričuje več ohranjenih pisem. Kavčič je
Canovi pošiljal učence v Rim, ta pa mu je svoje zaupal v varstvo na Dunaju.58 V času bivanja
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v Rim, pa se je Franc Kavčič srečal tudi s francoskim slikarjem Jacquesom Louisom Davidom,
ko se je ta vrnil v Rim in naslikal delo Prisega Horacijev, ki je eno temeljnih del neoklasicizma.
Skupaj s svojimi kolegi je obiskoval zbirke, razstave, cerkve in druge prostore, kjer je bila
razstavljena umetnost, da je slikal po modelih. Poudarek je dal detajlom, delom telesa, kot so
roke in glava, oblačilom, vazam, stebrom itd.59 Po sedem let trajajočem rimskem obdobju se je
vrnil na Dunaj, kjer je naslikal več del z antično tematiko. Žal večino njegovih del poznamo le
po risbah, skicah in iz literature, ne pa tudi originalnih olj.60 Leta 1791 je bil spet poslan v
Italijo. Tokrat v Mantovo, da bi dunajski akademiji priskrbel mavčne odlitke antičnih kipov.
Tam je ostal pet mesecev. Med odlivanjem si je vzel čas za študij tamkajšnjih del starih
mojstrov. Od tu so ga poslali v Benetke z istim namenom, vendar je naletel na težavo, ker mu
niso pustili narediti odlitkov, zato je ostal nekaj let in se sproti posvečal študiju. Tako kot že v
Rimu je poleg študija umetnin slikal vedute okolice mesta. Finančno je bil preskrbljen, kar mu
je omogočalo nemoteno delo in druženje.61 Ko se je leta 1797 vrnil na Dunaj, je bil že
uveljavljen in priznan slikar. Leta 1803 se je poročil s šest let mlajšo Barbaro Haitzinger. Na
pobudo grofa Cobenzla, protektorja dunajske akademije, je postal tudi profesor in član
akademskega sveta. Čas, ko je Kavčič tretjič prišel na Dunaj, je bil čas nemirov. Napoleon in
francoska revolucija sta prinesla velike spremembe v Evropo, tako v dejanskem kot idejnem
smislu. Vojna je ovirala študij in delovanje akademije. Leta 1808 je Franc Kavčič, po smrti
Antona Grassija pridobil nadzor nad slikarskim oddelkom porcelanske manufakture.
Klasicizem se je pojavil tudi na porcelanu. Izdelke so okraševali s posnetki antičnih del ali
antično vplivanih. Po smrti grofa Filipa Cobenzla je protektor akademije postal knez
Metternich. Pod njegovim protektorstvom je profesuro dobil še en kranjski umetnik, Lovrenc
(Lovro) Janša. Kavčiču so ponudili mesto direktorja akademije, ki ga je sprva zavrnil, leta 1820
pa vseeno sprejel. Leta 1817 je dobil cesarsko naročilo in za motiv si je izbral Salomonovo
sodbo. Takšno naročilo kaže na status, ki ga je užival v družbi. Počastila pa ga je tudi
Accademia di S. Luca, ki ga je razglasila za častnega člana. Leta 1828 je najprej umrla njegova
žena Barbara, pet dni za njo pa je zaradi pljučnice umrl tudi sam.62
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3.1.1 Mecen grof Filip Cobenzl
Grof Cobenzel je bil ključni dejavnik pri uveljavitvi Franca Kavčiča. Rojen je bil v Ljubljani,
za tem se je družina preselila v Gorico. Študiral je na Dunaju in v Bruslju. Cobenzli so bili
pomembna plemiška družina. V lasti so imeli več gradov na Kranjskem in hišo v Ljubljani.
Grof je bil zagnan in je kmalu prišel v ožji krog cesarjevih zaupnikov. Že v mladih letih je bil
obdan z izobraženci, kar je močno vplivalo na njegovo ljubezen do znanja. Dobra plača mu je
omogočila, da si je kupil grad Reisenberg (današnji Cobenzl).63 Na posestvu si je uredil angleški
park in kmetijska gospodarska poslopja. Celo ureditev okolice je pričala o klasicističnih načelih
harmonije in preprostosti. Grad je bil večkrat opisan. Grof Karl Zizendorf je bil eden od prvih
obiskovalcev, ki ga je opisal. Omenil je, da so bile v nekaterih sobah poslikave s prizori iz
Gessnerjevih Idil. Poleg grofa Zizendorfa so bili še mnogi drugi obiskovalci iz različnih
področij, od umetnikov do vojaških načelnikov.64 Cobenzl je bil spreten pri socialnem
udejstvovanju. Po smrti Jožefa II. je utrdil zavezništvo tudi z njegovima naslednikoma
Leopoldom II. in Francem II. (kasneje Franc I.). Ob poroki cesarjevega nečaka nadvojvode
Franca (1788) je pri Kavčiču naročil upodobitev dogodka. Delo je podaril paru, kasneje pa je
postalo del cesarske zbirke. Leta 1791 je postal prezident dunajske akademije, 1796 pa njen
protektor. Zbiral je mavčne odlitke za potrebe študija in s tem namenom tudi poslal Kavčiča v
Mantovo in Benetke. Kot Kavčičev mentor mu je zagotovil mesto na akademiji in
napredovanje. Grof se je zavzemal za izboljšave na akademiji, posebno za širitev knjižnice, ki
bi omogočala študentom razgledanost. Tik pred smrtjo leta 1810 je obiskal Ljubljano, umrl pa
na Dunaju.65

3.2

Vplivi

V 80. letih 19. stoletja sta Anton Raphael Mengs in Anton von Maron pod vplivom Johanna
Winckelmanna reorganizirala dunajsko akademijo. Od učencev sta zahtevala znanje risanja,
obvladovanje razmerij in postavitve figur v prostor. Kot vzor sta predlagala renesančnega
umetnika Rafaela, ki je bil izurjen upodabljalec figur. Renesansa je bila, prav tako kot
neoklasicizem, klasicistično obdobje, ki se je zgledovalo po antiki. Poleg Rafaela so bili za vzor
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postavljeni še Michelangelo, Guido Reni, Guercino, Coreggio in Domenichino. Ravnatelj
dunajske akademije Joseph Rosa je Kavčiču predlagal tudi dela Carraccijev. Med mlajšimi
umetniki sta mu bila za vzor pri figuraliki Nicolas Poussin, pri idealnih krajinah pa Claude
Lorrain.66 Umetniki, ki so jih kot vzor priporočali študentom, so se razlikovali od akademije do
akademije. V Rimu je bil glavni vzor Rafael, v Benetkah Tizian, v Bologni pa Carracciji. V
Rimu je bilo tudi priporočeno, da se povežejo s tu živečimi uveljavljenimi umetniki.67 Od takih
sta na Kavčiča vplivala Antonio Canova, s katerim se je povezal in ostal v odličnih odnosih, o
čemer priča korespondenca, in Jacques Louis David. Za slednjega sicer ni znano, če sta se
osebno poznala, vendar je Davidov slog definitivno pomembno vplival na način, kako je Kavčič
slikal. Podobnosti se kažejo v kompoziciji, risbi, figurah in barvni lestvici.68 Medsebojno
vplivanje je vidno pri Francu Kavčiču in Heinrichu Friedrichu Fügerju, ki je bil štiri leta starejši.
Sorodne so teme in detajli nekaterih njunih slik. 69
Kavčič je pogosto slikal dela z antično zgodovinsko ali mitološko tematiko, pri čemer se je
naslanjal na najpomembnejše antične pisce. Največkrat se je naslonil na Herodotove,
Plutarhove in Ovidove spise.70 Črpal je tudi iz Homerjevih Iliade in Odiseje, naslikal je
Ifigenijo, hčer kralja Agamemnona, njenega brata Oresta in svaka Pilada iz Evripidove
pripovedi. Poleg antičnega dramatika Evripida je bil pomemben tudi Sofoklej s svojo Antigono
in Ojdipom.71 Drugi vzori so bili še Livij, Jožef Flavij, Stacij, Kvint Kurcij Ruf, Tacit, Valerij
Maksim, Justin, Arijan, Pavzanij in Diogen Laterski.72 Med sodobniki prednjačita dva, Jean
Jacques Roussaeu in Salomon Gessner, ki sta v svojih spisih spodbujala ljubezen do narave in
občudovanje le-te. Nekaj del iz Auerspergove palače na Dunaju je bilo naslikanih po
Gessnerjevih Idilah.73 Za vse slike razen treh imamo ohranjene študije ali osnutke.74

3.3

Okoliščine naročila za Auerspergovo palačo na Dunaju

Palačo na Dunaju je Johann Adam knez Auersperg leta 1777 kupil od Marie Theresie, vdove
grofice Kinsky. Zgrajena je bila v baročnem slogu, Auerspergi pa so jo preuredili v
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klasicističnem stilu. Prvi lastnik dunajske palače, knez Johann Adam je bil ljubitelj klasične
umetnosti, narave in glasbe. Za delo v palači je najel arhitekte, slikarje, kiparje in umetne
obrtnike. V palači je prirejal razna kulturna in družabna srečanja za tedanjo visoko družbo. Po
njegovi smrti je z delom nadaljeval nečak knez Karl Josef, ki je prav tako urejal v klasicističnem
slogu. Od začetka je urejal arhitekt Benedikt Henrici, po njegovi smrti leta 1799 je delo
nadaljeval Vinzenz Fisher, leta 1802 pa še Heinrich Fisher, ki je delal na notranjosti palače, in
Johann Henrici, ki je sodeloval pri prenovi slavnostne dvorane. Ena od sprememb je bilo tudi
naročilo dvanajstih slik pri slikarju Francu Kavčiču.75
Kavčičeve slike so bile razporejene v treh dvoranah: Idomeneno Saal (Idomenejeva soba, prej
Roter Marmorsaal), Kaiser Saal (Cesarjeva dvorana, prej Gelber Marmorsaal) in Kronprinz
Rudolf Saal (Dvorana prestolonaslednika Rudolfa ali Blauer Salon). Slike so bile nameščene
nad vrata ali nad ogledala, vse v isti višini. Idomenojeva soba je oblečena v rdeč marmor, okras
iz frizov in štukatur pa je skromnejši od preostalih dveh prostorov. Tu so bile štiri slike krajin
z idiličnimi oz. heroičnimi motivi: Krajina z motivom nimfeja Domicijanove vile, Krajina z
ribičem, Idealna krajina z mostom in amfiteatrom ter Idealna krajina z mladeničem, ki ubija
kačo.76 V Cesarski dvorani so stene oblečene v rumen marmor, friz pa je okrašen z
geometričnimi liki. Nad ogledalom je visela slika Narcis (slika 1), katere zgodba je vzeta iz
antične literature, nad vrati na desni strani slika Sokrat z učencem in Diotimo ? (slika 2), kjer je
vir neznan, nasproti Narcisa je nad vrati visela slika Mikonov grob (slika 3), na četrti steni nad
vrati pa slika Izum igranja na strune in petja (slika 4). Vir za slednji dve sliki so bile
Gessnerjeve Idile.77 Med pari slik, ki so visele na nasprotnih stenah, lahko povezujemo
vzporednice pri oblikovanju, ki so morda vplivale na postavitev. Pri Sokratu in Izumu igranja
imamo delitev na dve skupini ljudi. Leva skupina je obrnjena proti gledalcu, desna pa mu kaže
hrbet. Za levo skupino je drevo, ki delno zapira ozadje, na desni strani pa se odpira pokrajina.
Na sliki s Sokratom v pokrajini v ozadju vidimo še eno manjšo skupino ljudi. Čeprav ne gre za
popolnoma simetrično kompozicijo, lahko opazimo nekatere skupne točke. Pri Narcisu in
Mikonovemu grobu imamo zaprto ozadje, na prvi sliki z drevesi, na drugi z drevesi in
arhitekturo. Na obeh delih se pojavi tudi vodni vir (tolmun in studenec). Slika Narcis izstopa iz
skupine, ker ima drugačne mere, drugačen format in drugačno kompozicijo kot ostale slike v
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tej dvorani: Narcis meri 101,5 x 103 cm,78 Mikonov grob 122 x 172 cm,79 Sokrat z učencem in
Diotimo ? 121,5 x 173,5 cm,80 Izum igranja na strune in petja pa 117 x 179 cm.81 Takšne mere
pri Narcisu dajejo vtis kvadratnega formata, pri ostalih pa je izrazit vodoravno usmerjen
pravokotni format. Podobno je tudi v Idomenejevi dvorani, kjer je slika nad ogledalom (Krajina
z nimfjem Domicijanove vile) bliže kvadratnemu formatu (108,5 x 105 cm),82 preostale slike pa
so izrazito pravokotne (okrog 120/121/122 x 178/178/177,5 cm).83 V zadnji dvorani sicer slika
Prvi čolnar (91,5 x 130 cm)84 izstopa po formatu, vendar ne gre za približek kvadratnemu
formatu. Nad vrati sta sliki Vener, Amor in Peristera ter Dafnis predstavi očetu nevesto Filis.
Slika Prvi čolnar je bila na steni ob Veneri, slika Semiramido hranijo golobi pa na isti steni kot
Dafnis. Postavitev slike Narcis nad ogledalo se lahko povezuje z upodobljeno zgodbo, ker se
je Narcis zaljubil v svoj odsev, ki ga je zagledal na gladini vode. Morda je svarilo tistemu, ki
se ogleduje v ogledalu, da pretirana nečimrnost vodi v pogubo. Najbogatejše okrašena je
Dvorana prestolonaslednika Rudolfa. Bogat friz spominja na pompejanski okras, empirska peč
v niši pa je okrašena s pilastri, vazo in figuralnim okrasom. V tem prostoru se ponovno pojavita
dve deli, ki sta nastali po Gessnerjevih Idilah: Prvi čolnar in Dafnis predstavi očetu nevesto
Filis. Drugi dve deli sta nastali po antičnih virih: Venera, Amor in Peristera ter Semiramido
hranijo golobi. Slike s krajinami v prvi sobi so rezultat študija razvalin v Rimu in njegovi
okolici. Figuralni prizori pa jasno kažejo študij po antičnih modelih in vpliv množice slikarjev,
ki jih je Kavčič srečeval bodi v živo, bodisi preko njihovih del.85 Slike so bile prvič omenjene
leta 1810 kot del Auerspergove palače v Analih za literaturo in umetnost doma in v tujini.86
Antika je skupna točka vseh dvanajstih slik naročila. Pri krajinah so vključeni ostanki mogočnih
antičnih zgradb, ki jih je Kavčič videl v času bivanja v Rimu ali pa na kakšnem drugem delu
ali grafiki. Narava je idealizirana, mirna, figure pa majhne, ne nadvladajo krajinskega momenta.
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Štiri slike, za katere je snov črpal iz Gessnerjevih Idil, obvladujejo figure, ki so oblečene in
obute po antični modi. V sliko je vedno vključen vsak delček narave. Klasicistični kolorit, ki
vlada tudi tem slikam, zajema rdečo, rumeno in modro barvo, bolj redko pa tudi zeleno barvo.
Preostale štiri zgodbe so nastale po antičnih virih: zgodba Amor, Venera in Peristera je
pripisana Teodontiju, Kavčič pa naj bi se z njo srečal pri Boccacciu, ki se sklicuje na filozofa.
Druga zgodba s slike Sokrat z učencem in Diostomo ? še nima znanega vira,87 izvor zgodbe o
Semiramidi Jan P. Stronk v delu Semimaris' Legacy: The history of Persia According to
Diodorus of Sicily pripisuje Diodoru Sicilskemu.88 Zgodba o Narcisu je bila povzeta iz
Ovidovih Metamorfoz.89 Datacija slik je postavljena pred leto 1810.90

3.3.1 Slike iz Auerspergove palače v Narodni galeriji
V fondu Narodne galerije je danes deset Kavčičevih slik iz Auerspergove palače na Dunaju.
Šest jih je razstavljenih v stalni zbirki: Sokrat z učencem in Diotimo ?, Venera, Amor in
Peristera, Semiramido hranijo golobi, Mikonov grob, Idealna krajina z mostom in amfiteatrom
ter Krajina z nimfejem Domicijanove vile.91 V depoju so shranjene slike Narcis, Izum igranja
na strune in petja, Idealna krajina z mladeničem, ki ubija kačo in Dafnis predstavi očetu
nevesto Fillis. Preostali dve sliki (Prvi čolnar in Krajina z ribičem) sta v lasti zasebnika z
Dunaja.92 Narodna galerija je leta 2005 kot prvo odkupila sliko Sokrat z učencem in Diotimo,
po tem pa preostanek del v letih 2006 in 2007. Dve sliki je odkupila Ksenija Rozman in jih
podarila Narodni galeriji.93 Med 24. oktobrom 2007 in 10. februarjem 2008 je v Narodni galeriji
potekala razstava pod naslovom Fran Kavčič/Caucig; slike za dunajsko palačo knezov
Auerspergov. Na njej je bilo razstavljenih vseh dvanajst oljnih slik in enajst risb, ki so bile
posojene iz Grafičnega kabineta akademije likovnih umetnosti na Dunaju.94
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4. Narcis
2.1

Osnovni opis dela

Slika je pravokotne oblike, velikosti 101,5x113 cm. Naslikana je v tehniki olje na platno.95
Razdeljena je na štiri prostorske plane. V prvem planu je sprednji breg tolmuna z rastlinjem in
tolmun, v drugem planu je moška figura, ki z levo nogo in desno roko prehaja v prvi plan. ob
levi roki ima v tla zapičeno sulico, zraven pa sta dva psa. Pes, ki je bližje moški figuri, ima rjave
in bele lise. Leži obrnjen v isto smer kot moški in izgleda kot da spi. Drugi pes ima črne in bele
lise. Sedi obrnjen v nasprotno smer kot prvi pes in moški. Postavljen je v podobni smeri kot
sulica. Oba psa imata ovratnici. V tretjem planu je veliko drevo na levi strani slike, ki zapira
pogled na del ozadja. v četrtem planu so krošnje dreves, ki zapirajo desno stran ozadja. Nad
njimi je viden kos modrega neba. Moška figura, polakt, je središče slike in prva pritegne pogled
gledalca. Sedi ob robu tolmuna, levo nogo ima do kolena potopljeno v tolmun, kar daje vtis, da
se želi spustiti v vodo. Desno nogo ima delno pokrčeno za sabo. Z levo roko se opira na breg
tolmuna, tako da ohranja ravnotežje. Desno roko ima dvignjeno, kot v znak presenečenja ali
iznenadenosti. Z zgornjim delom telesa je nagnjen nad gladino, tako da se v vodi vidi odsev.
Njegov obraz izraža zamaknjenost, morda presenečenost nad tem, kar je uzrl. Razgaljen trup
kaže lepo izoblikovano mišičasto telo. Ogrinjalo poteka preko levega stegna, da pokrije njegove
genitalije, potem pa se dviga čez njegovo levo ramo in pada ob hrbtu. Temni lasje so kodrasti
in kratko pristriženi. Nagib telesa moške figure je obraten glavni osi in zareže v začrtano os.
Le-ta poteka od zelenja v spodnjem desnem kotu prek hrbta črno-belega psa, sulice in debla
drevesa v zgornji levi kot. Tudi svetloba pada iz zgornjega desnega kota diagonalno proti
levemu spodnjemu kotu. Trup ležečega psa je kot protiutež za desno nogo, ki jo ima moški
delno pokrčeno za sabo. Uravnotežen je tudi zgornji del trupa figure s tolmunom in z odsevom
na vodni gladini. Tako se izoblikuje nekakšen sredinski križ, ki se tudi barvno ujema. Barvna
lestvica je omejena in dokaj umirjena. Ogrinjalo je svetlo rdeče barve, inkarnat pa je izredno
svetel. Svetel kožuh ležečega psa uravnoteži svetlost mladeničeve kože. Figura zaradi barvnega
kontrasta izstopa, saj v ozadju prevladuje zeleni in sivorjavi toni. Linije in obrisi so jasni in
močni.
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2.2

Ikonografska analiza in vzori

Pred nami je Narcis, lik iz mita, ki ga je v svojih Metamorfozah opisal Ovid. Narcis je bil sin
nimfe Liriope in rečnega boga Kefiza. Že od rojstva je bil prečudovit. Videc Tejrezij je njegovi
materi povedal prerokbo, da bo otrok dolgo živel, če ne bo spoznal samega sebe. Zaradi njegove
lepote so se vsi zaljubljali vanj, on pa jih je zavračal. Med njimi je bila tudi nimfa Eho. Mlada
nimfa ni mogla govoriti, lahko je le ponavljala, kar so govorili drugi. Tako jo je kaznovala
boginja Junona, ker jo je Eho zamotila s svojim klepetanjem, kadar je Jupiter hodil k nimfam.
Boginja ji je vzela dar govora, s katerim jo je goljufala. Deklica se je zaljubila v lepega Narcisa,
vendar jo je zavrnil, tako kot tudi vse druge. Ni mu mogla izpovedati svoje ljubezni, lahko je le
kot odmev ponavljala njegove besede. Od žalosti je skoprnela. Ostal je le njen glas kot odmev,
njene kosti pa so se spremenile v kamen. Eden od tistih, ki jih je Narcis zavrnil, je poprosil
bogove, naj bo lepi mladenič kaznovan, naj se tudi on zaljubi in naj bo zavrnjen. Boginja
Nemezis je ustregla njegovi prošnji. Narcis je, utrujen od lova, postal ob izviru sredi gozda. Ko
je pil iz njega, je uzrl svoj odsev na gladini. Očaran nad samim sabo se je zleknil ob vodo, da
bi opazoval svoj odsev. Ni mogel odtrgati pogleda od prečudovitega mladeniča, ki ga je videl
na vodni gladini. Zaljubil se je v svojo podobo, ne da bi se zavedel, da je to on sam. Tam je
ostal, dokler ni umrl in še na poti v podzemlje je v reki Sikst opazoval svoj odsev. Ko so ga
želeli pokopati, ni bilo telesa. Le ob tolmunu je rastla prelepa cvetlica z rumeno sredico in belo
čašo. 96
V začetku se je mit o Narcisu povezoval s kultom boga Erosa in s homoseksualnostjo, ki je bila
pomemben del življenja v stari Grčiji.97 Kasneje je krščanska doktrina zgodbo obrnila v
moralizem. Narcis je postal simbol nečimrnosti, ki je bila kaznovana. Sprememba v cvetlico pa
je postala nekakšna metafora neuporabnosti in ničnosti zunanje lepote. Druga srednjeveška
literatura je izključila homoerotično noto in se osredotočila na tematiko neuslišane ljubezni.
Ljubezen do samega sebe je ena od stopenj, ki so potrebne za ljubezen do drugih. Humanisti so
iskali še druge možne simbolike. Narcis je živel za čutne užitke, zato je bil pozabljen, spomin
na človeka ostane po njegovih dosežkih. Pri neoplatonistu Ficinu ima Narcis negativno
konotacijo, ker raje ljubi minljivo telo kot večno dušo. V renesansi je zgodba dobila dvojni
pomen. Po eni strani je simbolizirala pretirano samoljubje, po drugi strani pa je lahko pomenila
spoznavanje samega sebe, ki odpre spoznanje višje resnice. V 17. stoletju se je pojavil nov

96
97

OVID, 3.339–510.
BREMMER 2006.

18

fenomen, Narcisov odsev je postal metafora za umetnost. Giambattista Marino je razmišljal o
umetnosti kot o posnetku, prevari, vendar je včasih težko ločiti resnico od posnetka. Motiv
Narcisa se je pogosto pojavljal tudi v poeziji in glasbi. Vedno bolj je prehajal v simbol
samoodkrivanja in razvoja. V 20. stoletju se je pojavila tudi povezava s Freudovo
psihoanalizo.98
Ksenija Rozman je kot literarne vire navedla tri antična dela: Ovidove Metamorfoze,
Filostratove Eikones in Kalistratove Descriptiones.99 Ovid je zapisal: »Tam se srebril in iskril
je izvir, nič môten, s tolmuni … trata je rasla okrog in pojila se z vlago v bližini, gozd ni
prepuščal nobenega žarka, ki kraj bi ogreval. Mladi Narcis je utrujen od lova in sončne pripeke,
zleknil se tja, kamor zvabil izvir ga je s čudom narave … Mar mu ni več za Cêrerin živež ne
spanje, pregnati nič ga ne more od tam, kjer, zleknjen v travnati senci, z nepotešenim očesom
motri varljivo podobo, hira prek lastnih oči; ko nekoliko le se privzdigne, stegne roké k
drevesom, ki rastejo v gozdu krog njega …«100 Lepoto mladega Narcisa je Ovid opisal takole:
»Zre si na bregu ležeč. v oči bleščeče kot zvezdi, v kodre, ki Bakh bi se z njimi ponašal, celo
še Apolon, v lica mladeniško gladka in vrat slonovinast, ter v usta ljubkih oblik in v snežno
belino z nadihom rdečice.«101 Filostratovo delo je knjiga opisov antičnih slik. Ti opisi so
navdihovali umetnike pred odkritjem poslikav v Pompejih in Herkulaneumu in po tem. Filostrat
opisuje Narcisa, ki je prišel z lova in stoji ob bazenu, za njim pa je jama, posvečena vodnemu
bogu Achelousu in nimfam. Opis pravi, da je slika izredno realistična, kar velja tudi za
Kavčičevo delo. Že stojni motiv, ki se pojavi v Filostratovem opisu, se razlikuje od našega
sedečega mladeniča. Podobnost se pojavi v sulici, ki je zapičena v tla ob figuri. Pri Kavčiču gre
le za rekvizit, pri Filostratu pa se mladenič opira nanjo.102 Kalistratovo delo je opis štirinajstih
kipov iz časa Rimskega cesarstva. Med njimi je tudi upodobitev Narcisa. Marmorni kip stoji v
nasadu ob tolmunu, polnemu čiste vode. Tu umetnina deluje skupaj z okolico, narava, ki jo je
Kavčič upodobil, je v primeru kipa resnična. Iz tega opisa bi lahko Kavčič dobil idejo za
ogrinjalo, vendar ne tudi za barvo.103 Pri nobenem od zgoraj navedenih virov ni omenjen Narcis,
ki se spušča v bazen. To je omenjeno v različici zgodbe, ki jo je v pesmi Narcis dans l'ile de
Vénus uporabil francoski pesnik Jacques Clinchamps de Malfilâtre. Zgodbo je priredil tako, da
Eho in Narcis živita na otoku, kjer je Venera želela ustvariti raj na zemlji. Ljubezenski odnosi
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so prepovedani, zato se dobita na skrivnem. Eho Narcisa opozori pred izviri in potoki. Ker je
ne posluša, se zagleda v izvir in svoj odsev zamenja za podobo ljubljene nimfe. Eho ga najde,
ko se že skoraj vrže v vodo. Želi ga rešiti, vendar jo zadane paraliza in se spremeni. Narcis se
zave, da opazuje svoj odsev in umre.104 Ta različica ne pojasni lovskih psov in kopja, hkrati pa
na sliki manjka Eho, ki ima pomembno vlogo.
Zgledoval se je tudi po drugih antičnih kipih bogov in športnikov. Kodrasta glava in okrogel
obraz sta značilna za Kavčiča. Kažeta na vpliv študija antičnih spomenikov v muzejih in zbirkah
v Rimu.105 V katalogu Slike za dunajsko palačo knezov Auerspergov so ob sliko Dafnis
predstavi očetu nevesto Filis postavljene tudi skice. Med njimi sta skici glave in roke, ki ju
lahko prepoznamo kot podlago za Kavčičevo sliko Narcis.106 Ohranjen je tudi osnutek za
sliko.107 Balbina Bäbler opisuje še druge antične upodobitve, toda opis ne vključuje figure, ki
bi se spuščala v vodo. Opisuje kopje, nagnjen sedeč položaj, ogrinjalo, ki je ovito okrog
mladeničeve noge in kako opazuje svoj odsev v tolmunu.108
Našla sem le eno slikarsko upodobitev Narcisa, ki se spušča v vodo. Gre za delo Benjamina
Westa, ki naj bi po edinih podatkih, ki sem jih našla, nastalo približno v istem času kot naša
slika (slika 17).109 Sedeči položaj z eno nogo dvignjeno in pokrčeno, drugo pa spuščeno,
poznamo iz osnutka za sliko Brut odkrije ranjeno Porcijo. Porcija je postavljena na posteljo,
nagnjena nazaj (Narcis je nagnjen naprej), eno nogo ima dvignjeno na ležišče in rahlo pokrčeno,
drugo pa spuščeno na tla. Naslanja se na desno roko, levo pa ima rahlo privzdignjeno, drži
obvezo, s katero ima prevezano nogo.110 Vplive sem iskala tudi v kiparstvu. Podobnosti so
vidne z marmornim Narcisom iz vodnjaka, ki ga je Francesco Robba naredil za grad Bokalce v
letih 1730-40 (slika 5).111 Kamniti mladenič sedi na skali in se nagiba navzdol proti bazenu, v
katerega pada voda. V bazenu tako lahko »opazuje« svojo podobo. Tu gre za sedečega Narcisa,
ki je nekoliko bolj privzdignjen kot figura na naši sliki, vendar lahko opazimo podobnosti:
mlado, anatomsko pravilno izoblikovano telo, kodrasti lasje in pregrinjalo, ki sega čez rame in
čez stegno. Oba imata eno nogo pokrčeno k sebi, drugo pa pomaknjeno naprej in navzdol. Prvi
na to nogo prenaša težo, drugi pa ima nogo že v tolmunu, da bi se približal svoji podobi.
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Vodnjaka z Narcisom Kavčič najverjetneje ni poznal, podobnosti pri upodobitvi motiva pa nas
lahko usmerijo k iskanju podobnega vzora. V svojem članku Stanko Kokole primerja Narcisa
iz vodnjaka z bronastim kipom Merkurja, ki je bil izkopan v antični vili (»Villa dei Papiri«) v
Herkulaneumu. Čeprav ne za Robbo ne za Kavčiča ni izpričano, da bi poznala Sedečega
Merkurja ali katero od drugih upodobitev, so podobnosti nezgrešljive. Enega od takih bronastih
kipov so celo napak prepoznali kot Narcisa.112 Sedežni motiv lahko vidimo tudi pri Benvenutu
Celliniju. Njegov marmornati kip mladeniča iz ok. 1548-1565 se razteguje in razkazuje svojemu
odsevu v vodi (slika 6).113
Kavčičev Narcis je upodobljen v polaktu. V Grčiji je bilo izklesano atletsko telo ideal in zato
golota ni bila sporna, ampak so jo celo spodbujali. Po drugi strani pa je kasneje krščansko
izročilo popolnoma spremenilo njen pomen in je golo telo postalo simbol sramote in
materialnosti. Golota je najosnovnejše stanje, ko nič ni skrito, zato se pogosto povezuje tudi z
obredji in slavljenji različnih božanstev. Simbolično golota lahko pomeni tudi dušo, ki se odreši
telesne ječe in se dviga k božanski zasnovi. Ženska golota se precej razlikuje od moške golote.
Ženske jo izkoriščajo za odvračanje pozornosti in spletkarjenje, medtem ko je moška golota
povezana z boji in častjo.114 Na treh podobah se Narcis pojavi v oblačilih: pri Tintorettu leta
1557 (slika 7),115 pri Caravaggiu 1697-1599 (slika 8)116, Lorrainu 1644 (slika 11)117 in na
Grupellovem kipu, ki je nastal med leti 1680 in 1685.118 Gol je pri Celliniju v sredini 19. stoletja,
(slika 6),119 na Odevaerejevi sliki iz leta 1805 gol sedi na ogrinjalu, osramje pa mu prekriva
list (slika 16).120 Duboisev Narcis iz 1867 si ogrinjalo slači (slika 18).121 Ogrinjala so modre,
rjave ali rdeče barve. Rdeče ogrinjalo, kakršnega ima Kavčičev Narcis, poznamo že iz 17.
stoletja, pojavi se pri Nicolasu Poussinu, ki je med 1826-30 upodobil mrtvega Narcisa (slika
9),122 na sliki Clauda Lorraina iz leta 1644, ki je mitološki motiv vključil v svojo krajino (slika
10),123 in na sliki Narcis in Eho Fransa de Neveja iz 17. stoletja (slika 12).124 Neve je Narcisa
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naslikal še enkrat, le da ga je tokrat odel v ogrinjalo oranžnorjave barve (slika 13).125 V 18.
stoletju in začetku 19. stoletja, ko je nastal Kavčičev Narcis, so se pojavile upodobitve z modrim
ogrinjalom, pri Costanziju v prvi polovici 18. stoletja (slika 15)126 in pri Odevaereju leta 1805
(slika 16).127 Rdeče ogrinjalo se pojavi pri Poussinu na sliki, ki je nastala med 1628 in 1630
(slika 9),128 pri Claudu Lorrainu na sliki iz leta 1644 (slika11),129 pri Frans de Neveju (slika
12),130 pri Adolfu Josephu Grasu na sliki iz 1866-1867 (slika 19)131 in 1903 pri Johanu Williamu
Waterhousu (slika 20).132 Benjamin West je na sliki iz leta 1805 Narcisa odel v rjavo ogrinjalo
(slika 17).133 Simbolika barv je v umetnosti pomembna in ponavljajoče se barve ogrinjala
zagotovo niso naključje. Rdeča in modra barva sta bili pomembni že od antične dobe. Rdeča se
je povezovala z intelektualnim, modra pa s transcendenco.134 V splošnem se rdečo barvo
povezuje s krvjo in ognjem, ljubeznijo, življenjem, toplino, močjo, nemirom, strastjo, agresijo
– hkrati predstavlja vitalizem in razdiralno silo. Določata jo dva nasprotna principa: eden je
introvertiran, skrivnosten, predstavlja ženski princip, temu nasprotni pa moški princip, ki ji daje
lastnosti bojevitosti, nasilnosti in moči.135 Rdeča barva je močna in izredno zaznamovana s
svojo dvojno naravo, na eni strani je vitalnost, na drugi strani pa razdejanje in celo smrt. Gre za
izrazito toplo barvo, ki izredno spodbuja aktivnost in se povezuje z močnimi čustvi.136 Modra
je precej drugačna, oddaljena, mehka, poglobljena. Temnejši odtenki so pomirjujoči,
predstavljajo razum in čas, zato se povezujejo z vladarskim položajem. Svetlejši odtenki pa
ustvarjajo vtis neskončnosti, čistosti in transcendence.137 Simbolizira lahko tudi modrost,
resnico, zvestobo, krepost, poduhovljenost in vzvišenost. V nasprotju z rdečo je modra hladna
barva, ki pomirja, vendar lahko privede tudi do melanholije in dvoma.138 Rjava barva s stališča
simbolike ni tako pomenonosna kot prvi dve. Simbolizira konservativnost, stabilnost in
domačnost, lahko celo dolgočasnost in povprečnost. Gre za najmanj erotično barvo. Najdemo
jo povsod v naravi, zato je bolj vsakdanja in manj privlačna.139 V literaturi se Narcisa včasih
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povezuje s kultom boga Erosa, ki je bog ljubezni. V stari Grčiji je homoerotični odnos pomenil
prehod v odraslost, čemur se mladenič upira z zavračanjem snubcev. Njegova kazen je, da se
zaljubi vase, v svoj odsev.140 To ustreza uporabi rdeče barve ogrinjala, ki ustvarja odličen
kontrast svetli polti in hkrati nakazuje vitalnost in erotičnost upodobitve. To se dobro povezuje
z goloto, ker je mlado privlačno telo razkrito in izpostavljeno gledalčevemu pogledu. V poštev
pa pride tudi simbolika smrti, ker Narcis na koncu umre. Modra barva po drugi strani izraža
njegovo božanskost in čistost. Do neke mere lahko izraža tudi njegovo frustracijo zaradi
nezmožnosti dosega željenega. Modra lahko simbolizira melanholijo, ki je prisotna ob smrti
mladeniča. Po mojem mnenju uporaba rdečega ogrinjala ni naključna, ker se pojavlja na toliko
upodobitvah. Za Narcisa bi bolj veljal ženski princip, ki je introvertiran in skrivnosten.
Mladenič se obrača sam vase, celo zaljubi se v svojo podobo. V njem se prebudi ljubezen do
samega sebe, ta strast pa mu povzroča bolečino in občutek neizpolnjenosti, ker lahko svojo
podobo le opazuje na vodni gladini. Končni rezultat je smrt, ker se ne more odtrgati od samega
sebe.
Psi se na upodobitvah z mitološko vsebino pojavljajo pri osebah ali zgodbah, ki so povezane z
lovom. Ena od takih oseb je Artemida, boginja lova (slika 21).141 Drugi mit prihaja prav tako iz
Ovidovih Metamorfoz. Zgodba govori o lovcu Aktajonu, ki je videl boginjo Artemido, ko se je
kopala. Za kazen ga je spremenila v jelena in so ga raztrgali njegovi lastni lovski psi (slika
22).142 V Slovarju simbolov je pes povezan s smrtjo in podzemljem. Zaradi povezave med
svetovoma živih in mrtvih je lahko prikazan kot junak ali mitični prednik, z veliko spolno
močjo.143 Ni jasno, ali je Kavčič upodobil psa izključno zaradi poudarka, da se je mladenič
vračal iz lova, ali je želel poudariti dodatno konotacijo smrti in spolnosti. Čeprav psi niso
posebej omenjeni, je Ovid zapisal, da se je Narcis vrnil iz lova. Pojavijo se tudi pri nekaterih
drugih upodobitvah: Pri Pynasu na krajini iz leta 1628 (slika 10),144 na Costanzijevi sliki iz prve
polovice 18. stoletja (slika 15)145 in pri Odevaereju na sliki iz leta 1805 (slika 16).146 Tudi
ogledalo skriva simbolne pomene. Ne gre sicer za dejansko ogledalo, ampak za odsev na
gladini. Ogledalo človeku kaže njegovo notranjost, omogoča mu vpogled v dušo. Hkrati pa je
slika, ki jo kaže, obrnjena. Ogledalo se lahko uporablja tudi za napovedovanje prihodnosti.
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Zrcala so tesno povezana z vodo, prav zaradi podobne naloge, da odslikavajo resničnost.147
Zanimivo je, da se ogledalo pojavi tudi v kontekstu prostora, ker je bila slika visela nad
ogledalom.148 Ksenija Rozman usmeri pozornost gledalca še na bele cvetove desno spredaj, ki
nakazujejo Narcisovo spremembo v cvetlico.149 Narcisa ima svoje simbolne pomene. Tako kot
mnoge druge stvari, ima tudi ta nežna spomladanska cvetlica nasprotujoče si pomene.
Simbolizira prebujenje, ponovno rojstvo in večno obnavljanje narave, po drugi strani pa smrt.
Povezuje se s pogrebi in Hadom, ki jo je uporabil, da je zapeljal Persefono. V antiki so jo
povezovali z odrevenelim spancem, ki ne pomeni nujno smrti. Narcisa je strupena, uporabljali
pa so jo tudi kot protibolečinsko sredstvo. V povezavi z Narcisom je dobila pomen ljubezenske
brezčutnosti in samoljubja. V krščanstvu je dobila pozitiven pomen, povezujemo jo z Marijo, v
simboliki prerojenja pa se povezuje s Kristusovim vstajenjem.150 Narcise so v prvem planu
Waterhousove slike iz leta 1903 (slika 20).151

2.3

Pojavljanje motiva v literaturi

Ob zgoraj obravnavanih delih se motiv Narcisa pojavlja tudi v drugi literaturi še za časa
antike pri Kononu in Pavzaniju. V tem času so Narcisa povezovali s smrtjo, saj so z
narcisami okraševali grobove. Kasneje, v začetku krščanstva, je bil Ovid štet med poganske
pesnike in zaradi tega pozabljen vse do 12. stoletja, ko je postal pomembnejši od ostalih
klasičnih pesnikov. V Franciji se je pojavil v Romanu o roži, ki sta ga napisala Giullaume
de Loris in Jean de Meun. Pri prvem je to edini mit, ki ga vključi, drugi pa uporabi več
različnih mitov. Govori o Ljubimcu, ki v vrtu najde vodnjak, ki spominja na Narcisov
tolmun, ob njem so narcise. V tej različici mita je Eho tista, ki pri boginji izprosi kazen za
prevzetnega mladeniča. Ker v primerjavi z antiko v srednjem veku niso prenašali
homoseksualnosti, se odsev lastne podobe na gladini vode spremeni v žensko podobo. Še
ena sprememba Ovidovega mita je v opozorilu, ki ga je antični pisec namenil moškemu, de
Loris pa ženski. Narcis se ni spremenil v cvetlico, ampak v epigraf. Ljubimec se od Narcisa
razlikuje po tem, da slika v vodnjaku postane njegov cilj, ne konča se z njegovo smrtjo.
Roža, ki jo išče in simbolizira ljubezen, mu bo vrnila življenje. Pri de Meunu se pojavi
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»Raison« (morda Razum), ki je kot nekakšno ogledalo. Gre za interpretacijo Eho, ki
opozarja na nevarnost uničujoče ljubezni. Narcisa primerja tudi z mitološkim kiparjem
Pigmalionom, ki pa je po zaslugi boginje ljubezni doživel srečen konec, tako kot Ljubimec,
ki je dosegel svojo rožo. Drugo delo, ki je pomembno vplivalo na francosko dojemanje
mitov je Moralizirani Ovid. Šlo je z prevod Metamorfoz z moralnimi razlagami in
predelavami v krščanskem duhu. Eho je pozitivna, predstavlja neomadeževan ugled, zato
je njena sprememba pozitivna. Po drugi strani pa Narcis predstavlja ponos, nečimrnost, tako
da je izgubil svoj ugled. Avtor se izogiba navajanju poganskih elementov mita. Vidni so
tudi vplivi Romana o roži, od koder so vzeti celo dobesedni navedki. Narcis postane simbol
norosti, ponosa in nečimrnosti, zaradi česar je obsojen na pekel. Gre za prvi popoln prevod
Metamorfoz iz latinščine v ljudski jezik z moralnim dodatkom pod vplivom krščanstva.152
V drugi polovici 11. stoletja se je v Franciji razvila trubadurska lirika. Ustvarili so koncept
dame, ki ji je pevec izkazoval naklonjenost tako, da je zanjo opravljal razne naloge. Taka
oblika poezije se je razširila tudi v Italijo. Nastajala je v ljudskem jeziku, pred tem pa je vse
nastajalo v latinščini. V 11. in zgodnjem 12. stoletju so pesniki primerjali Narcisovo
ljubezen do samega sebe z ljubeznijo do ženske. Omenjeni so trije pesniki: Rinaldo
d'Aquino, Bernart de Ventadorn in Peirol. V drugi polovici 13. stoletja se je z Narcisom
primerjal florentinski pesnik Chiaro Davanzati. Tako kot mladenič iz mita tudi pesnik
pozdravi smrt. O smrti, norosti in lepoti pa je pisal neznani toskanski pesnik. Občuduje
lepoto, ki ga spravlja v norost, kot Narcisa, ki ga je pahnila v smrt. S smrtjo se konča tudi
sonet Guittoneja d'Arezza, ki privlačnost primerja z ognjem. Opozarja pred pretiranim
ponosom, ki je bil Narcisova poguba. Pogubno željo po mesenih oziroma zemeljskih stvareh
obsoja sonet neznanega avtorja, ki je prišel iz Vatikana. Med bolj poznanimi italijanskimi
deli, v katerih se pojavljajo motivi iz Metamorfoz, je Božanska komedija Danteja
Alighierija, ki je nastala med letoma 1309 in 1319. Narcis se pojavi v tridesetem spevu
Pekla. Kot njemu podoben se pojavi v desetem breznu osmega kroga ponarejevalec
kovancev, po imenu Adam. Njegova kazen je, da ima v trebuhu vodo, zaradi česar se ne
more premikati, hkrati pa hlepi po kapljici vode, tako kot je Narcis hrepenel po nečem, kar
je bilo »v njem«. Povezava se pojavi tudi v tridesetem spevu Vic, ko Dante v reki zagleda
svoj odsev, a takoj osramočeno pogleda drugam. Ker se lahko upre skušnjavi, mu uspe tam,
kjer je Narcisu spodletelo in se končalo z njegovo smrtjo. Zato gre Dante lahko v raj. Ni
naključje, da se obakrat pojavi v tridesetem spevu, prvič je Narcis povezan z negativno,
152
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drugič pa s pozitivno podobo, ker so njegove napake presežene. V Raju Dante gleda v jezero
in vidi podobe, ki jih ni. Spozna svoje napake, ki jih zdaj dojema skozi božjo luč. Poleg
Danteja je Narcisovo zgodbo v več svojih delih uporabil tudi Boccacio. Pri Boccaciu se
pojavi v 11 delih: novela, Epistole (Pisma), šesta knjiga epske pesnitve Teseida, Comedai
delle ninfe fiorentine, zbirka pesmi novela, pesem Ninfale fiesolano, Dekameron, v Rime,
in Buccolicum carmen. Večinoma se Narcis pojavlja v negativnem kontekstu. Kot opozorilo
pred nevarnostmi, ki jih prinaša ljubezen v Filocolu, o obupu, trpljenju a hkrati
neizogibnosti ljubezni govori v Elegia di Madonna Fiametta in Amorosa visione. V Ninfale
fiesolano in Rime imamo posredni aluziji na zgodbo, v Teseida in Genealogia deorum
Gentilum pa imamo zgodbo opisano v poudarkih brez omembe Eho, Narcisov odsev pa je
zamenjan z žensko podobo. Mimogrede jo omeni v Epistole in Buccolium carmen. V
Dekameronu se navezuje na Dantejevo Božansko komedijo in vključi aluzijo na Narcisa.
Vendar zrcalna podoba ne pomeni več zunanje lepote, temveč notranjo lepoto, dušo in
povezavo z bogom.153 V 16. stoletju so nastajali prevodi in imitacije antičnih mitov. 1550
je nastal Description poétique de l'histoire du beau Narcissus, ki je precej drugačna različica
zgodbe, začne se z bojem bogov in velikanov, Narcis je rojen iz zemlje, vanj se zaljubi
Venera in ker jo zavrne, ga kaznuje. Po tem sledi Ovidovi zgodbi. V Italiji je za imitacijo
Metamorfoz poskrbel Andrea dell'Anguillara. V njegovi različici se mu ponujajo boginje, a
ga ne gane. Maščevanje pripade Erosu, ki poskrbi, da se Narcis zaljubi. V Španiji je
imitacijo Fabula de Narciso ustvaril Gregorio Silvestre, ki vključuje kontemplacijo pasti,
ki jih skriva ljubezen. Cesare Ripa ga je vključil v svoje delo Iconologia iz leta 1593.
Vključuje preobrazbo mladeniča v cvetlico in Narcisa povezuje z ljubeznijo do samega
sebe. V tem obdobju so bila tudi dela, kot sta Moralizirani Ovid in Genealogia Deorum,
nadomeščena z novimi oblikami. Nemški humanist Georgius Sabinus je napisal Fabularum
Ovidii Interpretatio, v katerem opozarja na pretirano samoobčudovanje in pretirano
pametnost, sploh pri mladih ljudeh, ki jim primanjkuje izkušenj. Moralni mitološki
priročnik pa je napisal tudi Natalis Comes. Čeprav karseda natančno sledi Ovidovim
zgodbam, črpa tudi iz drugih virov (npr. Pavzanija). Mitologija pa se ne pojavlja le v
imitacijah in moralijah, temveč tudi v poeziji. Ronsard si je sposodil motiv in ga
preoblikoval v več pesmih. Filip Desportes pa je motiv Narcisa povezal še s Petrarco in
njegovim prvim srečanjem z Lauro. Pesnik se poistiveti z Narcisom. Tudi elizabetinska
poezija ni ušla vplivom antike. Narcisa srečamo pri Shakespearju (Posilstvo Lukrecije,
153
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Venera in Adonis) in Marlowu (Hero in Leander). 154 V 17. stoletju se je spremenil pogled
na mitologijo. Spet smo dobili množico priročnikov, vendar le redki prinesejo novosti. Eden
od takih je Baconov De Sapienta Veterum. V poeziji na prvo mesto stopi Eho in njena
neuslišana ljubezen. V tem obdobju so predstavljene nove metafore in druge oblike. Motiv
Narcisa se pojavlja tudi v bolj erotičnih oblikah pri Marinu in L'Hermitu. Didaktična poezija
vključuje moralizirane razlage, pojavi pa se tudi nova pozitivna konotacija odseva v
religiozni literaturi, kjer Narcis simbolizira podobo boga. V večini primerov imamo še
vedno dvojnost iluzije in realnosti.155
V 18. stoletju so nastali prevodi Metamorfoz v angleščino, francoščino in nemščino. Okus
javnosti se je nekoliko odmaknil od mitologije, vendar ne popolnoma. Zaradi upada
popularnosti so do konca 17. stoletja prenehali izdajati srednjeveške vplivane različice
priročnikov. Interes se je ponovno razširil v obdobju neoklasicizma in predromantike. V
nemškem prostoru je bil za ponovno popularizacijo mitologije ključen Winckelmann, ki se
je zavedal pomena mitologije na antično umetnost. Vloga mitologije v literaturi se je
spremenila, ponovno se je vzpostavila ob koncu stoletja. V tem obdobju se je Narcis redko
upodabljal v literaturi, pojavile so se satirične in parodične obravnave. Antion Banier je
kritiziral Ovida zaradi nadnaravnega v njegovi različici zgodbe, zato je raje izbral
Kononovo in Pavzanijevi različico, v kateri Narcis objokuje usodo sestre dvojčice. Ta
različica je v 18. stoletju celo veljala za pravilnejšo od Ovidove. Charles-Albert Demoustier
po drugi strani sočustvuje z Eho in Narcisovo zgodbo predstavlja kot moralno alegorijo.
Iščejo razumske razlage mita o Narcisu. V Franciji se pojavi nova različica zgodbe, ki sta
jo je zapisal pesnik Jacques Clinchamps de Malfilâtre. Zgodbo o Narcisu in Eho je postavil
v popolnoma nov kontekst in ohranil le glavne vidike zgodbe. V tem obdobju se odsev
povezuje tudi z božanskostjo, Narcis pa lahko simbolizira umetnika.
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19. stoletje je

prineslo delo Freidricha Creuzerja Symbolik und mythologie der altrn Völker, besonders
der Griechen, izredno vplivno delo in vir najstarejših različic mitov. V opis mita o Narcisu
vključi tudi Filostratov opis slike. Mit je razdelan precej široko, zato je ta opis pomembno
vplival na literaturo. Romantično dojemanje Narcisa je bilo prav zaradi tega razrešeno
Ovidovega konteksta. Narcis lahko predstavlja zanos lepote, ali pa simbolizira umetnika,
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mističnost narave ali estetsko izkušnjo. Figura se je osvobodila negativnega dojemanja in
dobila nove razsežnosti.157

Zaključek
Neoklasicizem je obdobje, ki se povezuje s pomembnimi prelomnicami in spremembami v
tedanji Evropi. Pogled se je ponovno obrnil v antiko, obdobje, ki so ga idealizirali in želeli
povrniti. Prevzemali so njihove vzore tako po tehnični plati ustvarjanja kot po motivno tematski
plati. Antični ideali harmonije, skladnosti, umirjenosti, veličastnosti so temelj vseh
klasicističnih obdobij. Tudi za vsebinsko plat so pogosto v roke vzeli antične vire. Upodabljali
so prizore, ki so opisani v zgodovinskih ali literarnih antičnih besedilih. Vir navdiha so bili
antični in renesančni spomeniki, velik del študija pa je zajemal risanje in študij po umetninah
priporočenih uveljavljenih avtorjev. Pomembna so bila arheološka izkopavanja v
Herkulaneumu, Pompejih in drugod, ki so prinesla nove antične spomenike, vključno s
slikarskimi, ki so bili pred tem ohranjeni le fragmentarno. Oziranje na antiko je v središče
pozornosti postavilo Rim, kamor so se trumoma zgrinjali umetniki, da bi študirali in se učili pri
največjih mojstrih klasičnih dob. Akademije so tja pošiljale svoje najboljše študente in jim
priskrbele štipendije. In ravno v tej dobi je študiral in deloval slikar Franc Kavčič, ki je poleg
Lovra Janše edini slovenski neoklasicistični umetnik. Nad njim je že od začetka sijala srečna
zvezda, ko so ga odkrili Cobenzli in ga vzeli pod svoje okrilje. Niso ga podpirali samo finančno,
ampak mu je Filip Cobenzel zagotavljal visoko izobrazbo in dobra poznanstva, tako da se je
lahko postavil ob bok najboljšim. Povezava s plemiško družino pa mu je prinašala najvišja
naročila, celo cesarska. V svojem obsežnem študiju na Dunaju, v Bologni, Rimu, Mantovi in
Benetkah se je dobro seznanil z delom najpomembnejših vzornikov in sodobnikov. Uveljavil
se je tudi kot profesor in kasneje direktor dunajske akademije, vodil pa je tudi slikarski oddelek
porcelanske manufakture. V času, ko je delal na akademiji, je dobil naročilo za dvanajst olj.
Naročnik je bil iz plemiške družine Auersperg, slike pa so bile namenjene za njihovo palačo na
Dunaju. Snov za krajine je vzel iz svojih skic pokrajine, ki jih je naredil v okolici Rima, za
preostale slike pa iz antičnih virov in Gessnerjevih Idil. Eno od del je tudi Narcis. Snov je
mitološka. Slikal je v značilnem umirjenem neoklasicističnem koloritu. Figura je idealizirana
in spominja na antične kipe. Ohranjene so skice in osnutek za sliko. Gre za lep primer
neoklasicističnega slikarstva z mitološko temo, idealizirano osebo, umirjenim koloritom,
jasnim obrisom in harmonično usklajenostjo celotne slike. Ksenija Rozman kot možne vire
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navaja Ovidove Metamorfoze, Filostratov opis antične slike Narcisa in Kalistratov opis kipa. Ti
trije viri ne zadostujejo, da bi pojasnili vse dele slike. Pojavile so se možne razlage, ker pa je
bilo delo do sedaj precej slabo raziskano, bi jih bilo potrebno do konca potrditi s preiskovanjem
sočasne literature in iskanjem drugih možnih vzorov.
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je diplomsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo.
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