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I. Úvod 

 

Zabývat se dílem Hieronyma Bosche je velmi obtížné. Tento malíř je jednou 

z nejkontroverznějších osob v dějinách umění, ač se o jeho životě nedochovaly žádné 

šokující záznamy, které by tento malířův obraz podporovaly. Tím větší prostor byl 

poskytnut badatelům k různým interpretacím, které jsou přeplněné všelijakými hypotézami 

a spekulacemi spojujícími zpravidla Bosche s nějakou náboženskou skupinou nebo hnutím. 

K poskytnutí důkazu pro tato tvrzení pak slouží samotné Boschovy obrazy. Existuje 

nepřeberné množství knih, které se Hieronymem Boschem zabývají, až dochází k určitému 

zmatení a nepřehlednosti. Proto je na počátku mé práce pro zjednodušení uveden 

chronologicky seřazený vývoj proměn názorů na Bosche v literatuře, se kterou se 

setkáváme již od 16. století. 

Na počátku mého zájmu byla cesta do Benátek, kde se přede mnou zjevila mezi 

zářivými barvami, jasnými a rozmanitými kompozicemi benátských mistrů těkavá ze tmy 

probleskující krajina Pekla. Tento obraz je součástí celku Vizí z onoho světa, ve kterých se 

vyslovuje definitivní a neměnný rozsudek nad lidskými dušemi. Dochovaná křídla 

původního triptychu se nacházejí v Dóžecím paláci spolu s dalšími dvěma triptychy, které 

zpodobují poustevníky a záhadnou ukřižovanou mučednici. Před každým, kdo se rozhodne 

těmito triptychy zabývat, vyvstanou četné otázky. Jak se sem díla Hieronyma Bosche 

dostala a jakou mají s Benátkami souvislost, kdo byl jejich objednavatelem, co představují, 

zda nezanechala stopy v nějakých uměleckých dílech, a to na obou stranách Alp, a jaký 

vztah k Benátkám mohl mít vlastně samotný Bosch. K osvětlení těchto otázek je třeba 

nahlédnout do dobové literatury, zabývat se postavou umělce, dobou, ve které žil, jakož i 

tendencemi benátských sběratelů a v neposlední řadě tématy a ikonografíí samotných děl. 

Všechna tato témata jsou probírána především ve vztahu k již zmíněným benátským 

triptychům.  

Tato práce je prvním krokem nebo lépe řečeno předstupněm, k dalšímu 

badatelskému zkoumání. Vědomě navazuje na eseje Jarmily Vackové, která  jako jedna 

z mála v Čechách reflektovala postavu Hieronyma Bosche v širších souvislostech. Ke 

každému tématu nastolenému v jednotlivých kapitolách je proto zaznamenán výčet 

různých pohledů na probíranou problematiku. Práce je zaměřena především na 

shromáždění a vytvoření přehledu odkazů z literatury, která odráží jednotlivá témata 

nastolená v kapitolách této práce. 
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II. Fenomén Bosch 

 

1. Literatura  

  

 Před každým opovážlivcem, který se rozhodne zabývat jakýmkoliv aspektem 

týkajícím se Hieronyma Bosche, vyvstává téměř heroický úkol. Je až paradoxní, že o 

umělci, o jehož osobě a díle se zachovalo minimum hodnověrných písemných záznamů,1 

bylo napsáno tolik knih a pojednání.2 Tím se před námi odkrývá široké názorové spektrum 

a množství přístupů k problematice, ve kterém není snadné se pohybovat. 

 Neocenitelnou službu v tomto směru prokázal Walter Gibson, který shromáždil ve 

svém díle Hieronymus Bosch. An Annotated Bibliography z roku 1983 různé výkladové 

prameny od 16. století až po dobu vydání svého titulu.3  V úvodu ke své bibliografii  

popsal tři období boschovského zájmu. První z nich trvalo od 16. do 18. století, kdy byl 

Bosch známý především pro své obrazy ďáblů a pekla. Druhé období pokračuje v průběhu 

19. století, kdy autoři začali chápat Bosche jako umělce i jako moralistu  a objevili archivní 

materiály, které jej ukázali věcněji po biografické stránce a v poněkud méně záhadném 

světle v náboženských záležitostech. Dvacáté století se neslo v duchu ocenění Bosche jako 

umělce ve vztahu k holandské žánrové malbě a krajinářství. Objevily se i první boschovské 

monografie, z nichž k nejdůležitějším patří Gossardova, Lafondova, de Tolnayova, 

Baldassova, Friedländerova a Combeho. Gibson zachycuje studie v poválečné éře, které se 

vydaly v bádání do odlišných oblastí v porovnání s předchozími tendencemi.  

  

1. 1 Vynálezce příšer a nestvůr 

 

 Boschova díla vyvolala okamžitě velký zájem a ten se z Brabantska velice rychle 

rozšířil. Týkalo se to zejména Španělska, kde vydržel skoro po celé 16. století. Prvním 

známým sběratelem Boschových obrazů byl Don Diego de Guevara, dvořan Karla V. Syn 

Diega, Felipe de Guevara, odvezl sbírku do Španělska, kde byla po jeho smrti prodána 

Filipu II. Felipe vtělil do svých Comentarios della pittura, kde se učeně zabýval antickými 

malíři, několik poznámek o Hieronymu Boschovi.4 Právě u něj se setkáváme se zmínkou, 

                                                 
1 Téma bude přiblíženo v kapitole Dobové záznamy. 
2 Chronologicky seřazené výroky jednotlivých komentátorů nabízejí ve svých publikacích Dino BUZZATI /  
   Mia CINOTTI: Bosch, Milano 1966, 10-14 a R.-H. MARIJNISSEN, 1972, 28-54. 
3 Virginia Pitts REMBERT: Hieronymus Bosch, Praha 2007, 57. 
4 Hana VOLAVKOVÁ: Hieronymus Bosch, Praha 1974, 20. 
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že v době nejranějšího ocenění Boschova umění, kolem roku 1560, pohlížela na Bosche 

většina lidí jen jako na ,,vynálezce příšer a nestvůr.“5 Pozdější autoři tento pohled převzali.  

 Dalo by se očekávat, že italští autoři pozdní renesance zdůrazní malířovu 

neobvyklost, která se tak odlišovala od jižní představivosti. Florentský historik 

Guicciardini se ve svém díle Descrizione di tutti i Paesi Bassi z roku 1567 zmiňuje o 

Jeronimu Boschovi de Bois-le-Duc, jako o přeušlechtilém a podivuhodném vynálezci věcí 

fantastických a bizarních.6 V roce 1568 nazval italský historik Vasari Boschovy výtvory 

,,fantastische e capricciose.“7 Lomazzo psal ve svém Trattato dell’arte pitura z roku 1584 

jako o někom, kdo byl v zobrazení podivných a děsivých zdání a odporných snů jedinečný 

a vskutku božský.8 

 Ve stejné době byly podobné výroky o Boschovi pronášeny i na severu. Holandský 

historik Marc van Vaernewijc zaznamenal roku 1567, že je to tvůrce ďáblů, neboť neměl 

sobě rovného v líčení zlých duchů.9 

 Množství výroků  v témže smyslu se objevilo i ve Španělsku. Za malířovu 

popularitu v této zemi byl zodpovědný zejména sám král Filip II.,10 který vlastnil několik 

Boschových děl.11 Autor dalších textů  José de Siqüenza, jenž záhy po Filipově smrti 

v roce 1598 vytvářel inventář králových obrazů, cítil povinnost omluvit příliš utkvělý 

zájem o Bosche. José se možná obával zhoubné pozornosti inkvizice, neboť napsal 

promyšlenou obranu malířovy ortodoxie a věrného zobrazení.,,Mezi německými a 

vlámskými malbami, jichž je jak jsem řekl, velký počet, jsou po celém domě [Escorialu] 

roztroušeny mnohé malby Hieronyma Bosche. Z různých důvodů bych chtěl trochu více 

promluvit o tomto malíři, neboť jeho velký génius si to zaslouží, třebaže lidé všeobecně 

jeho dílo pokládají za nesmysl […] lidé, kteří se nedívají příliš pozorně na to, co mají před 

očima. Domnívám se proto, že je neprávem odsuzován jako kacíř, a abych začal právě zde, 

o zbožnosti a horlivosti krále, našeho zakladatele, jsem toho míněním, kdyby [Bosch] byl 

takový, [král] by nedopustil přítomnost jeho maleb ve své domě, ve svých klášteřích, ve 

své ložnici, v kapitule svého řádu, ve své sakristii, všechna tato místa jsou naopak jimi 

                                                 
5 Walter BOSING: Hieronymus Bosch. Mezi nebem a peklem, Praha 2000, 7. 
6 Dino BUZZATI / Mia CINOTTI: Bosch, Milano 1992, 10. 
7 Virgina Pitts REMBERT: Hieronymus Bosch, Praha 2007, 11. 
8 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 10. 
9 REMBERT 2007 (pozn. 3) 11. 
10 O Filipovi II. existuje zpráva, že pohlížel na Boschův obraz Sedmi hříchů ve své smrtelné cele. Jarmila 
VACKOVÁ: Hieronymus Bosch a surrealismus, in: NODL Martin (ed): Odpovědi obrazů. Mistři starého 
Nizozemí, Praha 2001, 172. 
11Filip II. získal malby z různých zdrojů. Několik z nich zdědil od svého otce Karla V., několik jich koupil od 
vdovy a syna Felipe de Guevary a podle Friedländera Boschovo vrcholné dílo Klanění tří králů zkonfiskoval 
odbojnému holandskému měšťanovi. REMBERT 2007 (pozn. 3) 152. 



 9 

vyzdobena. Chci nyní poukázat, že jeho malby vůbec nejsou [nesmysly], nýbrž podobají se 

knihám velké moudrosti a umění, a pokud tu jsou nějaké bláznivé činy jsou naše, nikoli 

jeho, a musíme říci, že jde  malířskou satiru lidských hříchů a nestálosti.12 

Přibližně ve stejné době si v Nizozemí Karel van Mander, malíř a teoretik, ztěžuje 

ve svém spise Het Schilderboeck13 z roku 1604, že se zprávy o životě Hieronyma Bosche 

ztratily, zato si však dobře prohlédl Boschovy malby a znalecky psal o jeho technice a 

malířském rukopisu.14 

 Následovalo dlouhé období zapomenutí, kdy se setkáváme se jménem Hieronyma 

Bosche ve spisu Baldinucciho, který však jen opakuje technické poznatky převzaté z 

van Mandera, to trvá až do 19. století. 

   

1. 2 Bosch ve světle 19. století 

 

  Trvalo až do konce 19. století než se objevila seriózní vědecká práce, věnovaná 

tomuto malíři. Historici v této době začali hledat předchůdce realismu v minulosti, vraceli 

se k zaalpskému umění, a když znovu vyzdvihli Brueghela, objevili Bosche. O tomto 

malíři však  nebylo prakticky nic známo, a tak se historici pokoušeli dohledat soudobé 

prameny, které by se týkaly jeho osoby.15 Začínají procházet letité soupisy v Boschově 

rodném s’-Hertogenboschi.Výsledek však nebyl uspokojivý. 

Mezi těmi, kteří vnímali Bosche jako moralistu, můžeme jmenovat Carla Justiho, 

který se o něm vyjádřil jako o tvrdém a neúprosném kritikovi lidské pošetilosti. 

 

1.3 Ocenění Hieronyma Bosche 

 

 Ve 20. století byli historici nuceni vrátit se ke svědectví samotných obrazů, žádný 

z nich nebyl datován a o žádném z nich nebyly v soudobých textech bližší informace. To 

vedlo často k matoucím závěrům. Louis Demons například v roce 1919 naznačil vývoj 

maleb na základě předpokladu, že Bosch ve svých námětech postupoval od tradičního 

                                                 
12 REMBERT 2007 (pozn. 3) 12. 
13 Karel van Mander koncipoval svou knihu podle vzoru Vasariho, se kterým se osobně setkal při své cestě 
do Itálie. Více o problematice vlivu italských cest na umělce severu se nachází v článku od: Caterina 
LIMENTANI VIRDIS: Across the Alps and to the Lagoon. Northern Artists in Venice during the Sixteenth 
Century, in: AIKEMA Bernard / BROWN Beverly Louise (ed): Renaissance Venice and the North, 1999, 71. 
14 VOLAVKOVÁ 1974 (pozn. 4) 75. 
15 Mezi prvními biografiemi, které vycházely z objevených pramenů, byly práce Ebelingovy (1948), 
Mosmansovy (1931) a Smuldersovy (1955). BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 83. 
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teologického pohledu k osobnímu morálnímu soudu. To vedlo často k mylné dataci, která 

byla pozdějšími výzkumy vyvrácena.  

 Až do rozhodujícího pojednání Charlese de Tolnaye, napsaného v roce 1937, 

nebyla určena ani uspokojivá chronologie a Boschova vlastní díla nebyla oddělena od 

maleb jeho žáků a kopistů. Charles Tolnay vydal svou první monografii Hieronyma 

Bosche rok po skončení výstavy vlámského malířství 15. a 16. století De van Eyck à 

Bruegel16, jež počítala přibližně se čtyřiceti autentickými díly, a stanovil jejich 

chronologickou řadu, která v podstatě platí dodnes. Rozdělil Boschovo dílo na rané, střední 

periodu a stáří.  De Tolnay se striktně držel technické stránky maleb. Povšiml si, že 

začínající Bosch se prozrazuje archaicky strnulými postavami s dlouhým trupem a 

nešikovnými gesty, které jsou zasazeny do prostoru, nejsou vztaženy k sobě navzájem ani 

k pozadí a jejich šaty se vyznačují jen několika málo nahodilými záhyby. Úspěšně také 

dokázal, že se Bosch vytrvale rozvíjel ve velkého krajináře a vynikajícího koloristu. 

Pokusil se také o rozdělení děl na díla pravá, ztracená, která byla známá díky kopiím, a na 

práce, které byly Boschovi připsány. Zabýval se též kresbami, rytinami a ztracenými díly. 

Zabýval se systematicky problémem symbolických a alegorických hodnot Boschova světa. 

Tolnay připustil, že Boschův malířský projev by mohl být zkoumán i z hlediska Freudovy 

psychoanalýzy a Jungovy hlubinné psychologie, jak to odpovídalo naladění jeho doby. 

De Tolnayův vzor následoval ve svém pojednání z roku 1937 Jacques Combe, který 

upozornil na řadu zdrojů Boschova symbolismu, které Tolnay přehlédl, například na 

alchymii a tarot, a uvedl silné důvody pro souvislosti mezi Boschovým smýšlením a 

učením nizozemského mystika ze 14. století Jana van Ruysbroecka a jeho následovníka 

Gerarta Groote. 

V tomto období pokračuje i nadále snaha hledat zdroje Boschova symbolismu 

mimo výtvarný svět. Předpokládalo se, že i když jsou Boschovy symboly záhadné, jsou 

ilustracemi obrazů již vytvořených v literatuře nebo v tradici, a že dostatečným studiem lze 

tyto zdroje nakonec odhalit a porozumět jim. Tak se obrátil Dirk Bax do světa dávných 

místních zvyků a  folklóru, zkoumal kroje, divadlo, žargon a lidovou tvorbu. Domníval se, 

že se v díle Bosche často jedná o překlady slovních hříček a verbálních metafor. 

                                                 
16Výstava se konala na přelomu let 1935-1936 v pařížské Oranžerii. Jarmila VACKOVÁ: Hieronymus Bosch 
a surrealismus, in: NODL Martin (ed): Odpovědi obrazů. Mistři starého Nizozemí, Praha 2001, 167. 
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Boschův výzkum dostal nový směr díky německému vydání knihy Wilhelma 

Fraengera v roce 1947.17 I on měl pocit, že odpověď na umělcovo tajemství leží mimo 

oblast umění. Domníval se ale, že není mnoho zdrojů jeho symbolismu, nýbrž pouze 

jediný. Fraenger dává Bosche do souvislosti s heretickým hnutím středověku, s hnutím 

,,Bratři svobodného ducha“ (Homines Intelligentia), kteří byli nazýváni též adamité. 

Spojitost s nimi hledal především v dílech jako Zahrada pozemských rozkoší, Pokušení sv. 

Antonína, či v obraze Vůz sena. Fraenger tvrdil, že nikoho z historiků nenapadlo, že by 

Bosch mohl své obrazy zastřít se skrytým záměrem a tím předat zprávu o společenství, ke 

kterému patřil.18 Fraenger svým názorem prakticky zpochybnil všechny předchozí 

boschovské studie. 

Většina historiků s Fraengerovými závěry nesouhlasí19 a tvrdí, že je jeho výtvor 

není ničím jiným, než produktem jeho vlastní obraznosti. Se záhadou Hieronyma Bosche 

se snažilo vypořádat množství historiků před Fraengerovou smrtí v roce 1964 i po ní. Již 

v padesátých letech minulého století, po zveřejnění Fraengerových prací,  začali někteří 

historici  zdůrazňovat vážnější a snad konvenčnější původ Boschových maleb. Max 

Friedländer podtrhl obecný názor, že umělcovi současníci, chápali jeho umění jako kázání 

s morálním ponaučením. 

Další monografie, která vyšla v roce 1959, byla autorským počinem Ludwiga von 

Baldass, který v ní mimo jiné určil několik umělcových obdivovatelů jimiž byly velmi 

vážené osoby, Filip Dobrý Brabantský a jeho sestra, velkovévodkyně Margareta, Vilém 

Oranžský a arcivévoda Ernest, stejně jako méně urození občané Amsterodamu, Haarlemu a 

Antverp a mezi nimi i Rubens.20 Podle něho byl Bosch také umělcem, který pochopil 

důležitost kresby pro rozvržení a vyjasnění detailů.21 

V porovnání s předchozí tendencí, která viděla za Boschovou představivostí  

zejména středověkou křesťanskou teologii bez ohledu na to, jak nová, nebo dokonce 

                                                 
17 Jedná se o knihu Wilhelm FRAENGER: Hieronymus Bosch. Das tausendjährige Reich, s. l. 1947. Pozn. 
autora. 
18 Fraenger mluví dokonce o osobě objednavatele triptychu Pozemských rozkoší, který se měl podílet na 
obraze nejen zvolením námětu, ale měl navrhnou t i použití barev a formální kompozici. Tohoto tajemného 
muže ztotožňuje s velmistrem řádu Volného ducha. REMBERT 2007 (pozn. 3) 21. 
Ve svém článku o Svatém Janu na Patmu, publikovaném v letech 1949-1950, Fränger prohlásil, že odkryl 
totožnost velmistra. Ztotožnil ho s židovským usedlíkem, který byl slavnostně pokřtěn za přítomnosti Filipa 
Dobrého Brabantského, který přijal křesťanské jméno Philip van Sint Jan. REMBERT 2007 (pozn. 3) 49. 
19 Argumentaci záporného stanoviska zmiňuje ve své eseji též Jarmila Vacková. Zmiňuje fakt, že sekta 
adamitů není v Nizozemí Boschovy doby doložená. Argumentuje též objednávkami panovnických 
prominentů, jako byl burgundský vévoda Filip Sličný, a sběratelstvím duchovních a světských osob, ke 
kterým patřila Marie Uherská, Markéta Rakouská a především Filip II., kteří by se jen stěží byli obklopovali 
obrazy heretického obsahu. VACKOVÁ 2001 (pozn. 16) 170-172. 
20 Ludwig BALDASS: Hieronymus Bosch, Leipzig 1968, 8. 
21 BALDASS 1968 (pozn. 20) 193. 
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bizarní se mohla jevit, se poválečné studie vydaly do odlišných oblastí, soustředily se na 

psychologické zdroje, jak je zkoumal Freud nebo Jung nebo jak je zkreslila vlastní 

Boschova pýcha. Začaly se také zkoumat zdroje, kterých se dřívější kritici dotýkali jen 

velmi zřídka, a to alchymie, astrologie a další okultní vědy, můžeme tu uvést knihu Annu 

Bozskowské Hieronim Bosch. Astrologiczna symbolika jego dziel z roku 1977. Do středu 

zájmu se dostala i různá gnostická učení, kterým se věnovala ve své práci Hieronymus 

Bosch und die geheime Bildwelt der Katharer z roku 1966 Lynda Harris. Až na pár 

výjimek se většina poválečných odborníků snažila objevit klíč, který hledal Erwin 

Panofsky, jenž Bosche odložil stranou jako příliš velkého a přesahujícího jeho schopnosti.  

Vědci se pohybovali na jedné straně mezi Baxem a dalšími, kteří Boschovy 

záhadné představy příliš neanalyzovali, ale spíše je popisovali, a na druhé straně těmi, kteří 

se ve svých studiích pokoušeli Boschovy představy vztahovat k různým aspektům dobové 

nebo středověké kultury a literatury.  

 

1. 4 Tendence 21. století 

 

 Bohužel se ještě v dnešní době nenašel ,,Walter Gibson“, který by vytvořil přehled 

nejnovějších směrů boschovské problematiky. Bohužel pro nedostatečný přístup k dnešním  

studiím, je autorka této práce nucena poskytnout jen velmi okleštěný náhled, zakládající se 

na nedávno vydané knize Virginie Pitts Rembert. 

Virginia Pitts Rembert uvádí při výkladu Boschova díla některé představy jako 

pravděpodobný zdroj obrazového rejstříku maleb, neboť jak tvrdí, ,,lze porozumět pouze 

celkové myšlence a zdrojům jednotlivých částí.“22 Není jejím cílem vysvětlit obrazy podle 

nějakého racionálního významu, který by v nich měl být skryt, nemá potřebu najít klíč, 

který by význam obrazu odkrýval.  

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 REMBERT 2007 (pozn. 3) 77. 
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2. Dobové záznamy 

 

Již podle prvních prací historiků jako byl van Mander nabýváme dojmu, že už 

tehdy, necelé století po Boschově smrti, dochází k zastínění umělcovy osoby legendou. Je 

známo, že si ho současníci vážili, patřil ve svém rodném městě k nejbohatším občanům. 

Když zemřel, označili ho jako ,,insignis pictor“.23 Trávil život mezi dílnou a kostelem, 

ponořený do práce a navštěvující sezení Bratrstva Panny Marie, jehož byl členem.24  

Bosch po sobě nezanechal jako Albrecht Dürer žádné dopisy ani deníky. Oněch 

několik známých údajů o jeho životě a působení lze najít městském archivu  

s’-Hertogenboschi.25 S pracemi, které byly vystavěny na podkladě pramenů, které zmiňují 

postavu Hieronyma Bosche nebo jeho rodinu, se setkáváme v první polovině 20. století u 

Mosmanse nebo Smulderse. Avšak místo toho, aby došlo k osvětlení alespoň některých 

otázek, vyvstávají další. Tyto práce se zakládají většinou na dvou pramenech, jejichž 

spolehlivost není ani v jednom případě prokázána. Jsou to doklady Bratrstva Panny Marie 

v s’-Hertogenboschi, které obsahují různé účty, druhý dokument, zachovaný však jenom 

v kopii z doby po umělcově smrti, je záznam o přijetí a úmrtí členů. Tento záznam není na 

rozdíl od předchozího dokumentu úplný a v období od roku 1330 do roku 1567 je psán 

jednou rukou.26 

Příliš spolehlivý není ani pramen třetí, seznam jmen a erbů řádu bratrstva, 

pocházející přibližně z roku 1750, přestože nese poznámku, že byl pořízen již v roce 1606. 

Mnohem bezpečnější jsou zprávy o malířově rodu ,,van Aken“. Tyto zápisky nám neříkají 

nic o něm samotném, dokonce ani o jeho datu narození. 

 

2. 1 Hieronymus Bosch v dobových dokumentech 

 

Hieronymus Bosch žil a pracoval v s’-Hertogenboschi, v místě, kterému vděčí také 

za své jméno. V Boschově době byl s’-Hertogenbosch jedním ze čtyř největších měst 

vévodství brabantského, které náleželo k rozsáhlým územím ctižádostivých burgundských 

vévodů. Bylo to kvetoucí město, středisko rozlehlé zemědělské oblasti, které udržovalo 

rozsáhlé obchodní styky jak se severní Evropou, tak s Itálií. Ačkoliv byl jeho oděvní 

                                                 
23 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 83. 
24 Ibidem 83. 
25 Chronologicky řazené zápisy z dokumentů cituje ve své knize R.-H. MARIJNISSEN: Hieronymus Bosch, 
Genf 1972, 17-22, Buzzati a Cinotti provádí výběr z pramenů a uvádí je spolu s dalšími historickými 
událostmi. BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 83-85. 
26 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 83. 
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průmysl důležitý, město bylo spíše známé staviteli varhan a slévači zvonů. O charakteru 

města rozhodovala převážně třída obchodníků. Město postrádalo aktivní život dvora, 

nesídlila zde univerzita ani biskupství. 

S rodinným jménem ,,van Aken“27 se setkáváme v s-Hertogenboschi od 13. století. 

Jméno odkazuje na pravděpodobný cášský původ rodiny malíře, který se podepisoval 

v gotických literách ,,Jheronymus Bosch“. Od druhé poloviny 14. století se objevuje jméno 

,,van Aken“ v záznamech pravidelně. Jako malíři jsou označováni Jan, Hieronymův děd, 

Anthonius, otec, a bratr Gossen. Mimo to byli malíři tři z jeho čtyř strýců, Thomas, Gossen 

a Jan [1]. Jeho synovec Jan, syn bratra Gossena, je veden v záznamech jako řezbář.28 

Máme tedy co dočinění s uměleckou rodinou. O společenském postavení otce Hieronyma 

Bosche víme málo. Zachovala se nám zmínka, že Anthonius, otec pěti dětí, kupuje dům na 

náměstí v s’-Hertogenboschi v roce 1462.29   

Malíř, jehož pravé jméno je Jeroen Anthonissoen van Aken, se pravděpodobně 

narodil roku 1450.30 První zmínka o Boschovi pochází z roku 1474 a hovoří se v ní o něm 

společně s jeho dvěma bratry a sestrou. Roku 1481 se žení s Aleyt, dcerou  Goyarta vanden 

Mervenne.31 Aleyt pocházela z dobré rodiny a měla značné jmění.Tím si Bosch zajistil 

život bez existenčních potíží.32 Mezi lety 1486–1487 se Bosch stává členem Bratrstva 

Panny Marie (Liewe Vrouve Broederschap)33 při katedrále svatého Jana                       

v s’-Hertogenboschi, se kterým zůstal po celý svůj život úzce spjat.34 Také většina 

Boschovy rodiny patřila do bratrstva a byla jím zaměstnána při různých prací. V letech 

1475–1476 je doložen Anthonius van Aken a jeho synové jako poradci Bratrstva Panny 

                                                 
27 Aken je do holandštiny převedený název města Aachen. Pozn. autora. 
28 R.-H. MARIJNISSEN: Hieronymus Bosch, Gent 1972, 16. 
29 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 16. 
30 Datum jeho narození není známo. Existují dva portréty umělce. Starší vyobrazení je kresbou, která pochází 
ze sbírky portrétů slavných umělců z poloviny 16. století, která je známá jako Recueil d’Arras obr. 2. Obraz 
Bosche se nachází na posledním foliu a nese nápis ,,Jeronimus Bos painetre“. Jedná  pravděpodobně 
autoportrét známý jen z pozdějších kopií, ukazuje Bosche v pokročilém věku. Předpokládalo se, že originální 
portrét byl udělán krátce před jeho smrtí v roce 1516. Později se objevuje pramen, který obsahuje jiný 
Boschův portrét, jedná se o Pictorum aliquot celebrium Germaniae inferioris effigies od Lapsonia, vydaný 
roku 1572 v Antverpách.Tentokrát se jedná o grafiku, kde je Bosch oslaven jako malíř obr. 3. Larry 
SILVER: Hieronymus Bosch, München 2006, 27-29. 
31 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 17. 
32 Mulazzani dává tento fakt do souvislosti s jeho uměleckou nezávislostí. Germano MULAZZANI: Die 
grossen Meister der Malerei. Hieronymus Bosch. Das Gesamtwerk, Frankfurt/M / Berlin / Wien 1979, 3. 
33 Toto bratrstvo bylo jednou z mnoha skupin oddaných uctívání Panny Marie, které se rozmohlo v pozdním 
středověku. Bylo založené někdy před rokem 1318. Bratrstvo v s’- Hertogenboschi zahrnovalo jak laiky tak 
duchovní, muže i ženy. Jejich oddanost byla zaměřena na zázraky konající obraz Panny ,,Zoete Lieve 
Vrouw“, uchovávaný  v kostele sv. Jana. Bratrstvo zde udržovalo kapli. Tato skupina přitahovala členy 
z celého severního Nizozemska a Vestfálska, jako obrovská a bohatá organizace musela značně přispívat 
k náboženskému a kulturnímu životu v s’-Hertogenboschi. Walter S. GIBSON: Hieronymus Bosch, London 
1973, 16. 
34 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 84. 
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Marie při rozhodování o zakázce na oltář, který měl zhotovit Adriaen van Wesel, pro 

katedrálu sv. Jana.35 Bosch mohl být jeden z Anthoniusových synů, přítomných na těchto 

jednáních, nicméně jeho první zaznamenané rozpravy s Bratrstvem se odehráli v letech 

1480-1481, kdy obdržel zakázku na oltářní křídla.36 Posléze obdržel a vykonal ještě 

několik objednávek Bratrstva týkající se katedrály sv. Jana v s’-Hertogenboschi.37 V letech 

1508-1509 Bosch a architekt katedrály Jan Heyns, nástupce du Hameela, konzultovali 

polychromování oltáře, snad dokončeného 1477.38 Na tomto místě musíme zmínit 

objednávku Filipa Sličného, vévody Burgundského, z roku 1504 na obraz s výjevem 

Posledního soudu39, zde je poprvé Hieronymu Bosch označen přízviskem Bosch.40  

Poslední zmínka o malíři v aktech Bratrstva Matky Boží 9. srpna  roku 1516 

zaznamenává, že se v kapli Bratrstva Panna Marie v chrámu sv. Jana v s’-Hertogenboschi 

koná slavnostní pohřeb ,,zesnulého spolubratra Jeronýma z Cách zvaného Bosch, slavného 

malíře“, který zemřel pravděpodobně několik dnů před tímto datem.41 

 

2. 2 Náboženský život v Boschově době  

 

Náboženský život se zdá být zejména prosperující. Ve městě a v jeho okolí byl 

velký počet mužských a ženských klášterů. Zvlášť pozoruhodné jsou zde dva domy 

založené Bratry a sestrami pospolitého života.42 Toto sdružení bylo modifikovaným 

náboženským řádem, kde se neskládaly sliby, a pocházelo z oblasti Holandska  pozdního 

14. století. Členové se pokoušeli navrátit k jednodušší a více osobní formě náboženství, 

které bylo nazýváno Devotio moderna. Na rozvoji tohoto hnutí měl podíl mnich Geert 

Grote, který hlásal větší přísnost proti kacířům a kritizoval mnichy za porušování pravidel 

jejich mnišského života. Gerard Grote udržoval osobní styk s Janem Ruysbroeckem a 

přeložil několik jeho děl. Ale spiritualita Grotova a jeho následovníků nedosahovala 

                                                 
35 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 17. 
36 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 17. 
37 Tyto objednávky zahrnovaly několik návrhů. Jeden v letech 1493–1494 na chrámovou vitraj do nové 
kaple, další v letech 1511–1512 na kříž a třetí 1512–13 na lustr. Malý honorář, který obdržel za třetí projekt, 
dokazuje, že to dělal jako laskavé gesto. Walter S. GIBSON: Hieronymus Bosch, London 1973, 17. 
38 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 20. 
39 Na obraze měl být zobrazen Poslední soud s Nebem a Peklem. Měl být devět stop vysoký a jedenáct stop 
široký. MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 19.  
Obrovské rozměry mohly přiblížit obraz oltáři Rogiera van der Weyden v nemocnici v Beaune. Boschovo 
dílo je ztraceno, ale někteří vědci věří, že část je v Mnichově. V průběhu dalšího rozpoznávání bylo na 
triptych ,,Posledního soudu“ ve Vídni nahlíženo jako na zredukovanou repliku Boschem vytvořeného 
Filipova oltáře. GIBSON 1973 (pozn. 37) 18. 
40 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 19. 
41 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 85. 
42 GIBSON 1973 (pozn. 37) 13. 
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myšlenkové výše tohoto mnicha z kláštera Groenendaal.43 Zaměřovali se především na 

čistotu svého srdce, vedení ctnostného života a na život, který následuje Krista, které 

odkazuje na pojednání Imitatio Christi připisováné Tomáši Kempinskému.44 Charakter 

hnutí tohoto hnutí musel být dobře znám Boschovi a jeho mecenášům. Devotio moderna 

hrála významnou roli v ovlivnění náboženství v 15. století a pravděpodobně přispělo 

k  udivujícímu vzrůstu náboženských nadací v s’-Hertogenboschi. A tak v roce 1526, 

pouhých deset let po Boschově smrti, náležel každý devatenáctý obyvatel                          

s’-Hertogenboschi k nějakému náboženskému řádu.45 Zdá se, že přítomnost mnoha 

klášterů a hospodářská konkurence schopnost, kterou vytvářely, vyvolaly mezi 

měšťanstvem a řády jisté nepřátelství. Postoj, který můžeme také vidět v Boschově díle.  

 

2. 3 Širší historický kontext 

 

Nedramatické osobní údaje se odvíjely uprostřed dynamického vývoje společnosti. 

Hieronymus Bosch zažil klíčové politické i hospodářské změny, během nichž se vyspělé 

nizozemské provincie dostaly do rukou Habsburků. Stalo se tak sňatkem Marie, dědičky po 

posledním burgundském vévodovi Karlu Smělém, s rakouským arcivévodou, pozdějším 

římským králem a císařem Maxmiliánem I.46 Ten vládl v Nizozemí sice až do roku 1492, 

byl ale vystaven snahám vlivného měšťanstva po emancipaci. Počátkem roku 1488 byl 

dokonce tři měsíce vězněn patriciátem bohatého Gentu, aby byl posléze přinucen přihlížet 

popravě habsburské moci stranících členů městské rady.47 Do protihabsburského odboje se 

tehdy zapojil také s’-Hertogenbosch, kde v klášterech tamních dominikánů Maxmilián 

s oblibou přebýval. Proto také předal roku 1492 rád vládu nad nepohodlnými a vzpurnými 

provinciemi, tehdy sotva čtrnáctiletému synovi Filipu Sličnému, po matce pocházejícímu 

z burgundské dynastie a vychovávaném nizozemskými šlechtici, jenž sňatkem s infantkou 

Janou Kastilskou položil základ k habsburské světové říši.48 V roce 1500 se manželům 

narodil v Gentu syn, pozdější císař Karel V., zastupovaný v Nizozemí v letech  

                                                 
43 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 134. 
44 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 134. 
45 BOSING 1999 (pozn. 5) 11. 
46 Jarmila VACKOVÁ: Fenomén Bosch na konci tisíciletí, in: NODL Martin (ed): Odpovědi obrazů. Mistři 
starého Nizozemí, Praha 2001, 177. 
47 VACKOVÁ 2001 (pozn. 46) 177. 
48 Ibidem 177. 
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1507-1530  svou tetou a vychovatelkou Markétou Rakouskou, tolerantní a uměnímilovnou 

ženou, z jejíhož popudu se roku 1515 stal princovým rádcem Erasmus Rotterdamský.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
49 VACKOVÁ 2001 (pozn. 46) 177. 
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3. Sběratelé v Benátkách  

 

 Spojovníkem mezi Hieronymem Boschem a Benátkami pro nás může být osoba 

kardinála Grimaniho, který byl vlastníkem několika děl, kterými se tato práce zabývá. 

Dříve než se dostaneme k samotné sbírce, je třeba alespoň načrtnout pojem sběratelství 

v Benátkách. 

Benátky byly vždy otevřené vlivům, cizinci je často navštěvovali, obchodníci ze 

všech stran přiváželi krásné věci a kuriozity. Není překvapením, že bohatí Benátčané 

naplňovali své domy krásnými poklady. Byli to úspěšní sběratelé a to především 

klasických děl. Stejně tak sbírali zbraně, portréty a vzpomínkové předměty, které ukazovali 

na status rodiny, příslušnost do civitas veneziana.50  

Není možno určit, kdy Benátčané začali sbírat sochy, malby a kresby. V roce 1355 

vzdělaný Trevisan notář Oliviero Forzetta sbíral antické předměty a také malbu, ale byl 

v tom asi izolován.51 Od 15. století začíná zájem o díla tohoto charakteru stoupat a to i díky 

rozvoji humanistické kultury. Není tedy divu, že se v Benátkách setkáváme od první 

poloviny 15. století i s uměním Holanďanů jako byl Jan van Eyck a jeho následovníci. Ve 

druhé polovině 15. století je vliv Holanďanů nezpochybnitelný, ale je málo konkrétních 

důkazů. Mezi ně patří například oltáře v benátských kostelích, jako od neznámého malíře 

Piera de Fiandra, který byl 1451 dodán do kostela Santa Maria della carita. Také polyptych 

od Dierica Boutse,52 malíře, který pravděpodobně inspiroval Bosche při tvorbě Vizí ze 

záhrobí, byl původně v nějakém benátském kostele.53 Jen málo informací  je o 

holandských malbách v privátních domech. Do konce 15. století můžeme načrtnout 

přítomnost holandských maleb v benátských sbírkách pouze jako fragmentární. 

 Situace se radikálně mění na počátku následujícího století, kde můžeme srovnat 

množství inventářů majetku a jiného tištěného materiálu.54 Tyto zdroje nám dávají 

                                                 
50 Bernard AIKEMA (ed): The Lure of the North: Netherlandish Art in Venetian Collections, in: BROWN 
Beverly Louise (ed): Renaissance Venice and the North, Milano 1999, 83. 
51 AIKEMA 1999 (pozn. 50) 83. 
52 Který je teď v různých galeriích. Pozn. autora. 
53 AIKEMA 1999 (pozn. 50) 84. 
54 Benátské inventáře jsou zdroje s neocenitelnou hodnotou. Mezi nimi nalézáme inventáře bohatých, ale i 
chudších rodin a majetky umělců. Ve starších inventářích, které se nám zachovaly, datovaných od dvacátých 
let 16. století, shledáváme i jiné druhy maleb, než jen Pannu Marii. Je zaznamenána přítomnost obrazů 
s náboženskými tématy, portréty a také vyobrazení sekulárních témat. V inventářích se notáři nesnažili 
identifikovat obrazy přesně, neodlišovali ode sebe Holandsko a Německo. Mimo školu Scuola Greca a 
Scuola Fiaminga neoznačují inventáře ani umělce, ani školu. Nacházíme záznamy jako vlámský Kristus na 
plátně nebo vlámské plátno s muzikanty, malba Máří Magdalény v holandském stylu. Z těchto inventářů se 
dozvídáme, že bylo v Benátkách velké množství holandských maleb mající různá témata a že je vlastnili lidé 
z různých společenských skupin. AIKEMA 1999 (pozn. 50) 84. 
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relativně spolehlivý výčet děl severních mistrů v majetku Benátčanů. Pro umělce a díla, 

která se do Itálie dostávají přes Alpy, se používal pojem ,,ponentini“. 

Mimořádný dokument o uměleckých sbírkách Notizia d’opere del disegno, sestavil 

Marcantonio Michiel mezi lety 1541–1543.55 Jsou zde popsány sbírky, které byly umístěny 

v kostelích a ve veřejných budovách po celém Venetu. Holandská díla byla zaznamenána 

v devíti sbírkách, dvou padovských a sedmi benátských. Sběratelé pocházeli z různých 

společenských skupin. V Benátkách jsou to Antonio Pasqualino, Andrea Odoni, Antonio 

Foscarini, Francesco Zio, Gabriel Vendramin a kardinál Domenico Grimani.56   

 

3. 1 Sbírka Domenica Grimaniho 

 

Kardinálova sbírka, kterou později odkázal Benátkám, odpovídá tehdejšímu vkusu. 

V jejím centru se nacházela sbírka archeologických nálezů, vlastnil také malby a kresby. 

Velké množství z těchto děl bylo severního původu. Michiel v seznamu uvádí Memlingovy 

obrazy, Bosche, Patinira, ale také ,,Grimaniho breviář“ a díla jiných malířů.57  

Michiel popsal, že je kardinál Grimani, kromě tří krajinomaleb od Patinira, 

majitelem nejméně pěti obrazů přisuzovaných Boschovi.58 Dle Michiela jeden zobrazuje 

sv.Jonáše, další dva jsou obecně identifikovány jako část Vize ze záhrobí a  poslední dva 

ukazují Pokušení svatého Antonína. Některá díla jsou doposud dohledatelná v benátských 

sbírkách. Vize ze záhrobí se nacházejí v Palazzo Ducale a Grimaniho breviář v Bibliotece 

Marciana. 

Celková historie těchto desek, jež viděl a popisuje Michiel, není zcela jasná. O 

osudu sbírky se dovídáme z Grimaniho závěti z roku 1520, ve které se mimo jiné zmiňuje 

o svém slavném breviáři. Kardinál, humanista a sběratel zanechal breviář svému bratru 

Vincenzovi s poznámkou, že musí setrvat v rodinném vlastnictví a má být ukazován 

významným osobám. Ovšem Domenico změnil podstatně svůj záměr v konečném znění 

svého testamentu z roku 1523. Jeho synovec Marino, aquilejský patriarcha, si měl vzácný 

rukopis ponechat a po své smrti odkázat Benátské republice. Ve skutečnosti zůstal v držení 

rodiny déle, než bylo stanoveno.59 Až po smrti Giovanni Grimaniho, nového aquilejského 

                                                 
55 AIKEMA 1999 (pozn. 50) 84. 
56 Ibidem 84. 
57 Ibidem 86. 
58 Beverly Louise BROWN (ed): From Hell to Paradise: Landscape and Figure in Early Sixteenth-Century 
Venice, in: AIKEMA Bernard (ed): Renaissance Venice and the North, Milano 1999, 427. 
59 Augusto GENTILI: Flämische und holländische Maler zwischen 15. und 16. Jahrhundert, in Nepi: Malerei 
in Venedig, München 2003, 200. 
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patriarchy, se signorii podařilo v roce 1592 breviář získat. Zdá se, že rukopis nebyl nikdy 

přístupný veřejnosti a nemohl být tedy dílem, které mohlo mít vliv na umění té doby a 

ovlivňovat uměleckou produkci. To se týkalo i Benátek, neboť se breviář nachází od roku 

1523 do roku 1547 v římské rezidenci Marina Grimaniho a posléze byl téměř až do konce 

století umístěn v soukromé sbírce Giovanniho. Breviář byl tedy slavný především 

z doslechu. 

S největší pravděpodobností byla díla Bosche také součástí Grimaniho odkazu 

Benátské republice z roku 1523.60 Tento odkaz obsahuje vedle množství starožitných 

památek také množství severských maleb. Část odkazu se vrací Grimaniho dědicům roku 

1528. V tom čase jeho synovec Marino odvezl dvacet jedna maleb do Říma, ale velké 

množství nechal v Benátkách. O obsahu toho, co nechal v Benátkách, vypovídají citace: 

,,uno quadro con due sportelli fiandrese iudecio di christo“ a ,,uno quadro fiandrese lo 

inferno a oaglio“.61 Také zde zanechal dvě různě veliká plátna, obě s Umučením sv. 

Antonína, připisovaným Boschovi. Není jisté, jestli Peklo je týž obraz, který zaznamenává 

Michiel v roce 1521, nebo jestli triptych ,,Poslední soud“ může být jednoznačně 

identifikován s Boschovými scénami Nebe a Pekla a chybějící prostřední deskou.62 Když 

Marino v roce 1545 zemřel, zanechal po sobě zadlužený majetek. Jeho bratr Giovanni 

zakoupil jeho obdivuhodné sbírky, a když i on roku 1592 zemřel, mnoho významných 

uměleckých děl se dostává do benátských veřejných sbírek. Ale jeho poslední vůle si 

vymiňuje, že malby zůstanou v jeho domě jako dekorace.63 

 

3. 2 Obrazy ve sbírce Palazzo Ducale 

 

 Některé malby se pravděpodobně staly součástí benátských sbírek, tedy Palazza 

Ducale, nedopatřením. Je možné, že obrazy, které Michiel popsal, jsou v Palazzo Ducale 

od té doby až po současnost.  Poté, co se v roce 1528 usídlili Grimaniho dědicové 

v Benátkách, zůstalo dalších osm truhlic naplněných malbami v suterénu paláce. Teprve 

v roce 1615 rozhodla rada deseti tyto obrazy restaurovat a vystavit ve zmíněném paláci.64 

O půl století později, tedy v roce 1664, Boschini zaznamenává, že viděl patnáct 

desek Civetty (Herri met de Bles) na chodbách paláce, ,,con varie Chimere, sogni, visioni, 

                                                 
60 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
61 BROWN 1999 (pozn. 58) 432-434. 
62 Ibidem 434. 
63 Ibidem 432. 
64 Ibidem 434. 
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e bizzarie, che insegnato al capriccio uove invenzioni“.65  Záznam byl později korigován 

Zanettim roku 1733, který poukázal, že z patnácti děl přisouzených Civettovi, jen čtyři 

obdélníkové obrazy jím byly opravdu namalovány.66 Tyto tzv. ,,Civettas“ byly následovně 

identifikovány jako dvě sady Boschových desek; navzdory faktu, že v onom ohni a síře 

pekla je jenom málo čehokoliv, co bychom mohli nazvat bizarní a chimérické. Jestli tohle 

jsou opravdu obrazy zmíněné Michielem, tak mohou být mezi těmi díly ze severu, které 

jsou v Benátkách dokumentovány soustavně od nejranějších dob. Bohužel tedy byly 

velkou část 16. století skryty veřejnosti, a tak byl jejich vliv na uměleckou produkci té 

doby nepatrný nebo dokonce žádný.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 BROWN 1999 (pozn. 58) 434. 
66 Ibidem 434. 
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4.  Dochovaná díla Hieronyma Bosche v Benátkách 

 

 V Benátkách se dochovaly tři oltářní triptychy, které jsou považovány za dílo 

Hieronyma Bosche. Jedná se o triptych Umučení sv. Liberaty, triptych s Poustevníky a 

fragmenty triptychu s tématem Vizí ze záhrobí. První dvě nesou signaturu, která je 

považovaná za autentický podpis Hieronyma Bosche.Všechny jsou datovány do rozmezí 

let 1500-1505.67  

 

4. 1 Soumrak nad lidstvem 

 

Hřích a pošetilost hrály v Boschově díle významnou roli, jejich význam můžeme 

plně ocenit jedině v souvislosti s rozsáhlou středověkou tématikou posledního soudu. Den 

soudu značí poslední skutek dlouhé a bouřlivé historii lidstva, která začala pádem Adama a 

Evy a jejich vyhoštěním z Edenu. Je to den, kdy mrtví vstávají z hrobů a kdy Kristus 

přichází, aby podruhé všechny soudil, uspokojujíc každého dle jeho zásluh tak, jak On sám 

předpověděl: ,,Tehdy řekne král těm po pravici: ,,Pojďte požehnaní mého Otce, ujměte se 

království, které je vám připraveno od založení světa.“ Potom řekne těm na levici: ,,Jděte 

od mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům.“ (Mt 25,34.41) . 

Čas přestane a věčnost začne. 

Přípravy na tento konečný den byly hlavní činností a lze říci starostí středověkých 

kostelů, která měla vést lidi k věrnosti, která jediná dovede člověka k věčné blaženosti, a 

jež chtěla být též výstrahou hříšníkům a zlosynům před strašným trestem, který je čeká, 

když se nepolepší. Že živoucí strach z pekla není nejlepším přesvědčovacím prostředkem 

pro život na správné cestě, bylo uznáno ve 14. století nizozemským mystikem Janem van 

Ruysbroeckem. Ústřední a v církvi platný dobový názor je však reprezentován Tomášem 

Kempe nským, který ve svém díle Imitatio Christi říká, že je dobré, pokud láska k Bohu 

nezabrání lidem v hříchu, tak jim v tom přinejmenším zabrání strach z pekla. 68 Tak byla 

popisována nekončící muka a prokletí v nápadných detailech v nespočetných knihách a 

kázáních v průběhu rozjímání nad posledním soudem.  

 

                                                 
67 Datace děl Hieronyma Bosche je komplikovaná, nejnovější dendrochronologické výzkumy posunují dataci 
desek před rok 1500, ale tento fakt musíme brát jen jako orientační. Desky byly často skládány z různě 
starých kusů dřeva, ale i pravděpodobná doba, kdy se na desky začalo malovat, je pohyblivá. Jos 
KOLDEWEIL / Paul VANDEBROECK: Hieronymus Bosch. The complete paintings and drawings, 
Rotterdam / Gent / Amsterodam 2001, 87-88. 
68 GIBSON 1973 (pozn. 37) 49. 
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4. 1. 1 Vize ze záhrobí 

 

V Benátkách se do dnešní doby dochovaly čtyři desky s náměty Pozemského ráje, 

Nebeský ráj, Pekla a Pádu zatracených, které jsou většinou badatelů považovány za 

autentické dílo Hieronyma Bosche. O deskách nám podává zprávu roku 1521 výše 

zmíněný Marcantonio Michiel, který je viděl v Palazzo Ducale u Domenica Grimaniho. 

Poznamenává si, že viděl ,,plátno Pekla s velkou rozmanitostí nestvůr“ a ,,plátno se Sny“.69 

Názor, že se jedná o táž díla, se přijímá i přes fakt, že Michiel se zmiňuje o plátnech, 

zatímco obrazy v paláci jsou malovány olejovými barvami na dřevěnou desku. Zatímco 

Pád zatracených a Peklo mohou být bez problémů plausibilně spojovány s podivnými 

příšerami Michielova pekla, jeho ,,plátno se Sny“ je komplikovanější. Předpokládá se, že 

na počátku 16. století byly scény Pozemského a Nebeského ráje  interpretovány jako snové 

Dantovské vize nebo jako symbolické sny podobné Polifilov ě Hypnerotomachii. Je 

pravděpodobné, že byly uznávány jako náboženská témata, protože navzdory Boschově 

mystickému tunelu světla, základní ikonografie oslaveného vstupu vyvolených do nebe 

byla známá stejně v Benátkách jako v s’- Hertogenboschi.70 Zajisté kdyby je Michiel viděl, 

byl by nazval tato dvě díla ,,Ráj“. Po celé 16. století se sny chápaly jako reflexe duše, která 

zaznamenává buď Boží nebo ďáblovu blízkost, a tak si Michiel mohl myslet, že kající duše 

v pekle spala a snila hrozivé sny plné strašlivých scén. Zdá se být možné, že Michiel buďto 

jen viděl nebo jen popsal dvě Boschovy scény a zejména jednu, kde rozpoznává zatracené, 

jak jsou zaháněni do pekla monstrózními démony, druhý obraz  interpretuje jako strašlivé 

proroctví snícího, ačkoliv Bosch pravděpodobně tuto postavu vytvořil, aby reprezentovala 

pokání odsouzené duše.71  

Panely o velikosti 86,5 x 39,9 cm  nejsou signovány.72 Vnější strana panelů je 

opatřena mramorovanou temperou, považovanou za původní, červenou u Pozemského ráje 

a u Pádu zatracených, zelenou u  Příchodu duší do empyrea a Pekla. Desky byly zkráceny. 

Zřejmě sloužily jako křídla jednoho oltáře, pravděpodobně triptychu.Umělec nejspíše 

plánoval křídla oltáře tak, aby vnější strany zavřených křídel tvořila diagonální uspořádání, 

šachovnici červené a zelené barvy. Máme dva způsoby umístění desek kolem domnělého 

prostředního panelu. Způsob, který navrhuje Tolnay, který  předpokládá, že desky byly 

                                                 
69,, La tela delinferno cun la gran diversità de monstri“ a ,,La tela delli sogni fo de man de linstesso. BROWN 
1999 (pozn. 58) 432. 
70 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
71 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
72 Charles de TOLNAY: Hieronymus Bosch. Kritischer Kaltalog der Werke, Baden-Baden 1965, 353. 
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umístěny nad sebou. Tím se nám dostane výjev s Nebeským rájem nad Pozemský ráj a Pád 

zatracených nad Peklo.73 V tomto případě může činit potíže rozměr i ikonografie 

původního triptychu. Když budeme vycházet z názoru, že křídla byla umístěna nad sebou, 

musela by být střední deska, včetně rámu, asi 190 cm vysoká a 103 cm široká.74  

Marijnissen navrhuje seskupit desky kolem ústředního obrazu vedle sebe.75 Pak se nám 

objeví tunel světla z desky Příchod duší do empyreia úplně nalevo a Peklo zase v opozici, 

zcela vpravo. Pak bude Pozemskému ráji protějškem Pád zatracených. Posledním názorem 

je příspěvek Bosinga, který reflektuje předchozí případy, ale jako nejpravděpodobnější 

považuje, že zde jde o původně samostatné obrazy odměn a trestů vyplývajících ze 

zvláštního soudu.76  

 

4. 1. 1. 1 Literární a výtvarné zdroje 

 

 Oba benátské obrazy pekla jsou výstižností a jednoduchostí zobrazení v Boschově 

díle ojedinělé. Všude jinde namaloval obyvatele pekla v nevyčerpatelné mnohotvárnosti. 

Na deskách není přítomen žádný příslib vykoupení, nebe a peklo jsou zde prezentovány 

jako kontrastní, ale sobě rovné definitivní možnosti pro osud duší.   

Jak již bylo zmíněno, téměř všichni badatelé, kteří se zabývají dílem umělce ze    

s’-Hertogenbosche, zdůrazňují důležitost příběhů rytíře Tondala a jeho cesty do podzemí, 

jako jedinečného literárního zdroje, který je zajímavý pro formování malířovi imaginace. 

Mnozí, počínaje Dolmayerem (1898), zmiňují důležitost analogií mezi pracemi, které jsou 

připisovány Boschovi a jistými popisy v textu, například jak andělé vyprávějí Tondalovi 

hrůzy pekelné.77 Tondalovo vidění a jiné prameny líčily ovšem trýzně zatracenců tak, jako 

by se odehrávaly v přítomné chvíli v očistci, ne jako u Bosche v blíže nespecifikovatelné 

budoucnosti. Z toho promlouvá víra ve zvláštní soud, v osobní skládání účtů, kterému se 

člověk podrobí hned po své smrti, aby se pak podle svých zásluh ocitl na místě útrap či 

blaženosti, kde bude očekávat poslední soud.78 Boschova vize nebe nachází také blízké 

                                                 
73 TOLNAY (pozn. 72) 353. 
74 R.-H. Marijnissen se domnívá, že je to nepravděpodobné, ale ne nemožné. Odkazuje na chybějící studie o 
typologii nizozemských oltářů. MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 302. 
75 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 302. 
76 BOSING 2005 (pozn. 5) 36. 
77 Catarina LIMENTANI VIRDIS: Across the Alps and to the Lagoon: Northen Artists in Venice during the 
Sixteenth Century, in: AIKEMA Bernard / BROWN Beverly Louise (ed): Renaissance Venice and the North, 
Milano 1999, 73. 
78 Toto učení, v pozdním středověku rozšířené, lze najít v Dialogu o zvláštním soudu božím od Dionysia 
Kartäusera. BOSING 1999 (pozn. 5) 36. 
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paralely s písemnictvím 14. století, s Jindřichem Susem, který živě popisuje, jak je duše 

řízena přes devět kruhů světla, aby na závěr vstoupila do oslepující jasnosti nebeského 

ohně, ale i s vlámským mystikem Janem van Ruysbroeckem,79 který psal o oslavených, jak 

jsou vedeni do nedozírného esenciálního světla.80 Bosch patrně našel inspiraci i v díle 

Dierica Boutse, který se tomuto tématu ve svých malbách též věnoval.  

 

4. 1. 1. 2  Spekulace o střední desce triptychu 

 

Většina badatelů se shoduje na tom, že prostřední deska obsahovala malbu 

Posledního soudu. Toto tvrzení uvádí i Baldass s odkazem na rytinu Alarta du Haamel [4], 

která má být vyhotovena podle obrazu Hieronyma Bosche.81 Mezi vyvolené a zatracené 

toto eschatologické téma zapadá. Když přijmeme umístění desek nad sebou, objeví se nám 

malby, na kterých vidíme Pád zatracených a Peklo, vpravo, zbylé dvě vlevo. To však 

neodpovídá klasickému ikonografickému znázornění Posledního soudu, kdy Kristus 

soudce vykáže zatracené do pekla po své levici: ,,A budou před něho shromážděny 

všechny národy. I oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů, ovce 

postaví po pravici a kozly po levici.“ (Mt 25,32.33)  

 Je možné, že prostřední část byla tvořena řezbou s eschatologickým námětem 

Posledního soudu. Vyřezávané oltáře byly v Boschově době velmi oblíbené. Avšak jejich 

hlavními tématy bývaly pašijové scény, Kristovo dětství nebo mariánská témata.82 Je 

zaznamenáno, že se Bosch podílel na oltáři se střední vyřezávanou deskou, ke kterému měl 

zhotovit malovaná křídla. Oltář byl objednán pro kapli Bratrstva Panny Marie v katedrále 

sv. Jana v s’-Hertogenboschi.83 Hypotéza, že se jednalo o oltář s vyřezávanou střední 

deskou s námětem Posledního soudu a malovanými křídly, zůstává jednou z možných, ale 

se zřetelem na téma je velmi nepravděpodobná.84  

Třetí názor dává do spojitosti se střední deskou našeho triptychu dílo Tondalovo 

vidění z 12. století. V roce 1484 je vydána první holandská edice tohoto díla u Gerarda van 

                                                 
79 Je třeba si položit otázku, zda mohl Bosch díla tohoto mystika znát. Jeho duchovní traktáty byly tehdy již 
století staré a už se ani neobjevovaly v tisku. Není to samozřejmě vyloučeno, ale pravděpodobnějším 
vysvětlením se zdá být, že je třeba hledat spojení mezi Ruysbroeckem a Boschem v osobě Geerta Groota a 
v hnutí Devotio moderna. R.-H. MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 303. 
80 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
81 BALDASS 1968 (pozn. 20) 42. 
82 Larry SILVER: Hieronymus Bosch, München 2006, 122. 
83 Bosch maluje křídla retáblu v letech 1488-1490 a 1491-1492. Prostřední desku vyřezal ze dřeva v letech 
1476-1477 Adriaen van Wesel z Utrechtu. BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 85. 
Více k tématu vyřezávaných oltářů viz. SILVER 2006 (pozn. 82) 122-123. 
84 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 102. 
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den Leemt v s’- Hertogenboschi pod titulem ,,Boeck van Tondalus vysionen“.85  Jedná se o 

pojednání, původem ze 12. století, které popisuje démonická vidění hříšného rytíře irského 

původu. Rytíř Tondal byl doprovázen andělem do podzemí, kde shlédl rozličná pekelná 

muka, prošel očistcem a rájem, aby nakonec sám došel k blaženosti. 

 V žádném díle Hieronyma Bosche však nenacházíme téma cesty, typické pro tento 

příběh a ani postavu průvodce. Vliv těchto vizí není badateli popírán, ale jako téma desky 

se zdá být velice nepravděpodobné. 

 

4. 1. 1. 3 Pád zatracených  

 

Sestoupení odsouzených do pekla je zobrazeno jako volný pád zatracenců temnotou 

do jam naplněných horkou rudou lávou a žhavým popelem, při kterém jsou uchvacováni 

démony a pekelným ohněm [5]. Prostor je zkomponován jen za pomocí optických 

prostředků, světla a tmy. Bosch vytvořil představu pekla jako nepropustné nepředmětné 

temnoty, neohraničené a jednotvárné prázdnoty. Prostor vzbuzuje dojem, že obraz má být 

částí většího celku. Skrze nekonečnost prostoru je vyjádřena představa nikdy 

neustávajícího utrpení, věčnosti zatracených. V obraze dochází k dojmu neustálé proměny. 

Pozorovatel věří, že se v příštím okamžiku musí scéna změnit, že problesknou jiné části těl 

a ty viditelné že pro změnu pohltí tma. Tento účinek je ještě zesílen samotnými padajícími 

těly. Hrozivost hloubky, kterou vyvolává nepropustný tmavý základ a úděs náhle 

probleskujícího světla představují peklo velmi názorně. Ďáblové jsou zde zobrazeni jako 

hmyz s kostěnými pažemi s tesáky jako břitvy, kteří stahují duše stále hloub do podzemí. 

Jen jediný účastník září ve světle plamenů, zbylá těla zapadají do temnoty, stávají se 

doslova nicotou. Násilnost cesty odsouzených je postavena do ostrého kontrastu s klidnou 

poutí šumícími zahradami pozemského ráje, kterou absolvují vyvolení. 

Tento obraz nás může odkazovat k vizi ,,Útrapy tmavé hlubiny“ z Tondalova 

vidění, která byla znázorněno Simonem Marmionem s vyobrazeními ledové vody, 

sirnatých hor a zlomyslných démonů s ostrými žhavými háky [6]. Boschův obraz je dáván 

do spojitosti s malířem Diericem Boutsem [7]. Bosch následoval Boutsovu verzi, ale znovu 

ji přetransformoval, aby odpovídala jeho stylu vyprávění. Bouts namaloval k tomuto dílu 

protějšek, Pozemský ráj, kterým byl Bosch při malbě téhož námětu též inspirován. 

                                                 
85 LIMENTANI VIRDIS 1999 (pozn. 77) 73. 
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Ve srovnání s Janem van Eyckem, Dirkem Boutsem a Memlingem je počet figur 

Boschem zredukován tak silně, že se tmavý prázdný prostor univerza stal asi poprvé 

důležitým malířským tématem.  

 

Fragmentarizace lidských figur, kterou vidíme na Boschově malbě, je postižitelná 

poprvé u Huga van der Goes.86 Kde je v oltáři Portinari částečně osvětlen vznášející se 

anděl [8]. U Goese zůstává celý obrys anděla zřetelný stejně tak, jako potemnělý prostor 

kolem. Bosch jde však ještě dál, u něho zůstávají části lidského těla plně zahaleny do tmy.  

Geertgen tot sint Jans dochází ve své Madoně s dítětem k podobnému odvážnému řešení, 

ve kterém nechá tělo anděla v rozích malby zmizet v temnotě úplně [9], ale naproti 

Boschově výjevu tu nemáme dojem těkavosti, možnosti náhlé změny, při které určité části 

těl nebo i celé tělo zmizí a jiné, před tím neviděné, se vynoří z temnoty.  Ta v Boschově 

malbě nastává právě vlivem částečného osvětlení.  

 

4. 1. 1. 4 Peklo 

 

Scéna je proniknuta intenzivní šarlatovou září, žlutými a oranžovými jiskrami, 

vystřelujícími zpoza hor [10]. Tmavá krajina se skalisky, ze kterých vyrážejí plameny, se 

zrcadlí v hladině.V předním plánu je zelené monstrum s netopýřími křídly, které křičí 

kajícníkovi do ucha, jakoby se ho snažilo probudit do reality jeho situace. Tento hříšník 

sedí na břehu jezera v zádumčivé póze, zdánlivě přemožen bolestí. Obraz může být také 

interpretován  jako úzkostný sen nahé duše spící či rozjímající, která je soužená ďáblem. 

Vedle něho podřezává jedno z monster zavrženého nešťastníka. V pozadí  zápasí další duše 

ve vodě bez jakékoli pomoci. Peklo je pevně v rukou satanových. Není žádná naděje na 

spasení, jenom krutý neodvratný osud lidstva. Zadržené duše poznávají pozdě, že jsou 

zbaveny Božího znamení a tato bolest je nejtruchlivější, kterou duše v pekle zažívají.  

 

4. 1. 1. 5 Pozemský ráj 

 

Pramenem pro tuto malbu byl pro Bosche obraz Pozemského ráje od Diericka 

Boutse, který byl vyhotoven roku 1468 v Lille [11]. V popředí Boutsova obrazu je skupina 

zbožných duší, která je vedena andělem do krajiny, v jejímž centru je umístěna studna, 

                                                 
86  Daniela HAMER-TUGENDTHAT: Hieronymus Bosch. Eine historische Interpretation seiner 
Gestaltungsprinziepen, München 1981, 69. 
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v tehdy současném gotickém stylu. Ta představuje odkaz na popis ráje, který je napájen 

řekou, která se rozděluje do čtyř toků.87 Ve střední části obrazu doprovázejí andělé další 

duše k centrální hoře, tam je shromažďují, aby odsud vystoupily vzhůru do pronikavého 

světla. Zatímco Bouts vykresluje vstup vyvolených do ráje nahoře na nebi, Bosch si 

ponechal tuto scénu pro zvláštní desku zobrazující vizi nebeské radosti. 

 Na Boschově obraze se setkáváme s dušemi žen a mužů, které se v doprovodu 

andělů věnují nevinným radovánkám na svahu zalesněného vršku, kde je také pramen 

života, k němuž však nemají přístup [12]. Duše zde čekají, až budou očištěny od 

posledních poskvrnek hříchu, než definitivně vystoupí, aby byly oslaveny v nebi. Skupinka 

duší vpravo obrací svůj pohled vzhůru a vztahují své ruce k výjevu, který není na této 

desce zobrazen. To potvrzuje hypotézu o umístění desky s Příchodem duší do empyrea 

vedle této. Duše hledí uchváceně na kužel světla, jenž je jejich touhou a cílem. V existenci 

dvou rájů se v té době věřilo. Pozemský ráj není dokonalou čistotou, protože pro jeho 

obyvatele zůstávají důležité některé pozemské vlastnosti.88 Do obrazu se vkrádá nástin 

agrese, který je zde znázorněn výjevem, kdy jedna šelma napadá druhou. Bosch tím 

ukazuje, že rozpad začíná již v pozemském ráji, který je znázorněn i na levém křídle 

Zahrady rozkoší. 

Existenci dvou rájů vnímáme také ve vizích mystických zahrad. Několik takových zahrad 

je popisováno v Tondalově vizi [13], kde jsou umístěny přímo pod nebeským rájem.89 Tyto 

zahrady byly často identifikovány se zahradou Eden. Domněnka, že existuje, někde na 

zemi na vzdálené hoře nepřístupné lidem, ovlivnila pravděpodobně strmý terén a skaliska 

viditelná v Pozemském ráji u Boutse i Bosche.90 

 

4. 1. 1. 1. 6 Nebeský ráj 

 

Dominantou této desky je kužel světla, ke kterému blažené duše míří [14]. Andělé 

něžně doprovázejí duše, které jsou očištěny od pozemského hříchu. Stoupají z beztvaré 

prázdnoty do zářivého tunelu ke světlu, které k nim přichází jakoby z druhé strany a 

kterým jsou přitahováni. Nakonec vstoupí éterická bytost do společné jednoty s Bohem. 

Výzkumy se odhalilo, že Bosch zprvu namaloval Boha otce přímo do středu zářícího 

                                                 
87 SILVER 2006 (pozn. 82) 352. 
88 KONDEWEIL / VANDEBROECK 2001 (pozn. 67) 187. 
89 GIBSON 1973 (pozn. 37) 64. 
90 Ibidem 64. 
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tunelu, ale tuto explicitní koncepci poté změnil na více spirituální vizi čistého světla.91 

Tunel je rozdělen jemnými „světelnými“ nuancemi do úseků, které by mohly znázorňovat  

nebeské sféry. Výjevy z 15. století ukazují tyto sféry jako koncentrované, frontálně 

zobrazené kruhy [15].92 Toto uspořádání odpovídá ikonografii dřívějších znázornění nebe a 

pekla, nehledě na to, že v těch případech bývají obě scény spojeny. Tento kosmický útvar 

je mnoha odborníky považován za zobrazení schématu nebeských sfér Simona Marmiona 

[16].93  Tvar tunelu může být také dán do souvislosti s dobovými zodiakálními diagramy.94  

Boschova vize nebe nachází blízké paralely s písemnictvím 14. století. Heinrich 

Suso živě popisuje, jak je okouzlená duše vedena přes devět kruhů světla, aby na závěr 

vstoupila do oslepující jasnosti ,,coela empyrea“ nebo do planoucího nebe.95 Vlámský 

mystik Ruysbroeck psal o oslavených, jak jsou vedeni do nekonečného esenciálního světla. 

Nedozírný proud esenciálního modrého světla v desce Příchod duší do empyrea je vyvážen 

žhnoucími plameny Pekla na  protější  Boschově desce. 

  

4. 2 Boschovi poustevníci a martyrové 

 

V Boschově čase představují svatí pozitivní model, jsou to jednoduché, nehřešící 

bytosti ukazující člověku, jak by se mohl dostat do vyššího plánu stvoření. Nabízejí 

alternativu k nedostižnosti Ježíše Krista, alternativu, která je méně absolutní, a tak 

dosažitelná pro člověka. Bosch jen zřídka maloval obrazy svatých a autonomní obrazy 

věnované Panně Marii, sv. Anně nebo dalším ,,populárním svatým“ se v jeho dílech vůbec 

neobjevují. Zvláštní výjimku v jeho tvorbě činí ukřižovaná mučednice. Svaté, jako sv. 

Antonína (Lisabon, Madrid, Benátky), sv. Jeronýma (Benátky, Gent) a sv. Jiljí (Benátky), 

sv. Kryštofa (Rotterdam), sv. Jan Křtitele, prezentuje v době, kdy žili jako poustevníci, 

čímž se poustevník stává leitmotivem jeho figurativní produkce. 

Jak už bylo výše zdůrazněno, nejblíže z čistých pozemských bytostí ke svatým 

v nebesích mají podle Boschova i ryze dobového názoru poustevníci. Poustevníci tak 

člověka nenabádají, k lidem se neobracejí, a když, pak jedině jako k těm, kdo je svádějí. 

Známe četné výroky např. u Svatých otců, kteří část svého života strávili jako poustevníci. 

Tito vnímali vzpomínky na lidi jako něco přinejmenším vytrhujícího z kontemplace. U 

                                                 
91 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
92  Jako například v zobrazení Taddea Bartoli, Neriho di Bicci, anonyma z Berlína nebo v Grimaniho reviáři. 
TOLNAY 1965 (pozn. 72) 353. 
93 SILVER 2006 (pozn. 82) 352. 
94 GIBSON 1973 (pozn. 37) 64. 
95 BROWN 1999 (pozn. 58) 432. 
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Jeronýma kupříkladu známe jeho doslovné souboje se vzpomínkami na městský civilní 

život plný poodhalených tunik a mladých žen. Srovnejme též s výjevem Svatého Antonína 

s nahou dívkou u řeky níže v této práci. Přímo se tedy nabízí muž obklopený nestvůrami, 

muž tichý v kontrastu se zuřícími, leč bezmocnými bytostmi z podsvětí. Jako přísní 

následovníci Ježíšovi, naplňují zcela extatickou evokaci mnišského ideálu Tomase 

Kempenského: ,,jak přísné sebezapření znamenal život Svatých Otců v poušti, jakému 

dlouhodobému utrpení museli čelit, jak zuřivá byla bitva, již museli vybojovat, než se 

jejich vize naplnily.“96 

 

4. 2. 1 Oltářní obraz s poustevníky 

 

 Triptych, který se jako v předchozím případě nachází v Palazzo Ducale, ukazuje tři 

slavné svaté poustevníky, Antonína na levém křídle, Jeronýma na střední desce a Jiljího na 

křídle levém [17]. Poprvé se s nimi setkáváme spolu s poznámkou o ukřižovaném 

martyrovi ve spise Zanettiho Della Pittura Veneziana z roku 1771.97 Malby jsou tedy 

zaznamenány na témž místě, kde se nacházejí dodnes. Roku 1893 byl převezen 

Dolmayrem do Císařské galerie ve Vídni. Od roku 1919 se nachází opět v Palazzo 

Ducale.98 

 Oltářní obraz byl silně poškozen ohněm.99 Krajina a obloha jsou ve střední desce 

přemalovány. Také hlava a hruď svatého Jeronýma je retušována. Oltář je v horní části, 

která byla původně zakončena půlkruhem nebo kýlovým obloukem, zkrácen a ořezán. 

Vrchní rohy střední desky byly doplněny, aby tvořily pravý úhel.100 Triptych, o rozměrech 

86, 5 x 60 cm a o šíři křídel 29 cm, je vpravo dole signován Jheronimus Bosch. Triptych 

měl vzniknout krátce před oltářem z Lisabonu, jmenovitě jeho levé křídlo může být 

považováno jako přímý předstupeň pro tento střední obraz.101 O osobě objednavatele ani o 

cestě obrazu do Benátek nejsou žádné záznamy. 

  Ačkoli jsou všichni tři poustevníci zobrazeni v jedné rovině, provázání krajinných 

výjevů na deskách je zde jen příležitostné. Vyvýšenina v popředí, ne však již horizont, 

váže levé křídlo ke střední desce. Stejně tak se zdá, že pahorek v zadní části střední desky, 

ne ale již ruiny v popředí, přesahuje do prostoru pravého křídla. 

                                                 
96 Laurinda DIXON: Bosch, s. l. 2004, 163. 
97 BUZZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 103. 
98 TOLNAY 1965 (pozn. 72) 211. 
99 MARIJNISSEN 1972 (pozn. 28) 211. 
100 TOLNAY 1965 (pozn. 72) 366. 
101BALDASS 1968 (pozn. 20) 124. 
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Oltářní obraz byl zřejmě inspirován Knihou nejvyšší pravdy Jana van Ruysbroecka, v níž 

tři poustevníci, Antonín, Jeroným a Jiljí, ztělesňují tři stupně mystického povznesení duše.  

Je zde rozvinuta idea zobrazení světa nejen z vnější stránky, ale i z vnitřní, kterou 

představují vize poustevníků. V obraze je zastoupen poustevník bojující s pokušením, 

toužící po spasení a poustevník jako přímluvce za odpuštění hříchů. jejich příklady ze 

života, na které obrazy odkazují, dávají pozorovateli vzor, který je hodný následování, 

který vede ke spáse. 

 

4. 2. 1. 1 Rozjímání svatého Antonína 

 

Svatý Antonín Poustevník se narodil  roku 251 v egyptském městě Komě. Pocházel 

z bohaté rodiny. Poté co mu rodiče zemřeli, rozhodl se rozdat svůj majetek chudým a začal 

žít životem poustevníka.  

Svatý Antonín se nachází v noční krajině, kterou osvětlují plameny hořící vesnice, 

jak nabírá vodu do džbánu. Před ním se objevuje mladá nahá žena. Možná je zde odkaz na 

interpretaci vyprávění z Vita patrum, kde Antonín přišel k řece a natrefil na ďábla, který 

byl převlečen v koupající se královnu.102 Podobná epizoda je na pravém křídle 

lisabonského triptychu a shoduje se s ním také v motivu hořící vesnice. Všude kolem se to 

hemží neblahými stvořeními a zjeveními, která se ho pokoušejí vyrušit z jeho asketického 

rozjímání. Stvoření s tělem ryby nalévá víno, trpaslík čtoucí misál, démon páv 

s roztaženým ocasem a grilo s hnízdem sovy na hlavě, to všechno má narušit Antonínovo 

soustředění. 

 

4. 2. 1. 2 Svatý Jeroným 

 

Ve spisu Legenda aurea je popsán jako syn urozeného člověka, pocházel z území , 

které leželo na pomezí Dalmácie a Panonie. Vzdělání získal v Římě. Později se stal 

kardinálem a byl ustanoven presbyterem římské církve. Káral nepravosti kleriků  a často 

unikal před světem do pouště, kde podstoupil mnohá utrpení.103 

Obvykle jsme zvyklí vídat Jeronýma jako kajícníka, který je blízko peklu, nebo 

naopak jako mírného vědce v místnosti, jak pracuje na překladu Bible. Zde se nám 

Jeroným představuje jako asketa v nehostinné krajině v rozvalinách chrámu, jak klečí 

                                                 
102 BALDASS 1968 (pozn. 20) 123. 
103 Jakub de VORAGINE: Legenda aurea, Praha 1998, 280-284. 
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v hlubokém rozjímání před křížem. Jeho kardinálský klobouk leží na straně, vedle trůnu. 

Dívá se na krucifix, ochranu světa proti ďáblovi, který je zde přítomen skrze zbytky 

pohanského chrámu, které jsou kolem něho rozptýlené, a pomocí dvou zvířat ve smrtelném 

boji.104 Jako oltář zde slouží antický trůn s reliéfy, které v sobě nesou další významy. Na 

možnost vykoupení ukazuje reliéf s námětem Júdit a Holofernés. Statečná Júdit byla 

považovaná za předobraz Panny Marie, vítězky nad hadem či ďáblem, nebo také za 

předobraz církve bojující s Antikristem a v tomto boji nezvratně vítězící.105 Další reliéf 

ukazuje muže, který se snaží usednout na jednorožce. Je možné, že tento výjev odkazuje na 

ikonografický námět Panny Marie ,,v zahradě uzavřené“, který byl obohacen o motiv lovu 

na jednorožce, na bájné zvíře, které zkrotí pouze Panna Marie.106 Zde představuje symbol 

dalšího boje, který musí ctnost vést, než vše skončí jejím triumfem.107 Dalším poukazem 

na vítězství víry nad pohanstvím je hroutící se modla za světcem a ruina sloupu s klečícím 

člověkem, který vzpíná ruce ke slunci a měsíci. Na antickém trůnu je ještě jeden reliéf, 

představuje člověka, který se noří do včelího úlu a ze zadnice mu vylétají ptáci. Tento 

motiv Bosch používá i v Pekle Zahrady pozemských rozkoší a na kresbě v Albertině [18]. 

Co však znamená, je záhadou. 

 

4. 2. 1. 3 Svatý Jiljí 

 

Svatý Jiljí pocházel z Atén a žil jako poustevník v lesích Provence, kde se živil 

mlékem z laně. Podle legendy byl zasažen šípem, který byl určen jeho lani živitelce, ten se 

posléze stává jeho atributem.108 Jiljí se na obraze nachází v jeskyni, která mu slouží jako 

kaple. Na oltáři, pod kterým leží laň, se nachází svitek, na kterém jsou jména těch, kteří 

budou na světcovu přímluvu spaseni.109  Modlí se bez knihy, která před ním leží a zůstává 

zavřena. 

 

 

 

 

                                                 
104 GIBSON 1973 (pozn. 37) 129. 
105 Jan ROYT: Júdit a Holofernes, in: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 107. 
106 Jan ROYT: Panna Marie, in: Slovník biblické ikonografie, Praha 2006, 193. 
107 SILVER 2006 (pozn. 82) 211. 
108 V. MAYR: Aedigius, in: Lexikon der christlichen Ikonographie. Ikonografie der Heiligen. Band 5. Aaron 
bis Crescentianus von Rom, BRAUNFELS Wolfgang , Freiburg / Basel / Wien, 1990, col. 52. 
109 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 103. 
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4. 2. 2 Záhadná mučednice 

 

 Neexistuje větší příklad následováni Krista a jeho utrpení než mučednická smrt na 

kříži. V umění se setkáváme jen s nemnoha případy tohoto zobrazení ženské mučednice. A 

právě tato skvostně oblečená postava mladé ženy, která se vyskytuje na triptychu 

v Benátkách, dala podnět k četným debatám.                

 

4. 2. 2. 1 První čtení 

 

 Triptych [19], vedený v Palazzo Ducale jako Triptych se sv. Liberatou, sv. 

Antonínem a přístavem,110 je poprvé připomínán k roku 1771 Zanettim v jeho díle ,,Della 

Pittura Veneziana“.111 Obraz viděl v témže paláci v Nella stanza dell’Eccelso Tribunale (v 

síni Soudního dvora) a popisuje ho jako la crocefissione d’un Santo o Santa martire.112 

V roce 1893113 obraz přešel do Vídně a později, v roce 1919, se vrátil zpět do Benátek. 

Triptych, který se sestává ze střední desky  (63 x 104 cm), k níž jsou připojena 

pouze z jedné strany malovaná křídla (28 x 104 cm), je vlevo dole signován Jheronymus 

Bosch.114 Byl značně poškozen zřejmě požárem, ale písemné potvrzení této příhody 

nemáme, stejně tak nám chybí zprávy o restaurování, které proběhlo v roce 1950. Většina 

badatelů umisťuje obraz do období mezi lety 1500 a 1504.115 Dataci ztěžuje nejen 

poškození obrazu, ale i přemalba křídel, kde se původně nacházely postavy klečících 

donátorů [20], která pochází pravděpodobně od samotného Bosche.116  Také korektury na 

střední desce jsou od Bosche.117 Horizont byl dám výš, celý pruh krajiny, který se objevuje 

vzadu za městem, byl při této příležitosti přidán.   

  Postava ukřižované ženské mučednice ovládá kompozici všech tří desek. Volně 

přebírá konvenční skladbu známou z christologických témat. Kolem světice, která je 

oblečena v bohatě vyšívaný šat, se pod křížem shlukují postavy, které se dělí do dvou 

                                                 
110 http://www.museiciviciveneziani.it/frame.asp?area=collezioni&musid=8, 12.10.2007. 
111 TOLNAY 1965 (pozn. 72) 368. 
112 Z tohoto záznamu vyplývá, že Zanetti nevěděl, zda se jedná o světce či světici. Pozn. autora. 
113 Údaj je převzat z de Tolnaye. Naproti tomu Cinnoti udává odvoz malby do Vídně v roce 1938. BUZZATI 
/ CINOTTIOVÁ 1992 (pozn. 6) 96. 
114 TOLNAY 1965 (pozn. 72) 368. 
115 BUZZATI / CINOTTIOVÁ 1992 (pozn. 6) 96. 
116 Bax uvádí domněnku, na základě výzkumem zjištěných přemaleb z roku 1958, že Bosch namaloval 
triptych již před rokem 1500 a že jen o něco málo později dochází z neznámých důvodů k přemalování 
klečících donátorů na křídlech. Poté křídla se sv. Antonínem a Přístavem odpovídají stylu triptychu 
s Poustevníky, který se též nachází v Benátkách. R.-H. Marijnissen: Hieronymus Bosch, s. l. 1988, 261.   
117 BALDASS 1968 (pozn. 20) 122. 
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skupin. Jedni jsou lhostejní k výjevu, který se odehrává nad nimi. K této skupině patří také 

katové mučednice v exotických oděvech. Druhá skupina se skládá z přívrženců, kterým se 

zračí ve tváři zděšení a strach. Zleva proudí zástup lidí z dutého kmene stromu, oblíbeného 

námětu Hieronyma Bosche. V popředí zachytávají dvě osoby zemdlelého muže. Jednu 

můžeme popsat jako klerika, který drží v ruce růženec. Vpravo pod křížem stojí dva muži 

v bohatých oděvech, lhostejní k odehrávajícímu se výjevu.  

 Pravé křídlo je velice zvláštní, neobsahuje zjevně žádné ikonografické téma. Do 

popředí jsou umístěny dvě postavy, voják a starý muž, za nimiž se rozprostírá krajina 

s přístavem s potopenými loděmi, která nám dává tušit předchozí drama. Na horizontu se 

vyvyšují neznámé budovy. Na břehu jsou umístěny drobné výjevy, které ukazují postavy 

táhnoucí velrybu na břeh, medvěda, který je obklíčen ptáky a loupežné přepadení. 

Na levém křídle se v popředí krčí sv. Antonín, za ním vidíme přízračný výjev města 

v plamenech, které je obsazeno pekelnými démony a ze kterého prchají lidé.  

V popředí obou křídel je jakýsi kamenný okraj, jehož funkce není známá. Krajiny 

obou křídel jsou nové představy zlého světa. V nočním požáru města za svatým 

Antonínem, kdy lidé ve spěchu opouští své domovy, a na břehu přístavu, kde je 

znázorněno přepadení, jsou obsaženy konkrétní lidské příběhy. 

  

4. 2. 2. 2 Identita záhadné mučednice 

 

 Dodnes není plně rozhodnuto o totožnosti světice. Postupem času vykrystalizovaly 

tři názory, koho by tato tajemná žena mohla představovat. Mohla by to být svatá Julie 

z Korsiky, oblíbená zejména v Itálii, svatá Liberata ctěná v Nizozemí nebo svatá Eulalie, 

patronka Barcelony. Jednotliví badatelé se střídavě přiklánějí ve svých pracích k jednomu 

z těchto návrhů. Podle toho, kdo je na střední desce, se dále určují postavy na pravém 

křídle. Na levém křídle je shodně identifikován svatý Antonín. 

Jako možný předobraz pro toto dílo mohla sloužit sv. Julie z Korsiky,118 

mučednice, jejíž kult se koncentroval do italské Brescie, kam byly přeneseny roku 763 její 

ostatky.119 Podle legendy pocházela sv. Julie z Kartága. Byla prodána do otroctví na ostrov 

                                                 
118 K tomuto názoru se přiklání Baldass, de Tolnay, Linfert, Rosemarie Schuder. Pozn. autora.  
119 G. KASTER: Julia von Korsika, in: Wolfgang BRAUNFELS (ed): Lexikon der christlichen Ikonographie. 
Band 7. Innozenz bis Melchisedech., Freiburg / Basel / Wien, 1990, col. 224-225. 
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Korsika bohatému pohanu jménem Eusebius, který se stal postupně jejím ochráncem.120 

Poté, co odmítla obětovat bohům, byla místodržícím Felixem odsouzena k smrti na kříži.  

 Mučednice na kříži má rozpuštěné vlasy a korunu. Volně rozpuštěné vlasy jsou 

atributy nevěsty, zatímco zlato odkazuje na její vyšší původ.121 

 Na obraze je Eusebius ztotožněn s omdlévajícím mužem. Odkaz na jeho 

rozpolcenost mezi pohanstvím a křesťanstvím znázorňuje spona jeho šatu se symbolem 

pelikána, typickým christologický znamením. Výr na jeho kalhotách má poukazovat na 

pohanství. Muži v nádherném šatu stojící pod křížem jsou podle této interpretace 

místodržící Felix a jeho poradce. 

Pravé křídlo má upomínat na místo na Korsice, které se nazývalo Capo corso, kde 

byla sv. Julie prodána. V pozadí se rozkládá nehostinná krajina s přístavem a řadou dramat, 

které mohou odkazovat k tomuto nechvalnému místu. V popředí jsou dvě figury, které jsou 

ztotožněni s obchodníky s otroky.   

Mezi  převažující názory patří, že se jedná o svatou Wilgefortis. Svatá 

Wilgefortis,122 neboli Kümmernis, Liberata či Ontkomer byla mučednicí ctěnou zejména 

v Nizozemí, ale také v Bavorsku nebo Švýcarsku. Podle legendy to byla dcera krále 

Portugalska, o jejíž ruku se ucházel pohanský princ. Aby unikla tomuto osudu a uchránila 

svou čistotu, obrátila se v modlitbě na Krista a prosila ho, aby jí udělal ohavnou tak, aby ji 

žádný muž více nechtěl. Modlitba byla vyslyšena, narostly jí zázračně vousy. Wilgefortis 

pak byla mučena a usmrcena na kříži.123  

 V porovnání legendy s vyobrazením Hieronyma Bosche se nám nikterak neodkrývá 

identita postav znázorněných na triptychu. Změť různě gestikulujících osob na střední 

desce je interpretována jako ohromení pěti tisíc osob obrácených svatou Wilgefortis na 

víru.124 Výjev, který je na pravém křídle, je v tomto případě dáván do souvislosti 

s Boschovou přemalbou. Malba dokončuje centrální kompozici a není tedy vyloučeno, že 

Bosch při změně donátora potřeboval nějaké jednoduché řešení, a tak obraz zanechal bez 

ikonografického námětu.125  

 Svatá Wilgefortis bývá často zobrazována bez vousů, jak svůj kříž nese na 

ramenou. Tak se s ní můžeme setkat na vnějších křídlech triptychu od Hanse Memlinga 

[21], kde je na druhém křídle znázorněna svatá Marie Egyptská. 

                                                 
120 BALDASS 1968 (pozn. 20) 110. 
121 KONDEWEIL / VANDEBROECK 2001 (pozn. 67) 172. 
122 Názor, že se jedná o svatou Wilgefortis, zastává Bax a Cinnoti. 
123 KONDEWEIL / VANDEBROECK 2001 (pozn. 67) 172. 
124 BUZZATI / CINOTTI 1992 (pozn. 6) 96. 
125 KONDEWEIL / VANDEBROECK 2001 (pozn. 67) 172. 
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 Za nejméně pravděpodobné se jeví, že je na obraze znázorněna svatá Eulalie, 

patronka Barcelony, která byla mučena a odsouzena k smrti na kříži za císaře Diokleciána. 

Její kult je starý, zmiňuje se o ní již Isidor Sevillský v 7. století. Byla ctěna  křížovníky, 

kteří bojovali ve Španělsku proti Maurům, a zrovna tak je uctívána v jižní Francii. Avšak 

její kříž bývá znázorňován jako ten, na kterém byl ukřižován svatý Ondřej a i přes své 

bohatě zdobené šaty, není pravidlem, že má na hlavě korunku.126  

 

4. 2. 2. 3 Objednavatel 

 

Osoba objednavatele je stejně záhadná jako ukřižovaná postava mučednice. 

Nezachovaly se nám žádné záznamy, které by odkazovaly k původním donátorům, kteří 

byli později přemalováni samotným Boschem, ani k následujícím majitelům obrazu. O 

jeho existenci se dozvídáme až v druhé polovině 18. století. A tak se můžeme pouze 

domnívat, zda šlo o zájemce z Nizozemí, kteří se nechali spodobnit na křídlech triptychu, 

která byla zavěšena kolem centrálního výjevu se svatou Wilgefortis, nebo zda šlo o 

objednávku italských obchodníků127 a přemalovaná křídla byla použita z jiného díla, anebo 

v neposlední řadě zda se jednalo o donaci španělských obchodníků, již se  usadili 

v Antverpách nebo v Bruggách,128 které pojili s Nizozemím úzké obchodní vztahy, které se 

týkaly obchodování s vlnou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
126 SILVER 2006 (pozn. 82) 208. 
127 Někteří badatelé se domnívají, že Bosch namaloval Ukřižování sv. Julie během cesty do severní Itálie, kde 
byl kult této svaté velice oblíben. Ale je pravděpodobnější, že toto dílo bylo objednáno italskými obchodníky 
nebo diplomaty sídlícími v Nizozemí, jako např. Triptych Portinari od Huga van der Goes. GIBSON 1973 
(pozn. 37) 17. 
128 SILVER 2006 (pozn. 82) 208. 
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5. Bosch a Benátky 

 

V této kapitole bude na vztah Hieronyma Bosche s Benátkami nazíráno z různých 

aspektů. Budou tu shromážděny hypotézy různých autorů o domnělém Boschově pobytu 

v Benátkách, o vlivu Bosche na italské současníky a vlivu Itálie na Bosche.  

 

5. 1 Pobyt Hieronyma Bosche v Benátkách 

 

Poměrně malý počet  nashromážděných dat může znovu nastolit spekulace o cestě 

malíře do Itálie, která bývá časově zařazena mezi léta 1499-1503. Mulazzani ve své práci 

uvádí, že od této doby se malíř oficiálně označuje přízviskem Bosch. To by podle něho 

nemělo žádný smysl, kdyby se nikdy nevzdálil ze svého tradičního místa pobytu, neboť 

také ve jméně jeho rodiny figuruje označení jejího původu.129 Avšak výskyt jména 

,,Bosch“ mohl vzniknout z toho, že už za života Hieronyma Bosche získala jeho díla 

proslulost.130 Pseudonym tedy mohl vyvstat za účelem označení těchto specifických děl. 

Pro tuto dobu chybí v jeho rodném městě dokumenty.131 Neexistují ani žádné jiné dobové 

důkazy o tom, že by Bosch někdy odcestoval ze svého rodného města s’-Hertogenbosch. I 

přesto se nedá plně vyloučit, že je nikdy neopustil. Musíme se zamyslet nad důvody, které 

by ho k tomuto kroku vedly.  

Mohlo se jednat o studijní cestu jako u Albrechta Dürera, ale v době 

předpokládaného pobytu by Boschovi bylo kolem padesáti let, nacházel by se tedy na 

vrcholu svého tvůrčího života. Dalším možným důvodem pro tuto cestu mohla být 

fascinace Itálií a jejími uměleckými výdobytky, jako v případě Jeana Gossaerta  

(1478-1532), který byl v Itálii i v jiných zemí a přinesl do Flander umění kompozice, 

alegorie a malbu nahých postav, kteréžto věci tu nebyly dříve běžné.132  Ale u Bosche se 

s těmito tendencemi nesetkáváme.  

                                                 
129 Germano MULAZZANI: Die grossen Meister der Malerei. Hieronymus Bosch. Das Gesamtwerk, 
Frankfurt / M / Berlin / Wien 1979, 3. 
130 Můžeme připomenout objednávku Filipa Sličného, kde se v dokumentu, který  tuto událost zaznamenává, 
setkáváme s tímto označením poprvé. Pozn. autora. 
131 MULAZZANI 1979 (pozn. 129) 3. 
132 Mander, který sám Itálii navštívil, si velice cenil přínosu, který poskytla evropskému umění. Vyzdvihuje 
přínos Gossaerta. Tyto tendence se v druhé polovině 16. století začaly stupňovat. Po něm nastoupil cestu po 
Itálii Jan Scorel, který pracoval v Říme s touhou reprodukovat pozůstatky antiky, ale také krásné obrazy 
Rafaela a Michelangela, aby tuto dokonalou formu přinesl domů. Také Frans Floris pobýval v Římě a 
portrétoval tam vše v čem jeho duch nalezl potěšení. Také Goltzius, když se vrátil z Itálie, měl v hlavě krásné 
italské malby. Díla z jeho země ho nemohla uspokojit. LIMENTANI VIRDIS 1999 (pozn. 77) 71. 
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Dalším důvodem pro tvrzení, že Benátky navštívil, kdybychom přejali kontroverzní 

hypotézu Lyndy Harris, by byla jeho náboženská příslušnost ke katarské sektě.133 Ve své 

knize zaznamenává, že jedním z hlavních impulsů pro Bosche k navštívení Benátek byla 

jeho únava z izolovanosti v rodném městě, kde se, jak tvrdí Harris, musel neustále 

přetvařovat, a touha setkat se s přívrženci své víry. Také se zmiňuje o existenci 

spolehlivých dokumentů, které obsahují odkazy na to, že Bosch strávil v Benátkách a 

Venetu jeden nebo dva roky na přelomu 15. a 16. století.134 Skutečnost, která údajně mluví 

ve prospěch Boschova pobytu, je okolnost, že se kolem roku již v roce 1521 setkáváme 

s díly Bosche v Benátkách. Ostatní autoři jsou ve svých tvrzeních zdrženlivější a pobyt 

Bosche v Benátkách považují spíše za málo pravděpodobný. 

 

5. 2 Současníci Bosche v Benátkách 

 

 V Benátkách se objevují díla, u kterých se dá předpokládat Boschův vliv. Jak bylo 

již uvedeno, pobyt Bosche v Benátkách je nepravděpodobný a o existenci jeho děl se 

dozvídáme od Michiela až roku 1521. Jelikož nevíme, jak se Boschova díla do Benátek 

dostala, je možné, že je Grimani zakoupil na antverpském trhu s uměním.135 Předpoklad, 

že by obraz Pekla byl v Benátkách již kolem roku 1505, zavdává domněnku, že mohl 

ovlivnit rytinu Astrologa od Gulia Campagnoli [22] pocházející z roku 1509136 a rytinu Il 

Sogno [23] vzniklou přibližně roku 1505 od Marcantonia Raimondiho.137 Paralely jsou 

vztaženy na spící postavy rytiny Il Sogno a na muže v popředí Boschova Pekla. Podobnost 

vykazuje též diagonálně řešený prostor, kde poklidná voda odděluje klidné spící postavy 

od zuřícího ohně v pozadí. Zuřící oheň v pozadí Marcantonia výjevu Il sogno se také 

spojuje se ztraceným obrazem Giorgioneho, pravděpodobně inspirovaným Boschovým 

Peklem138. Také využití malých démonických příšer by nás mohlo spojit s osobou Bosche. 

I když se Raimondiho a Campagnalovy kreatury mohou jevit boschovskými, na základě 

toho, co je známo o jejich celém díle, nenachází se žádný přímý odkaz na Boschovo Peklo. 

Ačkoliv nemůžeme určit Boschovy výpůjčky dokonale, množství jeho maleb vlastněných 

kardinálem Grimanim nasvědčuje vzrůstající chuti po bizarnosti mezi benátskými sběrateli. 

                                                 
133 Lynda HARRIS:Hieronymus Bosch und die geheime Bildwelt der Katharer, Stuttgart 1996, 61. 
134 HARRIS 1996 (pozn. 133) 61. 
135 BROWN 1999 (pozn. 58) 434. 
136 Ibidem 440. 
137 Ibidem 442. 
138 Ibidem 424. 
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 Lynda Harris dává ve svém pojednání tyto mědirytiny též do souvislosti 

s Boschem. Domnívá se, že by to mohly být kopie ztracených prací Giorgioneho, 

benátského mistra, který vykazuje nejvíc spojitostí s Boschem.139 Kardinál Grimani, který 

se přátelil s Giorgionem, vlastnil jak díla Boschova, tak jeho. Je tedy možné, že mohl 

zprostředkovat kontakt mezi oběma malíři.140 Jako další případ Giorgionemu připsaného 

díla, které stojí obzvláště blízko Boschovi, může být jmenován obraz Západu slunce [24], 

nacházející se dnes v Londýně. Na Bosche odkazují v této malbě nebezpečně vypadající 

skály, zničená krajina a stvoření v podivuhodných pozicích obklopující vodu. Přes tyto 

pesimistické výjevy, má obraz působit kladně, neboť rytíř, který se v malbě vyskytuje, 

bojuje s drakem představujícím zlo. Můžeme se jen domnívat, jestli měl Bosch na tento 

obraz přímý vliv, je ale možné připustit, že některé elementy tohoto díla na něj odkazují. 

Mezi Boschem a Giorgionem se dají dohledat spojitosti i v použité technice malby. Oba 

malíři jsou rozeznatelní lehkým vedením štětce a důrazem na detail. Kvůli problémům, 

které nám činí datace Boschova díla, nelze určit kdo tuto techniku použil dříve, ale dá se 

předpokládat, že to byl Bosch, který ovlivnil Giorgioneho styl.141 

 

5. 3 Italské vlivy v díle Hieronyma Bosche 

 

 Také u samotného Bosche se podle Mulazzaniho můžeme setkat s možným vlivem 

italského umění. Souvisí se změnou znázornění figur a krajiny v obraze. U Bosche jsme 

zvyklí vídat  kompozice s mnoha malými figurami po celém obraze, jak je to znázorněno 

v triptychu Pozemských rozkoší, nebo Vozu sena [25]. Nové prostorové uspořádání 

ukazuje triptych se svatou Liberatou, kde všechny postavy, na rozdíl zmíněných děl, 

ovládají vnitřní prostor obrazu.142 Mulazzani tuto proměnu vztahuje právě k domnělému 

benátskému pobytu. Nový význam prostoru a krajiny se podle něho nachází poprvé v řadě 

obrazů jako je triptych s Poustevníky, svatý Jan Evangelista na Patmu a svatý Jan Křtitel 

v pustině. Měřítko postav se podstatně zvětšuje a jsou zde rozpoznatelné první významné 

příznaky krajinomalby, která se plně rozvine v malbách Patinira.143  

 Jisté italské vlivy jsou vidět v díle Korunování trním [26], kde se jedná o 

vyobrazení tohoto tématu velkými polopostavami (Halbfiguren), jejichž fyziognomie 

                                                 
139 HARRIS 1996 (pozn. 133) 62. 
140 Ibidem 62. 
141 Ibidem 64. 
142 MULAZZANI 1979 (pozn. 129) 8. 
143 Ibidem 9. 
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vyvolává úvahy o spřízněnosti se studiemi groteskních hlav u Leonarda da Vinciho [27]. 

Tato tendence vrcholí v Nesení kříže, které je vůbec nejpůsobivějším a snad posledním 

Boschovým dílem.144 Rozehrává do krajních možností a ve velkolepém barevném efektu 

kontrast mezi klidnou, měkkým sfumatem modelovanou tváří Krista a hrůzně 

rozšklebenými obličeji jeho trýznitelů [28].  

  

5. 4 Bosch a jeho napodobitelé, kopisté a následovníci 

  

 Již za Boschova života dosáhlo jeho dílo velké obliby, jak nám mimo jiné dokládají 

objednávky z panovnických rodů. Ale teprve od druhé poloviny 16. století se setkáváme 

s vášnivými sběrateli díla Hieronyma Bosche. Tak se setkáváme s obrazy zhotovenými 

napodobiteli a následovníky, kteří sytili hlad po Boschových obrazech. V 16. století tedy 

ovlivňovalo dílo Hieronyma Bosche malíře dvojím způsobem. Jedni si vydělávali malbou 

kopií Boschových slavných děl nebo kopírováním „jeho“ bizarních monster, které 

zasazovali do témat blízkých a srozumitelných jejich okolí. K druhé skupině patřili ti 

umělci, na které měl Bosch plodný a přetrvávající vliv. 

 To značně ztěžuje orientaci v Boschových dílech. Pouze asi dvacet maleb nese 

signaturu, avšak ta se objevuje i na kopiích a replikách, malíř vlastnil pravděpodobně 

rozsáhlou dílnu. Dodnes například zůstalo zachováno nejméně třicet opakování středního 

výjevu triptychu Pokušení sv. Antonína. Uvádí se, že již dvořan Filipa II. a znalec umění 

don Felipe Guevara varoval svého krále před ,,nekonečnou řadou“ boschovských 

napodobenin.145 

 

5. 4. 1 Boschova díla v grafice 

 

 Mnoho Boschových děl se šířilo pomocí grafiky, díky níž bylo také mnoho děl, 

které jsou v dnešní době ztracené nebo zničené, alespoň v podobě grafického vyobrazení 

zachováno. Ve starších publikacích byly některé rytiny uváděny jako vlastnoruční práce 

Hieronyma Bosche, dnešní badatelé se však s jistotou přiklánějí k názoru, že Bosch 

s rydlem nikdy nepracoval.146 Přinejmenším nebyl ještě objeven grafický list, který by se 

dal považovat za originální.  

                                                 
144 VACKOVÁ 2001 (pozn. 46) 183. 
145 Ibidem 179. 
146 Walter SCHÜRMEYR: Hieronymus Bosch, München 1923, 70. 
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Grafiky, které jsou nám známé, se dají rozdělit do dvou skupin. Do první patří  

listy, které  pocházejí z Boschovy doby a jsou vyryty jeho současníkem Alartem du 

Hameel.147 Další bohatá skupina tisků byla vytvořena v polovině 16. století. Díla vznikla 

v antverpské dílně Hieronyma Cocka, ve které pracovalo mnoho umělců. Většina jejich 

jmen je však neznámá. Na rytinách se udávala jména autorů, podle jejichž originálů byla 

rytina zhotovena, a vysvětlující latinský nápis. Mezi těmi, jejichž totožnost se nám 

dochovala, jsou Pieter van der Heyden a budoucí nejvýznačnější následovník díla 

Hieronyma Bosche, Jan Bruegel.148 Hieronymus Cock měl prosperující nakladatelství 

jménem ,,Aux Quatre Vents“.149 Toto nakladatelství bylo velmi populární. Například 

v roce 1572 v něm bylo vydáno dílo z pera flámského humanisty  Domenica Lapsonia 

Portréty několika slavných nizozemských malířů, obsahující dvacet tři rytin s portréty 

význačných malířů, mezi nimiž byl i zmiňovaný Boschův portrét.150  

 Vraťme se ale ještě jednou k Alartovi du Hameel, současníkovi a spoluobčanovi 

Hieronyma Bosche. První jeho rytiny imitující Bosche vznikají právě v jeho rodném městě. 

Jako první a otázky vzbuzující dílo je uváděno vyobrazení Posledního soudu [4], označené 

monogramem ,,bosche“.151 Tento talentovaný stavební mistr a rytec je dobře znám 

z dokumentů města s’-Hertogenbosch. Roku 1478 obdržel smlouvu na stavbu lodi 

katedrály a jako člen Bratrstva Panny Marie měl zhotovit také kapli pro toto bratrstvo.152 

Jeho grafické dílo obsahuje jedenáct ojedinělých rytin, všechny bohužel bez datace, které 

sloužily příležitostně jako zdroje architektonické ornamentiky nebo detailů obsahujících 

také témata v Boschově duchu.  

 Rytina Posledního soudu ukazuje kompozici, která je v případě Boschovy malby v 

Brugách rozdělená do tří částí, v jediném rámci. Do centra horní části je umístěn 

monumentální Kristus jako soudce nad světem, trůnící na duze, který má pod sebou 

umístěnou sféru. Hořící budovy s pekelnými démony na levé straně podrobují zavržené 

duše rozličným mukám, zatímco na pravé straně se shromažďují anděly zachráněné duše. 

Některé duše se objevují nahoře po Kristově pravici v očekávání soudu. Není zcela jisté, 

zda bylo Hameelovi předobrazem pro rytinu nějaké Boschovo dílo, avšak vliv jeho 

                                                 
147 Heinrich GOERTZ: Hieronymus Bosch, Hamburg 1997, 142. 
148 SILVER 2006 (pozn. 82) 379. 
149 O grafických dílech, která vyšla z této dílny, pojednává SILVER 2006 (pozn. 82) 379-391. 
150 SILVER 2006 (pozn. 82) 128. 
151 Ibidem 361. 
152 Ibidem 361. 
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démonů a rodného města obou umělců je patrná.153 Vedle náboženských témat se 

v rytinách du Hameela setkáváme s alegoriemi nebo s vyobrazením chyceného slona. 

 

5. 4. 2 Boschovi napodobitelé v malbě 

 

 Setkáváme se jen s málo umělci, kteří dokázali proniknout do podstaty Boschových 

obrazů a přetavit jeho fantazie do svého svébytného vyjádření. Většina z nich přejímala jen 

povrchní odkaz jeho děl.154 

 

5. 4. 2. 1 Joachim Patinir 

 

 Malířem, který patří mezi ty, kteří přijali Boschův vliv na přelomu 15. a 16. století 

nejlépe, je Joachim Patinir.155 Jeden z dobrých příkladů přijetí Boschovy formy a tématu se 

nám ukazuje v případě benátského Triptychu s poustevníky. Patinirova verze, dnes 

umístěná v New Yorku, zpodobuje na křídlech Jana Křtitele a svatého Antonína. Na 

střední desce se nachází svatý Jeroným v pustině [29]. Obraz ukazuje velké figury, za 

nimiž se rozprostírá panoramatická krajina s vysokým horizontem, který upomíná na dílo 

Bosche . Stejně jako u Boschova triptychu v Benátkách přesahuje jednotlivé části jednotící 

myšlenka. Ta je vyjádřena krajinou, která sugeruje širý svět jako jeviště, ze kterého se 

chtějí tito poustevníci stáhnout. Jiná Patinirova krajina Přejezd přes řeku Styx vykazuje 

také silnou spojitost s Boschem [30]. Čistě ze strukturálního hlediska je deska členěna jako 

triptych. V pravé třetině obrazu se nachází ze tmy zářící pekelný oheň, který vychází 

z Boschova Posledního soudu ve Vídni [31], naproti tomu vlevo je klidná idylická krajina 

odkazující zejména na Pozemský ráj v Benátkách nebo k levému křídlu triptychu 

v Brugách [32]. Jedná se o alegorickou krajinu, ve které jsou znázorněny nahé duše 

v křesťanském kontextu Posledního soudu, ale ve spojitosti s klasickým mytickým světem. 

Zdá se, jakoby se peklo doširoka otevíralo zdánlivě bezpečným přístavem a nabízelo 

snadný přístup, zatímco pravá strana zobrazující ráj je tvořena skalisky. Stejné protiklady 

se opakují také v Patinirově desce Zničení Sodomy a Gomory v Rotterdamu [33], kde 

hořící hříšné město sirnatě zářící do dáli připomínající pekelnou Boschovu scénu 

                                                 
153 SILVER 2006 (pozn. 82) 361. 
154 V této kapitole se zmiňuji o následovnících Bosche, kteří tvořili v jeho době nebo bezprostředně po jeho 
smrti a kteří ve svých dílech navazovali na jeho benátské triptychy nebo měli též nějakou souvislost 
s italským prostředím. Proto zde nejsou uvedeni autoři jako Jan Mandyn, Pieter Huys nebo Pieter Brughel. 
155 Dürer ho nazval za svého pobytu v Antverpách ,,dobrým malířem krajin“. SILVER 2006 (pozn. 82) 364. 
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v Benátkách. Na obraze andělé provádějí skrze hrozivé, jakoby mocným, nadpozemským 

zásahem rozevřené skalnaté útesy Lota a jeho dcery. Vystupují skrze přirozeně klenutou 

cestu ctností na svobodu. Podařilo se jim jako jediným spravedlivým z lidu přežít a byli 

odvedeni na bezpečné místo. Avšak žádostivost Lotových dcer toto bezpečí a momentální 

jistotu narušuje. Obávají se, že jsou posledními přeživšími lidmi na Zemi, a tak se opijí a 

svedou svého otce. Čtvrtá lidská figura nacházející se v centru obrazu je Lotova žena. 

Zůstává opodál proměněná v solný sloup, neboť se otočila, aby pohlédla zpátky na město, 

místo toho aby stále následovala anděla.  

 

 5. 4. 2. 2 Quinten Massys – Mezi nizozemskou tradicí a uměním Itálie 

 

Poslední dílo, které vytvořil Patinir se svým kolegou Quintenem Massysem, 

pojednává ještě jednou Pokušení svatého Antonína. Namísto triptychu, jak je to u 

Boschova oltáře v Lisabonu [34], vytvořili umělci jednu obrovskou desku, na které se 

nacházejí četné scény s malými figurami roztroušenými v rozlehlé krajině [35]. Epizody 

v pozadí obrazu vycházejí z typu představ či sémantického okolí stvoření Boschových. 

Někde na nebi poletuje ryba mezi oblaky, jiní démoni útočí na Svatého, v pozadí obrazu ho 

démoni utiskují k zemi. Stejně jako na pravém křídle Lisabonském triptychu lákají i zde 

Antonína v pravém rohu nahé sirény, které mu nabízejí smyslné požitky. Sice se v popředí 

neshledáváme s černou mší jako na Boschově originálu, přesto zasadil Massys do popředí 

trio pekelných dam, které nabízejí stále znovu trýzněnému Antonínovi jablko. Zpoza šatu 

jedné z nich vykukuje dračí ocas. Zde se jedná o zjevně nové provedení zobrazení Evina 

prvotního hříchu, ale také o zvrat mytologického Paridova soudu, ve kterém se jednalo o 

roztržku, která ze tří žen je nejkrásnější.156 Současně se pozorovateli otevírá hrůzostrašný 

pohled na tělesný zánik v postavě staromódně oblečené vrásčité ženy. Pohled na její 

ochablý obličej a hruď má varovat před pomíjivostí ženské krásy. Toto svéhlavé 

zinscenování této svaté legendy prostřednictvím širokého panoramatu je ohlasem 

typických krajin světa od Patinira, jako například v triptychu v New Yorku. V levém plánu 

v hornaté krajině se nachází klášter ponořený doprostřed skal v protikladu k široké světové 

nížině s hříšnými koupajícími se napravo. Dá se uzavřít, že tento obraz nezachycuje jenom 

populární a často kopírované boschovské objekty tím, že přebírá jeho elementy 

                                                 
156 SILVER 2006 (pozn. 82) 368. 
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v postavách démonů a dějů, ale nabízí také vlastní, nově ztvárněnou biografii Svatého 

Poutníka.  

Quinten Massys, spolupracovník Patinira, je v Antverpách považován také za 

jednoho z předních malířů tradičních náboženských témat. Jeho deska Ecce Homo 

v Mardridu je bez „Boschových“ pašijových scén nemyslitelná. Zatímco se obraz věnuje 

plnohodnotnému popisu římského místa činu, s velkou intenzitou až jakoby v karikaturu 

jsou vystupňovány groteskní vlastnosti tmavých obličejů trýznitelů Krista [36]. Ty byly 

uvedeny do nizozemského umění Boschem, především již zmiňovaným Nesením kříže. Ve 

středu těchto maleb stojí malý bolestný muž, vyobrazený s citem pro detail, podobně jako 

na Boschově desce se Sedmi smrtelnými hříchy zde v práci výše představená polofigura. 

Stejně tak jako Bosch znázorňoval také Massys pokušení a hříchy ve světském světě. 

Nestejný Milostný pár ve Washingtonu nabízí skvělý protiklad mužského chtíče a ženské 

chamtivosti, v postavách špinavého starého muže a chamtivé mladé dívky.157 Také tady 

jsou postavy znázorněny v polofiguře s tmavým pozadím a groteskní obličej starého muže 

opakuje typické boschovské srovnávání ošklivosti a morální hanebnosti. Avšak Massys 

použil v tomto případě, stejně jako Bosch v Nesení kříže nebo v Korunování trním, obličej 

vycházející od Leonarda da Vinci, který nás odkazuje ke kresbě Pěti groteskních hlav. 

Tento obraz už předtím použil pro postavu trýznitele Jana Evangelisty ve svém 

významném oltáři, který tvoří triptych s Oplakáváním Krista v Antverpách. Obě osoby se 

poddávají plně pudu, jako postavy v Boschově triptychu.  

  

5. 4. 3 Nové nálezy  

 

Nedávno byly objeveny malby, které byly pravděpodobně odvozeny z Bosche, 

pojednávající téma Tondalova vidění.  Mezi nimi se nachází malba ze soukromé sbírky, 

která má jistou podobnost s Boschem zejména ve způsobu provedení.158 Obraz není příliš 

dobře zachován. Má velmi tmavé pozadí kontrastující s ohněm na horizontu a dvě postavy, 

Tondala a anděla [37]. Anděl doprovázející Tondala na jeho cestě ukazuje četné 

podobnosti s anděly, které Bosch namaloval na benátských deskách, připomínají nám to 

obzvlášť jejich prodloužená křídla. Dílo je datováno do třicátých let 16. století, je 

                                                 
157 SILVER 2006 (pozn. 82) 372. 
158 BROWN 1999 (pozn. 58) 73. 
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pravděpodobné, že anonymní Boschův imitátor, mohl vidět jednu umělcovu malbu na též 

téma namalované zhruba ve stejné době a stylu jako na benátském panelu.159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
159 Ibidem 74. 
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III. Záv ěr 

 

 Dovolte autorce na závěr stručně shrnout výsledky její práce a nabídnout možná 

východiska pro další české boschovské studie, k nimž dospěla na základě studia širokého 

ranku literatury.  

Na počátku naší práce stála otázka, v jakém vztahu byla osoba a dílo Hieronyma 

Bosche k Benátkám. S těmi několika málo Boschovými originálními malbami se 

setkáváme v Palazzo Ducale, rozlehlém a reprezentativním skvostu benátského umění a 

moci. Na jeho podobě a výzdobě se podílely mnozí významní benátští umělci. Boschova 

v Benátkách dochovaná díla oproti monumentalitě a okázalosti tohoto prostoru vybízejí 

spíše ke kontemplaci. Badatelé do středu svého zájmu často stavěli kontroverzní témata, 

chovali se tak vlastně jako popularizátoři bizarnosti, které si ale všímají již první Boschovi 

objevitelé a obdivovatelé v šestnáctém století.    

Dochovaná literatura není systematická, tématu vztahu mistra a jeho díla 

k Benátkám a jejich umění se dosud v podstatě nikdo seriózně nevěnoval. Existuje pouze 

jediná práce, která přímo v jedné části pojednává o obdobném tématu. Tato práce však 

vychází z vágní hypotézy, že v Benátkách na přelomu patnáctého a šestnáctého století byla 

přítomna tajemná náboženská denominace katarů a že malíř do Benátek přijel z touhy po 

duchovním setkání. Převaha literární tvorby nad seriózním bádáním je u Bosche zjevná, 

chybí dokumenty o dotčené době, chybějí zprávy v dobové literatuře. Literatura 

skutečnému badateli mnoho odpovědí neposkytuje.  

Tato jakoby opomíjená díla ovlivnila krajinomalbu. Nalezli jsme jasnou souvislost 

s díly holandskými. Podobná souvislost s díly italských mistrů zůstává naopak trochu 

zastřena. Pouhá záliba Benátčanů v ohňových nočních scénách zdokumentovaná u Browna 

(1999) ale nedává dostatečné důkazy o jejich ovlivnění díly Hieronyma Bosche. Také 

v tomto podtématu práce zůstávají položené otázky v podstatě nezodpovězené. 

 Přes množství otazníků, které zůstávají po prozkoumání literatury o Boschovi a 

Benátkách zůstává jedno jasné. Vztah a křížení umění Benátek a „severu“, tato přesalpská 

výměna, zůstává jedním z obohacujících a lákavých uměleckohistorických témat. 
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IV. Obrazová příloha 

 

 

 

 

1.  Rekonstrukce rodokmenu Hieronyma Bosche. 
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2. Anonym: Hieronymus Bosch, 1550, kresba červenou křídou v Arraském kodexu, 41 x 

28 cm, Bibliothèque Municipale d’Arras. 
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3. Cornelis Corc: Hieronymus Bosch, mědiryt,  Museum Boymans-van-Beuningen, 

Rotterdam. 
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4. Alart du Hameel: Poslední soud, 1478-1494, rytina, 23,7 x 34,3 cm, Staatliche Museen 

zu Berlin. 
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5. Hieronymus Bosch: Pád zatracených, 1500-1504, olej, dřevo, 87 x 40 cm, Palazzo 

Ducale, Benátky. 
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Annotation 

 

This (bachelor) thesis concerns the phenomenon of Hieronymus Bosh and its possible links 

to art and life of Venice and Veneto in the sixteen century. The title of it is: Hieronymus 

Bosch and Venice. 

It is trying to set up tangible hypothesis based on broad study on literature 

concerning Bosch, especially his paitings, accommodated now in Palazzo Ducale in 

Venice,. Further it concerns on the sixteen century Veneto and, specifically and most 

importantly the mighty and beautiful art of the Serenissima. It is describing eventually 

indicated links if in at least two sources. It finally synthetizes the literature and concludes: 

there are no such confirmed indications in serious literature. 

It is further trying to include the panels in venezian contemporary art and its 

development, and is looking for any descendents of the Master in Veneto and in wider 

Europe, too. It gathers all Venetian donors and supporters, who had connections or 

knowledge on Bosch, Mainly it outlines the collection of Bosch´s paintings owned by 

Cardinal Grimani; in comparison, too, other European noted collections, and their results. 

This work reveals importance of the works of Bosch and interest among the 

historians of arts since modern age, including last issues, on the other hand, the lack of 

serious studies on this specific topic, Bosch and Venice. 
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