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Úvod 

Cílem této práce je představit prostřednictvím kritické edice doplněné 

komentářem jeden z rukopisů Nostické knihovny v Praze. Jedná se o rukopis, který 

přivezl z Itálie hrabě František Antonín Berka z Dubé jako památku (či to mohl být 

dar) na svůj několikaletý benátský pobyt ve funkci velvyslance císaře Leopolda I. 

Rukopis je psaný italsky a na vloženém listu je věnování Františku Antonínu 

Berkovi z Dubé. Toto rukopisné dílko pojednává o historii a památkách města 

Padovy, což zřejmě souviselo s Berkovým zájmem o umění, navíc přináší řadu 

poznatků k historické topografii města. 

Padova, do roku 1405 samostatný městský stát, byla velmi významným 

městem severní Itálie, a to zejména díky své starobylé univerzitě. Nachází se zde 

mnoho architektonických památek i uměleckých děl. Ve městě působili nejen 

proslulí umělci jako Giotto, Giorgione, Tizian či Guido Reni, ale také řada učenců, 

z nichž připomeňme alespoň Galilea Galilei. 

Pomineme-li dva katalogy nostické knihovny, je rukopis v dostupné 

literatuře zmiňován pouze jednou, a to Vítem Vlnasem v katalogu k výstavě Baroko 

ve střední Evropě Ar tis pictoriae amatores. Mimo to neexistuje k rukopisu žádná 

známá sekundární literatura. 

Kromě samotné edice a rozboru rukopisu jsem si vytkla ještě dva drobnější 

úkoly. Jelikož se rukopis přímo dotýká Itálie, ráda bych se věnovala česko-italským 

vztahům a pokusila se prostřednictvím své práce přispět k jejich objasnění. 
K tomuto cíli jsem si vybrala několik starších českých cestopisů, deníků a jiných 

pramenů, pomocí kterých se pokusím zjistit, jaké bylo v českých zemích povědomí 

o Itálii. Jako druhý a neméně podstatný úkol pak vidím osobnost Františka 

Antonína Berky z Dubé. Zatímco všechny cestopisy (a stejně tak i řada deníků či 

jiných pramenů), které se dochovaly do dnešních dob, byly vydány tiskem a byla 

jim věnována řada článků a edic, osobnost Františka Antonína Berky z Dubé se 

v dostupné odborné literatuře vyskytuje jen sporadicky, ač jde o velmi významného 

diplomata, sběratele umění a mecenáše. 



v 

Povědomí o severní Itálii v Cechách 
(od počátku do první poloviny 19. století) 

Povědomí o dalekých krajích se dnes stejně jako v minulosti utvářelo dvěma 

způsoby. Jedním byla a je zkušenost přímá, druhým zkušenost zprostředkovaná. 

Protože zkušenost přímá zůstane vždy jen konkrétnímu cestovateli, a ti, kterých se 

to týká, již dávnou nejsou mezi živými, nezbývá nám než se zabývat zkušeností 

zprostředkovanou, tedy různými svědectvími o cestách, které vykonali naši 

předkové. Tato svědectví pomáhala utvářet povědomí mezi těmi, kdo neměli 

možnost cestovat. Často se jednalo o dopisy, deníky či zprávy z cest, některé byly 

po návratu cestovatele domů se zájmem čteny, opisovány či tištěny, čímž se okruh 

jejich čtenářů značně rozrostl. Mimo to existovala i svědectví předávaná ústně.1 

Cestovatelé, vojáci, obchodníci, umělci, poutníci i studenti nepochybně vyprávěli 

každému, kdo jim chtěl naslouchat, o svých dojmech i zkušenostech, které pak 

utvářely povědomí o cizích zemích mezi lidmi.2 Tato svědectví jsou ale téměř 

nepostižitelná, proto se jim budu věnovat jen minimálně a spíše se pokusím nastínit, 

jaký mohl být jejich vliv. Kostičky do mozaiky přidávali v neposlední řadě i 

samotní cizinci projíždějící, či lépe usazující se v českém království. 

Cestování a cestovatelé 

Na cesty se lidé vydávali odjakživa, i když příčiny k cestám i cíle cest se 

postupem času proměňovaly. Z počátku bylo cestování3 spíše nepříjemnou nutností, 

která šla, vzhledem ke stavu cest a jejich bezpečnosti, překonat jen velkou vůlí a 

' K tomu, aby se ústní podání dojmů z cest rozšířila, bylo třeba literárních prostředků. Z počátku se 
poutník věnoval praktickým účelům své cesty a vše okolo pomíjel. Pouze v případě, že dosáhl 
určitého vzdělání a měl potřebný cit, dovedl ocenit také to, co viděl okolo sebe. Důležité také bylo, 
aby cesta nebyla pouze prostředkem, ale stala se sama cílem, aby si poutník začal všímat také cesty 
samotné, krátce pravého cestopisu nebylo, pokud se neprobudil smysl pro přírodu a s nim i smysl 
pro cizího člověka. Viz URBÁNEK, Rudolf. České cestopisy na západ a nejstarší dva české 
cestopisy. In URBÁNEK, Rudolf (ed.). Ve službách krále Jiříka. Deníky panoše Jaroslava a 
Václava Šaška z Bířkova. 1940, s. XIII. 
* Naprostá většina cest za účely studijními, církevními, politickými a obchodními není doložena 
vůbec nebo jsou pouze v nahodilých záznamech. Viz PÁNEK, Jaroslav. Renesanční Itálie jako 
předmět zájmu českých cestovatelů (Příspěvek k problému renesance v českých zemích). In 
POLÍVKA Miroslav a ŠMAHEL František (ed.). In memoriam Josefa Macka. 1996, s. 246. 

Vycházím z definice cestování J. Pánka, kterou uvedl v úvodu knihy Výprava české šlechty do 
Itálie v letech 1551-1552. Viz PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechtydo Itálie v letech 1551-
1552. 2003, s. 11, pozn. 2. 



sebezapřením, později se však stalo oblíbenou činností. Cestovatelé se vydávali na 

cesty dobrovolně i nedobrovolně, sami či jako součást různých výprav či poselství. 

Dlouhou dobu byli považováni za dobrodruhy a jejich líčení připadala současníkům 

tak fantastická, že se jim zdráhali uvěřit.4 

Při reflexi cestopisů a deníků zachycujících cesty se otázce cestování nelze 

úplně vyhnout. 1 když fenomén cestování a cestovatelství v minulosti není tématem 

této práce, velmi úzce se jí dotýká. Ti, co popisovali vzdálené kraje, se museli na 

popisovaná místa nějakým způsobem dostat, tedy cestovat. Cestování se v poslední 

době stalo tématem mnoha prací, studií, sborníků i odborných setkání.5 

A nelze se vyhnout ani cestovatelům samotným, tedy těm, kteří tyto cesty 

podnikali. Právě díky jejich svědectvím (ať jsou to deníky, poznámky, 

korespondence, účty ap.) můžeme rekonstruovat jejich cesty, poznat prostředky, 

kterými cestovali, trasy, zastávky, délku jejich cest ap. Cestovatelé jako zvláštní 

druh dobrodruhů přitahovali odnepaměti pozornost kronikářů a později i historiků. 

Již v nejstarších kronikách jsou poznámky o cestách do ciziny, zejména do 

Palestiny.6 

4 Zatímco cestopis Marca Pola se mnohým jeho současníkům zdál neskutečný a například v českých 
zemích o něj nebyl příliš velký zájem (i když se Polo snažil o seriózní líčení a rozlišoval mezi 
informacemi, které sám viděl a které pouze slyšel), daleko větší popularity došel první cestopis 
přeloženým do češtiny, tzv. Mandevilla či Mandevillův cestopis, jehož autorem byl belgický lékař 
z Lutychu Jaen de Bourgogne. Zdeňka Tichá uvádí, že tam, kde renesance neměla dost pevné 
kořeny, byl preferován cestopis tzv. Mandevilla. Tedy i v českých zemích. Viz TICHÁ, Zdeňka. Jak 
staří Čechové poznávali svět, .12. Tento cestopis plný fantastických věcí, který okolo roku 1400 
přeložil do češtiny Vavřinec z Březové, se u nás stal doslova bestsellerem. Více viz KUNSKY, 
Josef. Čeští cestovatelé /, s. 16; TICHÁ, Zdeňka. Jak staří Čechové poznávali svět. 1986, s. 13. 

Rada příspěvků k dějinám cestování je publikována ve sbornících, jako např. BOBKOVÁ, Lenka a 
NEUDERTOVÁ, Michaela. Cesty a cestování v životě společnosti. Reisen im Leben der 
Gesellschaft. Sborník příspěvků z konference konané 6. - září 1994 v Ústí nad Labem. Mnoho 
bibliografických položek věnujících se cestování (jde zvláště o zahraniční literaturu, která je stále 
mnohem četnější než domácí) a nejen to přináší katalog k výstavě Cesty a cestovatelé v raném 
novověku sestavený Zdeňkem Hojdou a Vítem Vlnasem: HOJDA, Zdeněk a VLN AS, Vít. Cesty a 
cestovatelé v raném novověku. Litoměřice 1995. V úvodu své práce se stručně zabývá historiografií 
cestování Tomáš Foltýn: FOLTÝN, Tomáš. Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských 
cest (1640-1740). In Historie 2005. Celostátní studentská vědecká konference, Liberec 8. - 9. 
prosince 2005, Liberec 2006, s. 74-116. Zajímavý je také sborník nahlížející na cestování 
z literárního a lingvistického hlediska: MOLDANOVÁ, Dobrava (ed.). Cesty a cestování v jazyce a 
literatuře. Ústí nad Labem, 1995. Dějinám šlechtického cestování se věnoval 4. adventní kulatý stůl 
na téma „Prameny k dějinám šlechtického cestování, 1550 - 1800", který se konal na půdě katedry 
historických věd FF UPa dne 28. listopadu 2005 a jehož příspěvky shrnul sborník: KUBEŠ, Jiří 
(ed.). Šlechtic na cestách v 16. - 18. století. Pardubice 2007. Cestování se dotýká také značná část 
publikace Jaroslava Pánka Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1522: PÁNEK, Jaroslav. 
Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551 - 1522. 2. vydání, Litoměřice, 2003. Podrobný soupis 
literatury a pramenů lze najít na straně 127-149. 
' Výčet poutníků do Svaté země podává např. Josef Kunský v úvodu k prvnímu dílu Českých 
cestovatelů: KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé I. Praha 1961, s. 22 nn. Edici Cesty do Svaté země 
obsahující výbor z cestopisu Martina Kabátníka, Oldřicha Prefáta z Vlkanova a Kryštofa Haranta 
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Staří Čechové na cestách 

Obyvatelé zemí českých se na cesty vydávali stejně jiní.7 Mezi první české 

cestovatele, kteří po sobě zanechali písemné líčení cesty, patří Odoricus Boemus 

de Portu Naonis čili Oldřich Čech z Pordenone (1286-1333).K Právě on se zřejmě 

stal také nejčtenějším českým cestovatelem, jelikož poznámky z jeho cesty 

posloužily jako jedna z hlavních předloh smyšleného cestopisu tzv. Mandevilla,1' 

v němž najdeme celé pasáže z Odorika opsané.10 Za něj se zařadila dlouhá řada 

dalších." Ne všichni ale plánovali své zápisky vydat,12 někteří je často psali pro 

sebe, popřípadě pro své potomstvo.13 Jejich cesty pak upadly v zapomnění a do 

z Polžic připravil Josef Dostál, který napsal také doslov, v němž uvádí řadu poutníků i cestovatelů do 
Jeruzaléma.DOSTÁL, Josef. Cesty do Svaté země, Praha 1948, s. 243-248. 

Nejpodrobnější a nejucelenější stále zůstává dvoudílná práce Josefa Kunského: KUNSKY, Josef. 
Čeští cestovatelé. Praha 1961. Ve své práci vycházím zejména z prvního dílu končící počátkem 
19. století. Viz také MARTÍNEK, Jiří. Naši cestovatelé a geografové. Libri, Praha 1998. 
MARTÍNEK, Miloslav. Čeští cestovatelé a mořeplavci. Praha 2006. 
' Oldřich Čech byl synem jednoho z vojáků z posádky Přemysla Otakara II. Po té, co Přemysl 
Pordenone ztratil, zde někteří Češi zůstali, což byl zřejmě i případ Oldřichova otce. Je totiž velmi 
nepravděpodobné, že by přijel do Pordenone i s manželkou či dokonce s dítětem, naopak se zdá, že 
pojal za manželku místní děvče. V Čechách jeho jméno zapadlo a cestopis vyšel v češtině až v roce 
1962. Více např. Blahoslavený Oldřich. Cesta do říše Velkého chána (1316-1330), popis východních 
krajů světa.' Praha 1997. Josef KUNSKÝ, Češti cestovatelé I, s. 31 44 . MONACO, Lucio a TĚSTA, 
Giulio Cesare (ed.). Odoríchus. De rébus incognitis. Odorico da Pordenone nella prima edizione e 
stampa del 1513. Pordenone 1986. Nejnověji SOMMER, Petr a L1ŠČÁK, Vladimír (ed.). Odorik 
z Pordenone - z Benátek do Pekingu a zpět: setkáváni na cestách Starého světa ve 13. a 14. století. 
= Odoric of Pordenone - from Venice to Peking and Back: meetings on tlie roads ofthe Old World 
in the I3th-I4tli centuries. Praha 2008. 

1 Viz např. SIMEK, František (ed.). Cestopis tzv. Mandevilla. Praha 1963. 
10 Viz např. KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé /, s. 28. 

Viz KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé /-// . Praha 1961. Autor zde nejen podává výčet 
cestovatelů, ale uvádí také jejich medailonky zasazené do historických událostí, první vydání 
cestopisů i jejich vydání následující (včetně vydání novočeských) a ukázky z cestopisů. Mladší, ale 
zároveň i mnohem úžeji zaměřená je práce Jaroslava Pánka: PÁNEK, Jaroslav. Čeští cestovatelé v 
renesanční Evropě (Cestování jako činitel kulturní a politické integrace). ČČH. 1990, roč. 88, č. 5, s. 
661- 682. Přehled cestovatelů podává v úvodní studii také výběrová edice Simony Binkové a Joseta 
Polišenského Česká touha cestovatelská s podtitulem Cestopisy, deníky a listy 17. století. Za 
povšimnutí stojí i výbor ze starších českých cestopisů 14.-17. století Z. Tiché Jak staří Čechové 
poznávali svět, který je také opatřen úvodní studií, představující cestovatele i dobu, v níž cestovali. 
Úvodní studie k posledním dvěma výborů také podávají přehled o cestovatelích, popis cestopisů i 
doby, ve které vznikaly. 
" Bylo tomu tak například u Oldřicha Prefáta z Vlkanova, jenž původně nezamýšlel svůj cestopis 

vydat, ale nakonec podlehl přemlouvání svých přátel a vydal jej tiskem vlastním nákladem. Srov. 
HRDINA, Karel (ed.). Cesta z Prahy do Benátek a odtud potom po moři až do Palestyny, to jest 
krajiny někdy židovsk é, země Svaté, do města Jeruzaléma k Božímu hrobu, kteroužto cestu s pomocí 
Páně Boha všemohúciho šťastně vykonal Voldřicli Prelát z Vlkanova léta Páně MDXXXXV1. Praha 
1947, s. 9 - 1 1 . 

Jan Hasištejnský z Lobkovic napsal pro svého syna Jaroslava ponaučení „do života": KVĚT, 
František Boleslav (cd.).Urozeného Pána Pana Jana z Lobkovic na Hasištejně zpráva a naučení jeho 
synu Jaroslavovi o tom, co činiti a co nechuti, a kterak se a pokud v čem zachovati má, 1851. Jako 
další poučení svému synovi byl částečně zamýšlen i Hasištejnského cestopis Putování k'Svatému 
hrobu. 
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povědomí širší veřejnosti se dostaly až v 19. století, kdy začaly být české cestopisy 

znovu vydávány.14 Tato tendence pak s přestávkami pokračuje dodnes.15 Jen málo 

cestovatelů se dožilo vydání děl j iž za svého života, natož četných reedic. Jednou 

z výjimek je cestopis Martina Kabátníka, jenž vyšel poprvé tiskem roku 153916 a do 

roku 1708 byl vydán ještě šestkrát.17 

Svědectví ale nepodávaly jen prameny vyprávěcí, ale i různé účty,1* podle 

kterých můžeme stanovit délku i nákladnost pobytu na jednotlivých místech. 

Účely a motivace cest 

Možností, jak se dalo cestovat, bylo několik a i cesty měly podle toho svůj 

uče l a cí l . J a r o s l a v P á n e k u v á d í v e s v é s tud i i Cestování jakn >>u></ÍT>Iizaťni Činitel 

středověké a ranč novověké společnosti (Problémy a úkoly českého výzkumu)1" 
šestero motivací cest: hospodářské, politické a diplomatické (do této skupiny lze 

zařadit mj. cesty říšské sněmy ap.), vojenské, studijní20 (dokladem studijních cest 

14 Jako první kniha naší starší literatury byl roku 1777 F. M. Peklem vydán cestopis Václava 
Vratislava /. Mitrovic (podruhé V. M. Krumeriem roku 1807: Příhody, jež na cestě do Carohradu a 
zvláště v zajetí svém zkusil a sepsal Václav Vratislav z Mitrovic, další vydání následovala v letech 
1855 a 1874). Dále pak SLAVÍK. F. A. (ed.). Cesta pan Lva z Rožmitálu po západní Evropě roku 
1465-1467. Telč 1980. PRÁŠEK. J.V. (ed.). Martina Kabátníka Cestu z Čech do Jerusalema a Kaini 
r. 1491-92. Praha 1894. TÝŽ (ed.). Martin Kabátník, Cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491-
92. Praha 1900. Cestopis Jan Hasištejnského z Lobkovic vyšel hned několikrát, např.: STREJČEK, 
F. (ed.). Jan Hasištejnský z Lobkovic, Putováni k svatému hrobu. Praha 1902. MALEČEK, F. Jan 
Ilasištejnský : Lobkovic, Putováni k svatému hrobu. Praha 1907. Cestopis Voldřicha Preláta 
z V lkáno va přetiskl roku 1786 F. F. Procházka. ERBEN, K. J. (ed.). Cesta z království českého do 
Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. 
Kateřiny v pusté Arábii. Praha 1854^-1855. Cestopis Bedřicha z Donína byl poprvé otištěn v Lumíru 
roku 1858. Deník Heřmana Černína z Chudenic byl přetištěn dvakrát, a to roku 1856 v časopise 
Lumír a roku 1858 v Bibliotéce slovanské. Cestopis bratří ze Šternberka byl pak zkráceně otištěn 
v časopise Lumír roku 1853. 
15 Soupis části pramenné základny cestopisů, edic deníků, doplňků, komentářů, cestovních relací a 
studií k cestování uvádí např. Jaroslav Pánek: PÁNEK, Jaroslav. Cestování jako modernizační činitel 
středověké a raně novověké společnosti (Problémy a úkoly českého výzkumu). In BOBKOVÁ, 
Lenka a NEUDERTOVÁ, Michaela (ed.). Cesty a cestování v životě společnosti, s. 10-22. 
lh Martin Kabátník žil ještě 11 let po své cestě. Zemřel v únoru roku 1503. Viz KUNSKY, Joset. 
Čeští cestovatelé I, s. 79. 
17 Viz KUNSKÝ, Josef. Češti cestovatelé 1, s. 79. 

Například díky cestovním účtům, které průběžně vedl Václav Kernich, můžeme rekonstruovat 
itinerář cesty Viléma z Rožmberka, srov. PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty do Itálie v letech 
1551-1552, např. s. 36, pozn. 66. 
19 PÁNEK, Jaroslav. Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti. In 
BOBKOVÁ, Lenka a NEUDERTOVÁ, Michaela (ed.). Cesty, s. 10-22. 
20 Viz např. HOLÝ, Martin. Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. 
století. In FHB 21. Praha 2005, s. 111-210. SVATOŠ, Michal. Akademická peregrinace a cesty za 
vzděláním. In Cesty (s. 241-250) 

Na cesty za studiem se vydávali nejen ti, kdo bažili po vzdělání světském, ale i ti, kteří chtěli 
dosáhnout vzdělání církevního. Těm bylo určeno Collegium Germanicum v Římě. Na něm studoval 
například olomoucký biskup Stanislav 11. P a v l o v s k ý (1579-1598). Viz PÁNEK, Jaroslav. Mezi 
Olomoucí a Římem. Ke stykům moravského duchovenstva a šlechty s Itálií za episkopátu Stanislava 
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jsou zejména zápisy v univerzitních matrikách,21 i když jak upozorňuje Jiří Pešek ve 

své studii Studijní cesty mládeže z českých zemí v době předbělohorské,22 výzkum 

se soustředí pouze na matriky, tedy na ty, kteří se na univerzitu zapsali, nikoli na ty, 

kdo tam reálně studovali,23 ke studijním cestám musíme započítat i kavalírské cesty, 

tomuto fenoménu se budu věnovat později), umělecké, náboženské (převažují 

zejména do Svaté země, ale i na poutní místa, v Itálii například Loreto či Rím)."7 

Podle motivace cesty se lišila i samotná svědectví o cestách či zprávy z cest. 

Někteří si psali po cestě deníky, podle nichž pak sepisovali či diktovali své 

cestopisy, jiní spoléhali na svou paměť (psát nechtěli či neuměli) a často překvapivě 

přesně i po létech vydávali velmi zajímavá svědectví.2"'' Objevují se i relace 

doplněné ilustracemi, jako tomu bylo v případě Bedřicha z Donína, jehož cestopis je 

velmi pěkně a zároveň bohatě ilustrovaný. U všech typů cest musíme brát v úvahu, 

že cestovali nejen obyvatelé českých zemí, ale i cizinci, kteří stejně jako oni 

opouštěli své domovy a na kratší dobu či na trvalo se usazovali v zahraničí (tedy i 

v českém království). 

Obvyklé cíle cest 

Cesty mířily do různých míst, ale z počátku zejména do dvou částí tehdy 

známého světa. Tou nejvýznamnější pro všechny křesťany byla Svatá země 

Pavlovského. In HLAVÁČEK., Ivan (ed.). Factu probant homines. Sborník příspěvků k životnímu 
jubileu prof. dr. Zdeňky Hledíkové. Praha 1998, s. 311-323. 
21 KRISTEN, Z. Doktoři práv římské univerzity z Čech před Bílou Horou. ČMM. 1932, roč.56, s. 
181-192; SVATOŠ, Michal. Studenti z českých zemí na univerzitě v Sieně (1573-1738). In Zprávy 
archivu University Karlovy. 4. 1982, s. 29-63 ; TÝŽ. Studenti z českých zemí na univerzitě v 
Perugii (1579-1727). In Zprávy archivu University Karlovy. 2. 1977, 89-105; TÝŽ. Akademická 
peregrinace a cesty za vzděláním. In BOBKOVÁ", Lenka a NEUDERTOVÁ, Michaela.(ed.). Cesty, 
s. 301-306. 

22 PEŠEK, Jiří. Studijní cesty mládeže z českých zemí v době předbělohorské. Úvaha nad 
sociokulturními kontexty vzdělanostních migrací. In Per saecula ad tempora nostra. Sborník prací 
k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka. Svazek 1. Praha 2007, s. 448-452. 
23 Tamtéž, s. 448. 
24 PÁNEK, Jaroslav. Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti 
(Problémy a úkoly českého výzkumu). In BOBKOVÁ, Lenka a NEUDERTOVÁ, Michaela.(ed.). 
Cesty, s. 16. 

Zároveň s cestami poutníků je u náboženských cest je třeba připomenout i cesty kleriků ke kurii. 
Více viz HLEDÍKOVÁ, Zdeňka. Cesty českých kleriků ke kurii. In BOBKOVÁ, Lenka a 
NEUDERTOVÁ, Michaela.(ed.). Cesty, s. 71-78. 
" Ač Martin Kabátník neuměl psát, a tudíž si ani nemohl během své cesty dělat žádné poznámky, 
nadiktoval své příběhy Martinu Bakalářovi až v roce 1500 (na cestu se vydal se svými spolubratry 
v roce 1491). Srov. KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé I, s. 77-79. 
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s Božím hrobem.26 Každoročně do těchto míst směřovala řada poutníků toužících 

spatřit místa spjatá s životem a smrtí Ježíše Krista.27 O těchto cestách je zachována 

řada svědectví, díky nimž můžeme tyto cesty rekonstruovat.28 Vytouženého cíle se 

dalo dosáhnout dvěma cestami, přes Benátky24 a poté po moři či přes 

Konstantinopol.30 

Další částí pak byly východní oblasti. Cesty k sultánovi a dále 

do východních říši lákaly velkým bohatstvím.31 Tam směřovala již cesta Marca 

Pola.32 Na konci 15. století v souvislosti s objevnými plavbami se rozšířily i cesty 

na západ. Byli to hlavně čeští misionáři, kteří v 17. a 18. století mířili do dalekých 

krajů na západ, ale i na východ od nás.33 

Itálie jako jeden z cílů cest 

Jednou ze zemí, do níž mířily výpravy, byla tedy i Itálie. Jak už bylo 

zmíněno, vedly sem cesty mnoha poutníků, a to nejen těch, kteří pokračovali do 

Svaté země, ale i těch, jejichž kroky mířily do Loreta, Assisi či věčného města. 

Itálie byla tedy jak místem konečným tak „tranzitním". Řada poutníků k Božímu 

hrobu nasedala v Benátkách na lodě, které je mohly dovézt do Palestiny. Bylo to 

zejména v období svátku Nanebevstoupení Páně, kdy se konal každoroční rituál 

Zásnub Benátek, zastoupených dóžetem, s mořem,34 tento den se otevíralo moře a 

brzy poté vyplouvala i zvláštní loď s poutníky,35 Této slavnosti se účastnila řada 

českých cestovatelů a poutníků. Snad nejblíže se ale dostal Lev Vilém Kounic, 

který doprovázel dóžete na lodi Bučentoro na moře, stál přitom zcela blízko Jeho 

26 Vrchol obliby cest do Palestiny byl ve 2. polovině 15. a na počátku 16. století. Viz HRDINA, Jan. 
Zásnuby dóžete s mořem. Benátky očima pozdně středověkých poutníků. In Dějiny a současnost. 
2005, roč. 27, č. 8, s. 33. 
27 První Čech, o němž víme, že podnikl tuto cestu, byl pražský kanovník řečený Osel, který se vydal 
na cestu před rokem 1092. Více viz KUNSKÝ, Josef. Češti cestovatelé /, s. 22. 
28 • 

Viz pozn. č. 6. 
Poutníkům cestujícím přes Benátky se budu věnovat později samostatně. 

0 Cestu přes Konstantinopol zvolil např. Martin Kabátník, který věděl i o druhé cestě „přes 
Benátky". Cestoval ale společně s dalšími třemi bratry (členy Jednoty), a tak dal přednost společné 
cestě do Konstantinopole. A ž odtud pak pokračoval sám do Palestiny. KUNSKÝ, Josef. Čeští 
cestovatelé /, s. 78. PRÁŠEK, Justin (ed.). Martina Kabátníka cesta do Jeruzaléma. Praha 1894. 

Poselství papeže Inocence IV. k mongolskému chánovi, které se vydalo na cestu roku 1245 a jehož 
vůdcem byl františkán Jan de Piano Carpino, se jako průvodce účastnil český mnich Štěpán. Viz 
KUNSKÝ, Josef. Čeští cestovatelé /, s. 26. 
~ O něm více např. LARNER, John. Marco Polo and the discoverv of the world. 1999. 

34 KUNSKÝ Josef, Češti cestovatelé /, s. 30. 
K tomu podrobněji článek J. Hrdiny: HRDINA, Jan. Zásnuby dóžete s mořem. Benátky očima 

pozdně středověkých poutníků. In Dějiny a současnost. 2005, roč. XXVll, č. 8, s. 33-36. 
HRDINA, Jan. Zásnuby dóžete s mořem. Benátky očima pozdně středověkých poutníků. In Dějiny 

a současnost. 2005, roč. XXVII, č. 8, s. 33. 
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Jasnosti, přihlížel všem ceremoniím a také viděl zblízka zásnubní prsten.36 Lodě na 

dálkové plavby ale nevyplouvaly každý den, a proto musela řada poutníků do Svaté 

země na svoji loď čekat i několik týdnů. Za tu dobu si mohla prohlédnout nejen 

Benátky, ale i okolní města. Jedním z blízkých měst, které přitahovalo návštěvníky 

nejen kvůli svým památkám, ale zejména pro svou starobylou a slavnou univerzitu 

byla Padova,' což dokazuje rčení: Venezia ricca, Padova dotta."' 

Nebyly to ale zdaleka jen Benátky a cesta do Svaté země, co lákalo 

„cestovatele" do Itálie.39 Slavná minulost, umění, památky, honosné paláce, vily, 

parky, ale zejména chrámy plné „uměleckých děl a ostatků svatých", okázalý 

papežský dvůr, proslulé univerzity. To bylo jen pár položek na seznamu 

návštěvníků přijíždějících do Itálie. Apeninský poloostrov měl zkrátka co nabídnout 

a věděli to i obyvatelé českého království.40 

Kavalírské cesty jako prostředek seznámení se s Itálií 
41 

Většina aristokratů se s Itálií seznámila během kavalírských cest. Tyto 

cesty završovaly vzdělání aristokrata a vydával se na ně každý, kdo si to mohl 

HRUBÝ, F rantišek. Lev Vilém Kounic. Barokní kavalír, s. 76. 
^ Padovská univerzita byla založena již roku 1222. 

Benátky mohly svým návštěvníkům nabídnout téměř vše (umění, kulturu, politiku, zábavu,...), ale 
ne studium. Za tím jezdili zájemci o vzdělání do blízké Padovy. Odtud pak Venezia ricca, Padova 
clotta. Viz HOJDA, Zdeněk. Benátky na konci 16. století ve dvou pražských památnících. In 
VLN AS, Vít a SEKYRKA, Tomáš (ed.). Ars baculum vitae. Sborník studii z dějin umění a kultury k 
70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha 1996, s. 69-81. 

Jak píše L. Petráňová, nejnavštěvovanějši zemí z celé Evropy byla odedávna - a zůstávala i v 17. 
století - Itálie...udávala tón v mravech a oblékání. Viz PETRÁŇOVÁ, Lydia. Příběhy z dob 
mušketýrů. In PETRÁČKOVÁ, Věra - VOGELTANZ, Jan - ŠIMEČKOVÁ, Alena (ed.). Příběhy 
Jindřich Hýzrla z Chodů. Praha 1979, s. 17. 

K ěesko-italským vztahům existuje dnes poměrně četná literatura, pořádají se různé konference či 
výstavy. Italskou kulturu podporuje velmi výrazně Italský kulturní institut v Praze. Literaturu 
uvádím jen výběrově: HEROLD, Vilém a PÁNEK, Jaroslav (ed.). Itálie, Čechy a střední Evropa, 
Praha 1986. Baroko v Itálii - baroko v Čechách = Barocco in Italia, Barocco in Boemia: setkávání 
osobností, idejí a uměleckých forem: sborník příspěvků z italsko-ěeského sympozia, Praha 19.-21. 
dubna 1999. Praha 2003. HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve 
Vlaších a Vlaši v Praze 1600-2000. Katalog výstavy. Praha, Vlašská kaple 18.5.-15.6.2000. Praha 
2000. Italové a Češi bylo také téma revue Souvislosti 3-4, roč. 13, 2002. Starší literaturu, ale i 
literaturu italskou uvádí Alessandro Catalano. Viz CATALANO, Alessandro. „Rademus barbas 
italis." (Italové a Češi nejen po Bílé hoře). Souvislosti. 2002, roč. 13, č. 3-4, s. 9-14. 

Literatura v českém prostředí viz např.: HOJDA, Zdeněk. Kavalírské cesty v 17. století a zájem 
české šlechty o Itálii. In Itálie. Čechy a střední Evropa. Praha 1986, s. 216-239. TÝŽ. Z katolického 
exilu do západní Evropy. „Velká cesta" Jiřího Adama z Martinic v letech 1620-1625. In 
BOBKOVÁ, Lenka - NEUDERTOVÁ, Michaela (ed.). Cesty, s. 301-306; TÝŽ. Delitiae Italiae. 
Česka aristokracie a barokní Evropa. In SLAVÍČEK, Lubomír (ed.). Artis pictoriae amatores. 
Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství. Praha 1993, s. 62-66. KROUPA, Jiří. 
Dietnchstejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc a její 
současně problémy. 4. Olomouc 1983, s. 109-117. Martin, HOLÝ. Výchova a vzdělání české a 
moravské šlechty v 16. a v první třetině 17. století. FHB. 21. 2005, zejm. s. 178-203. VOLDÁN, V. 
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dovolit (většinou ve věku mezi šestnácti a dvaceti lety42 a pod dozorem svého 

hofmistra a zároveň perceptora, který průběžně podával rodině zprávy o průběhu 

cesty).43 Informace o nich podává nejen korespondence či různé typy zpráv, ale také 

cestovní deníky, památníky44 a cestovní instrukce.45 Kavalírské cesty poskytovaly 

šlechtici možnost poznat velkou část Evropy včetně významných univerzit (a 

prohloubit tak své dosažené vzdělání46), seznámit se chodem různých významných 

dvorů, poznat různé státní politické systémy,47 kulturu a prohlédnout si 

pamětihodnosti v navštíveným místech. Zároveň to byla možnost, jak se zdokonalit 

v cizím jazyce, proto byla řada cestovních deníků psána v jazyce země, kde se 

šlechtic zrovna nacházel4 8 

Jednou ze zemí, kam mířili kavalíři na svých cestách byla i Itálie. 

V tradičním rozvržení kavalírských cest patřilo Itálii místo seznámení se 

s výtvarnou kulturou, v Římě (a občas i ve Florencii) se studovala matematika, 

Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou. In Brno v minulosti a dnes. Sborník 
příspěvků k dějinám a výstavbě Brna. IX. Brno 1970, s. 104-115. 
42 Existovaly i výjimky. Například synové Maxmiliána z Dietrichštejna se vydali na cestu již ve 12, 
resp. 13 letech (kvůli jejich pozdnímu narození). Více viz KROUPA, Jiří. Dietrichstejnové 
v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc, s. 112. 

Tyto zprávy byly velmi důležité, zvláště když se k otci dostávaly z jiných zdrojů zprávy 
o nevhodném chování jeho syna. V případě Ferdinanda Augusta Leopolda z Lobkovic byl jeho 
preceptor Benedetto Manfredi odvolán a nahrazen J. A. Loyblem, který s Ferdinandem Augustem 
podnikl jeho druhou italskou cestu. Více viz CATALANO, Alessandro. L educazione del principe: 
Ferdinand August Leopold von Lobkowitz e il suo primo viaggio in Italia. In Porta bohemica. 
Sborník historických prací. 2. Litoměřice 2003, s. 104-125. O jeho druhé italské cestě s úspěšnějším 
preceptorem viz FOLTÝN, Tomáš. Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda 
Augusta z Lobkovic (1675-1676). In KUBEŠ, Jiří (ed.). Šlechtic na cestách v 16.-18. století. 
Pardubice 2007, s. 99-127. 
Jelikož byl na výběr hofmistra kladen velký důraz, často se stávalo, že tito přecházeli plynule od 
jedné rodiny ke druhé. Hofmistr, který se vydal na cestu se syny Maxmiliána z Dietrichštejna, se 
nedlouho předtím vrátil z kavalírské cesty s Janem Humprechtem Černínem. Více viz KROUPA, 
Jiří. Dietrichstejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc, s. 
113. 

" Studenstké památníky nebo-li štambuchy sloužily k uchování vzpomínky na přátele, kolegy, 
významné osobnosti či navštívená místa. Obrazová výzdoba těchto památníků je velice cenná a 
přispívá k poznání různých reálií, oblíbené byly zejména obrázky z italského prostředí, konkrétně 
z Říma a Benátek. Viz HOJDA, Zdeněk. Benátky na konci 16. století ve dvou pražských 
památnících. In VLN AS, Vít a SEKYRKA, Tomáš (ed.). Ars baculum vitae. Sborník studií z dějin 
umění a kultury k 70. narozeninám prof. PhDr. Pavla Preisse, DrSc. Praha 1996, s. 69-81. 

FOLTÝN, Tomáš. Cestovní instrukce jako pramen k dějinám kavalírských cest (1640-1740). In 
Historie 2005, s. 74—116. 

" K tradičnímu vzdělání nepářily jen faktografické znalosti, jako matematika, geometrie, geografie, 
architektura, historie či cizí jazyky, ale i praktické dovednosti jako jezdectví, šermování, 
vlajkonošectví či hra na hudební nástroj. Viz KROUPA, Jiří. Dietrichstejnové v polovině 17. století 
a model tzv. kavalírské cesty. In Historická Olomouc, s. 112. 
4((

 P r o poznání a pochopení různých státních politických systémů byla právě Itálie více než vhodná. 
Naprosto výjimečný je v tomto případě cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z cesty po 

Německu, Itálii, Francii a Španělsku uskutečněné mezi lety 1678 a 1682. Širší veřejnosti zřejmě 
zpřístupní tento cestovní deník připravovaná edice Zdeňka Hojdy. 
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geometrie a architektura.49 Počtu šlechticů, jejichž cesty vedly také přes Itálii, délce 

těchto cest i místům, jež navštěvovali, se detailně věnuje Zdeněk Hojda ve své 

studii Kavalírské cesty v 17. století a zájem české šlechty o Itálii:50 v první polovině 

17. století byly z dvaceti cest čtyři pouze do Itálie, dalších devět ve své evropské 

trase Itálii zahrnovalo (nutno podotknout, že po roce 1620 se jednalo v drtivé 

většině pouze o katolíky, cesty protestantů směřovaly tradičně do severních oblastí 

Evropy). Nejvíce lákala stará univerzitní města, jako byla Padova, Bologna, Siena 

či Perugia51 a rezidenční města italských dvorů (Benátky, Florencie, Neapol, Milán, 

Modena, Parma aj.). Mezi časté zastávky patřila také poutní místa, a to zejména 

Loreto, Camaldoli u Florencie, Assisi a Averno. Nejdelší doba pobytu byla vždy 

věnována Římu. V poznámce č. 29 uvádí Z. Hojda pak konkrétní dobu, kterou 

pobyli šlechtici na cestách a v porovnání k tomu čas strávený pouze v Itálii. 

Nejobvyklejší trasa vedla přes Benátky, Padovu, Bolognu, Loreto do Říma a z Říma 

pak do Neapole,52 zpáteční cesta vedla přes Florencii a Milán. 

Místem, které nešlo minout, byl rozhodně Řím. Nebyly to ale jen studijní 

důvody, které vedly šlechtice k návštěvě věčného města. Řím přitahoval jako poutní 

místo, sídlo papežského dvora (vhodné k pozorování etikety), množstvím svých 

pamětihodností, svou okázalostí a možností setkat se zde s velmi významnými 

osobnostmi.53 

Kromě intelektuálních požitků mohla Itálie nabídnout i potěšení čistě 

světské. Na kavalírských cestách totiž často získávali šlechtici také své první 

zkušenosti v oblasti sexu. Proslulé byly v tomto ohledu právě italské kurtizány. 

KROUPA, Jiří. Dietrichstejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická 
Olomouc, s. 114. 
50 HOJDA, Zdeněk. Kavalírské cesty v 17. století a zájem české šlechty o Itálii. In: Itálie. Čechy a 
střední Evropa, s. 216-239. 

Mezi nejnavštěvovanější univerzity patřila univerzita v Padově, hned za ní se řadila Siena a na 
třetím místě v počtu návštěvnosti byla Perugia. Podle Z. Hojdy se české inskripce v Padově mezi 
lety 1546 a cca 1710 pohybovaly mezi 500 a 900. Viz HOJDA, Zdeněk. Kavalírské cesty 
v 17. století a zájem české šlechty o Itálii. In: Itálie, Čechy a středili Evropa, s. 224. Další lit. viz 
např.: MÜLLER, K. Tři evangeličtí studenti z českých zemí na Padově na konci 16. století. In 
Z Kralické tvrze. 12, 1985, s. 16-23. 

Jednotlivé národy (a také národ německý, do kterého se počítali i Češi) měly na univerzitách své 
zástupce. Vrcholem návštěvnosti univerzity v Sieně byly roky 1622 - 1709. Viz např. SVATOŠ, 
Michal. Studenti z českých zemí na univerzitě v Sieně (1573-1738). Zprávy Archivu univerzity 
Karlovy. 4. Praha 1982, s. 29- 63. 

Neapol byla většinou nejjižnějším bodem cesty. Jen zcela výjimečně mířily cesty kavalírů do jižní 
Itálie či na Sicílii. Viz Viz HOLÝ, Martin. Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a 
v první polovině 17. století. FHB. 21, s. 191. 

Například Ferdinand August z Lobkovic se v Římě setkal se švédskou královnou Kristýnou. Viz 
FOLTÝN, Tomáš. Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda Augusta z Lobkovic 
(1675-1676). In KUBEŠ, Jiří (ed.). Šlechtic na cestách, s. 108. 
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Nabízely ubytování, stravu a mohly zajistit spokojenost šlechticů i po sexuální 

stránce.54 Proto také byla Itálie i přes veškerý obdiv některými označována jako 

semeniště neřestí.55 

Nebyla to jen kultura a umění, ale i katolické náboženství, jež měly na 

Apeninském poloostrově dominantní vliv. Řada mladých evangelických šlechticů 

po návratu z Itálie konvertovala ke katolictví. Důslední nekatolíci přestali Itálii 

zařazovat do itinerářů svých cest, které naopak směřovaly do zemí s kalvínským 

vyznáním.56 

Velká italská cesta české šlechty a její důsledky 

Kontakty mezi českými zeměmi a Apeninským poloostrovem se rozvíjely 

již v raném středověku. A nejen církevní povahy, ale i kulturní. Karla IV., jenž měl 

k Itálii blízký vztah již od svých jinošských let, kdy tam z pověření svého otce 

pobýval, přijel do Čech navštívit Francesco Petrarca či Cola di Rienzo. Dokladem 

zájmu Italů o české země je i Historie česká z pera Aeneáše Silvia Piccolominiho, 7 

pozdějšího papeže Pia II. V 16. století s příchodem Habsburků se vztahy s Itálií 

ještě prohloubily. 

Kontakty mezi českými zeměmi a Itálií tedy byly hojné a jistě k nim přispěla 

i cesta české šlechty do Itálie mezi lety 1551 a 1552.58 Této výpravě předcházely 

dvě cesty, jichž se jistě účastnili také čeští šlechtici. První z nich byla cesta 

Maxmiliána II. za svou nevěstou Marií do Španělska. V početném doprovodu byli i 

Jaroslav Smiřický ze Smiřic a Vratislav z Pernštejna.59 Několik českých šlechticů se 

pak na podzim roku 1549 účastnilo výpravy arciknížete Ferdinanda do Mantovy. 

Mantovský vévoda František III. Gonzaga tam 22. října pojal za manželku dceru 

Víz HOLÝ, Martin. Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první polovině 
17. století. FHB. 21, s. 197. 
' Velmi negativně vnímal vliv italského pobytu na morální bezúhonnost mladých šlechticů Václav 

Budovec. Viz GLUCKLICH, Julius (ed.). Václava Budovce z Budova korespondence z let 1579-
1619, s. XL1I, s. 32. REJCHRTOVÁ, Noemi. Václav Budovec z Budova, s. 11. Také Jan 
Bezdružický z Kolovrat měl zřejmě obavy o své syny, jelikož ve své závěti ustanovil, aby poručníci 
vyslali jeho syny Ludvíka a Viléma Jindřicha na studijní cestu, ovšem ne do Itálie. Viz HOLÝ, 
Manin. Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první polovině 17. století. FHB. 21, 

5<> Viz PÁNEK, Jaroslav. Renesanční Itálie jako předmět zájmu českých cestovatelů. In POLÍVKA, 
Miroslav a ŠMAHEL, František (ed.). In memoriam Josefa Macka, s. 255. 
5s Např. P1CCOLOM1NI, Aeneas Silvius. Enea Silvio Historka Bohemica. Praha 1998. 
59 Viz PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty. 

PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty, s. 23. 
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Ferdinanda 1. Kateřinu .60 Z toho vyplývá, že vůdce výpravy,61 která se vydala na 

cestu vbrzkém létě 1551, Vratislav z Pernštejna, projel trasu do Itálie dokonce 

několikrát.62 Trasa vedla přes Linec, Salcburk, Innsbruck, Brennerský průsmyk, 

Benátskou republiku, první zastávku udělali až v Mantově a delší pak v Milánu. 

Cílem cesty bylo přístavní město Janov. 

Vzhledem k tomu, že příjezd Maxmiliána a jeho choti se stále oddaloval, 

začala na českou výpravu doléhat místní drahota, a proto si za místo svého 

dočasného pobytu zvolila blízkou (a cenově příznivější) Vogheru, část z nich 

později Pavii.63 Nejen uměním, vzdělaností či politikou je člověk živ, a tak čeští 

šlechtici v Itálii čelili také různým pokušením, které představovalo hlavně laciné 

víno64 a „nemravné" Italky.Svého následníka se nakonec přece jen dočkali. 

Do Janova připlul 13. listopadu 1551, a proto se již 14. listopadu za ním čeští 

šlechtici vydali. Cesta zpět proběhla bez větších problémů (jen M a r i e Španělská, 

tou dobou již v očekávání, ji těžce nesla) a 20. ledna Maxmilián výpravu rozpustil.66 

Jak píše Jaroslav Pánek ve své práci,67 význam této cesty nelze přeceňovat, 

zejména italské umění by se totiž do českých zemí dostávalo i jinými cestami. Tato 

výprava ale toto pronikání jistě značně usnadnila. Mnoho pánů si už v Itálii, ale i 

po návratu dávalo šít šaty podle italské módy a také kuchaři se v Itálii inspirovali 

k novým pokrmům. Řada šlechticů také začala s velkými renesančními přestavbami 

60 Tamtéž, s. 19. 
Dcera Ferdinanda 1. Kateřina nebyla z rodiny zdaleka jediná: při svém druhém sňatku se Ferdinand 
Tyrolský (1529-95) oženil s Annou Kateřinou Gonzaga, Eleonora (1534-94) se vdala za Viléma 
Gonzagu, Barbora (1539-72) za Alfonse 11. vévodu ťerrarského a Jana (1547-78) za Francesca 
Mariu Medici. 
61 Cesty se zřejmě účastnilo 53 pánů a rytířů. Jejich podrobný seznam viz PÁNEK, Jaroslav. 
Výprava české šlechty, s. 105-113. S pány cestoval ještě blíže neurčený počet jejich doprovodu. 
Díky podrobné dokumentaci známe ale jen výpravu Viléma z Rožmberka. Tamtéž, s. 35n. 
62 Viz tamtéž, s. 25. Cesta do Španělska většinou vedla přes Janov, odkud se pokračovalo po moři. 
Právě tato skutečnost ale také způsobila zdržení návratu královských manželů do Itálie, kde na ně 
čeští šlechtici (a nejen oni) čekali. Díky této skutečnosti ale mohli pobývat v Itálii déle, než se 
předpokládalo, poznat ji blíže, a také měli možnost nahlédnout do zahraniční politiky. Rub tohoto 
prodlévání tvořily nečekané finanční výdaje spojené s delším pobytem. 
m Podrobnější popis cesty viz PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty, s. 47-57. 
' Spotřeba vína byla vysoká, obvykle dosahovala množství dvou až tří litrů na osobu. Více viz 
tamtéž , s. 60, pozn. 141. 

' Mladí čeští aristokraté se jisté nevyhýbali ani setkáním s „nemravnými" Italkami, a to tím spíše, 
že prostituce již v 16. století prorůstala tamním poměrně rozvinutým systémem služeb v cizineckém 
ruchu. Mnohé hostince vlastnily a řídily zbohatlé nevěstky, které zprostředkovávaly zákazníkům 
všestranné služby a dovedly patřičné ocenit ieiich štědrost. Více viz tamtéž, s. 61-65, zejm. pozn. 
č. 143, 144, 148. 

Více viz tamtez, s. 66-71. 
67 Viz PÁNEK, Jaroslav. Výprava české šlechty, s. 44, 93, 98. 
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svých sídel. Do českých zemí byli zváni italští architekti i jiní umělci.68 Neméně 

důležitým faktem také bylo, že většina účastníků byla na začátku své kariéry a 

během cesty získala užitečné kontakty a zkušenosti. 

Svědectví o Itálii v cestopisech 

Deníku Václava Šaška z Bířkova sice nepatří absolutní prvenství mezi 

nejstaršími českými cestopisy,69 byl ale prvním alespoň pokud jde o cestu do Itálie. 

Václav Šašek z Bířkova se vydal na cestu s poselstvem vedeným panem Lvem 

z Rožmitálu a během dvou let (1465-1467) spolu s ním procestoval celou střední a 

západní Evropu. Trasa vedla z Prahy přes dnešní Německo, Belgii do Anglie, odtud 

dále do Francie, na jih do Španělska a Portugalska až k mysu Finisterre. Zpět se 

vraceli jižní Evropou, projeli jižní Francií a pokračovali přes Itálii (Piemont, 

Milánsko, Benátsko) a Rakousko zpět. 

První delší zastávkou n a italském území byl Milán, kde zůstali týden na 

návštěvě u vévody milánského Galeazza Marii, syna Francesca Sforzy. Další 

zastávky následovaly ve Veroně a Vicenze, při jejich popisu ale není Václav Šašek 

příliš sdílný. To se ale změnilo v Padově, kde Václav Šašek chválí radnici s jejím 

velkým sálem a připomíná i starobylou univerzitu. Na další cestu se poselstvo 

rozdělilo, část jela s panem Lvem do Benátek lodí, zatímco druhá část (převážně 

služebníci se zavazadly) se vydali do Benátek přes Treviso. Přestože poselstvo 

dorazilo do Benátek v prosinci, neopomenul se zmínit o svátku Božího Těla, 

slavícího se tradičně v období jara. Poselstvu se dostalo přijetí u dóžete i jiných 

významných Benátčanů, všude k nim byli vlídní a laskaví, čehož si velice cenili. 

Pan Lev s několika dalšími byl pozván i do paláce, kde se účastnil schůze senátu a 

volby prefekta. Na závěr jejich benátského pobytu byli všichni pozváni 

na prohlídku domu jednoho velmi bohatého benátského kupce, kde mohli obdivovat 

obrovský luxus zde nahromaděný. 

<>K Viz PÁNEK, Jaroslav. Renesanční Itálie jako předmět zájmu českých cestovatelů. In POLÍVKA, 
Miroslav a ŠMAHEL, František (ed.). In memoriam Josefa Macka, s. 250. 
6 Za první český cestopis je považován deník panoše Jaroslava, který byl členem poselstva pana 
Albrechta Kostky z Postupic k Ludvíkovi XI. v roce 1464. Rok po této cestě (v prosinci 1456) byl 
Jaroslav s poselstvím v Římě (s listem papeži Pavlovi 11. od krále Jiřího), podruhé byl v Říme snad 
s panem Zdeňkem Kostkou, důvěrníkem Jiřího z Poděbrad. Viz KUNSKÝ, Josef. Češti cestovatelé , 
s. 46. 
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Itálie byla jednou z posledních zastávek poselstva na dlouhé cestě 

po Evropě. Popis takového množství zemí, měst i jednotlivých objektů byl jistě 

nesnadný. K tomu musíme připočíst fakt, že ráz této cesty byl čistě diplomatický a 

cestovatelský zážitek byl až vedlejším produktem, nehledě na to, že na rozdíl 

oddalších cestovatelů neměl na koho navazovat. Přestože cestopis Václava Šaška 

z Bířkova je poměrně stručný a místy obsahuje pouze povrchní popisy míst, zcela 

důstojně zahajuje společně s cestopisem panoše Jaroslava řadu českých cestopisů 

ve starší české literatuře. Dostupný byl bohužel však, jen svým současníkům a 

nepochybně jen v úzkém kruhu známých, na něž tento deník ve své rukopisné formě 

mohl působit! Tisk překladu Pavlovského7" přišel již pozdě, aby mohl šíře 

zasáhnouti a aby se stal vlivným článkem českého literárního vývojek 

Jan Hasištejnský z Lobkovic (1450-1517) se na své putování ke Svatému 

hrobu vydával už jako zkušený cestovatel. Již dříve cestoval například 

v diplomatických službách krále Vladislava Jagellonského, který jej poslal spolu 

s Půtou Švihovským z Risenberka v červnu 1487 přes Benátky do Říma, kde složili 

poslušenský slib krále Vladislava papeži Inocenci VIII., a ten za to přiznal 

Vladislavovi titul krále českého.12 O šest let později se do Itálie vrátil jako poutník 

toužící spatřit Svatou zemi. Činil tak po vzoru svého mladšího bratra Bohuslava. 

Svůj cestopis sepsal podle cestovního deník roku 1505 (tedy 12 let po návratu), část 

týkající se Benátek pak připsal ještě o čtyři roky později.74 Deník ani původní 

rukopis cestopisu se nedochovaly. 

Hasištejnský se vydal na cestu z Kadaně, putoval do Trevíru a odtamtud lodí 

do Benátek, kde se ubytoval v hospodě U Bílého lva, sjednal smlouvu s patronem 

galeje poutnické a poté se mohl začít rozhlížet po městě, v němž nakonec pobyl 

téměř čtyři týdny. Během té doby navštívil městečko Meran rozkládající se 

na nedalekém ostrově, kde obdivoval místní sklářské umění. Jako každý se i on 

70 o v 
Původní Šaškův cestopis se nedochoval a stejně je tomu u jeho případných soudobých opisů. Dnes 

máme k dispozici pouze latinský překlad, který je navíc podstatně upravený. Tento překlad nechal 
udělat po více než sto letech od sepsání cestopisu olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic 
jiro pana Zdeňka Lva z Rožmitálu a na Blatné. 

URBÁNEK, Rudolf. České cestopisy na západ a nejstarší dva české cestopisy. In URBÁNEK, 
Rudolf (ed.). Ve službách krále Jiříka. Deník\' panoše Jaroslava a Václava Šaška z Bířkova, 
s. XLV11. 
72 ' 
7J K-UNSKY, Josef. Češti cestovatelé I, s. 87. 

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic (1490-1491) sepsal cestopis Hodoeporicon, který se bohužel 
ztratil, dochovaly se jen 3 listy přátelům z cest. Kromě výpravy do Palestiny putoval mj, po Itálii. 
Viz KUNSKY, Josef. Češti cestovatelé I, s. 25. 

1 9 ( p R EK' FCrdinand (etL)'Jana Hasištejnskěho z Lobkovic Putování ke svatému hrobu. Praha 
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zastavil u benátského zbrojnice (arsenalu) a loděnice, obdivné popisuje sílu a 

velikost benátského loďstva. Nejvíce prostoru v cestopisu a zřejmě také nejvíce 

času věnoval benátským kostelům, klášterům a církevním úkonům v nich.7 Pečlivě 

si zaznamenával, který den navštívili ten který klášter a co v něm spatřili (zejména 

obrazy a relikvie).7'1 

Oslnila jej nejen krása církevních památek, ale i světských radovánek. Se 

zájmem popisuje slavnost konanou při příjezdu mantovské hraběnky (krásné 

oblečení žen, lodě, průběh slavnosti) či slavnost Zásnub dóžete s mořem, ale 

nechybí ani popis kupeckých krámů na trhu, setkání s Fridrichem Saským či popis 

příprav na cestu. 

Při pobytu v Benátkách se Hasištejnský neubránil srovnání s vlastí, když 

píše, že Benátky jsou větší než Praha, ale neopomene zmínit, že k nim patří řada 

okolních území. 

K tomuto městu na vodě má respekt, chválí jej (například proto, že zde mají 

velmi čistá stavení), je zaujat politickým uspořádáním, i když se mu nevěnuje tak 

podrobně jako později Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Vidí velké bohatství 

Benátek, ale zároveň si ale uvědomuje, že velká část z něj plyne ze cla za zboží, 
které jimi prochází.77 Stejně jako jeho následovníci i on je ve velkém očekávání 

cesty k Božímu hrobu a Benátky, ač město velmi zajímavé, jsou jen první zastávkou 

na cestě. 

O padesát let později se na cestu do Palestiny vydal syn zámožného 

obchodníka se sukny Voldřich Prefát z Vlkanova (1523-1565). Studoval ve 

Vitemberku, Ingolstadtu a Praze a před svou cestou se seznámil i s cestopisy svých 

předchůdců, zejména Martina Kabátníka. Prefát uměl dobře latinsky, italsky, ale byl 

obeznámen i s řadou dalších skutečností, které mu pomohly při sepsání cestopisu.78 

75 V kostele svatého Blažeje popisuje průběh bohoslužby, obřadu římského řeckého (mluvili latinsky 
i řecky). 

1 Např.: v klášteře svatého Antonína viděli trn z Kristovy koruny, v klášteře svaté Heleny tělo svaté 
Heleny, navštívil také klášter svatého Mikuláše s ostatky svatého Prokopa. 

K Hasištejnského cestopisu a jeho hodnocení Itálie viz také: PÁNEK, Jaroslav. Renesanční Itálie 
jako předmět zájmu českých cestovatelů. In POLÍVKA, Miroslav a ŠMAHEL, František (ed.). In 
memoriam Josefa Macka, s. 246. 

Prefát znal předchozí cestopisy (např. Martina Kabátníka), také byl vyzbrojen vědomostmi z věd 
přírodních a technických, podal svým vrstevníkům průvodce po nejpřednějších svatích místech 
palestinských, který' měl býti podle záměru autorova vědecky založen a zároveň hověti praktickým 
potřebám cestovním. Viz HRDINA, Karel. Pretatův život a dílo. In Voldřich Prefát z Vlkanova, 
Cesta z Prahy do Benátek, s. 354. 
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Roku 1546 podnikl cestu do Palestiny,79 roku 1550 vyjel znovu do Benátek, 

odtud přes Anconu do Říma, do chrámu svatého Petra a do Loreta a roku 1552 

vykonal poutní cestu k hrobu svatého Jakuba v Compostele.80 Vydání se však 
r 81 

dočkala pouze první Prefátovo putování do Svaté země. 

Prefát popsal svou cestu místy až s matematickou přesností (trasa z Prahy do 

Benátek je popsána pouze prostřednictvím vzdáleností: Z Prahy do Jesenice jsau 2 

míle, někteří půl druhé počítají. Z Jesenice ...). Na prvních stránkách připomíná 

cestopis spíše příručku pro poutníky do Svaté země, Prefát zde vysvětluje, jak lze 

získat místo na lodi a uvádí (zřejmě v plném znění) svou smlouvu s patronem (tzn. 

pánem lodi).82 

Vlastní Prefátův text tedy začíná až kapitolou třetí: O slavné procesí, která 

byla na den Božího těla v Benátkách, a jakás se poctivost poutníkuom děje. Jak 

Prefát píše, bylo by zapotřebí celé knížky k popsání tohoto procesí. 1 přes tento 

povzdech jej popisuje velmi pozorně a pečlivě. 

Vzhledem k tomu, že cílem Prefátovy cesty byla Svatá země, je cestopis 

věnován výhradněji a cestě tam a zase zpátky. Itálii v tomto případě Prefát nedává 

žádný zvláštní prostor, Benátky bere jen jako přestupní stanici. Připomíná pouze 

slavnost Božího Těla, ale už nevěnuje svoji pozornost ničemu jinému. Ani slovem 

nezmiňuje, že mezi tím, co přijel do Benátek a odjel do Svaté země podnikl ještě 

cestu do Říma, což je velká škoda, protože jinak je jeho cestopis velmi podrobný a 

popisný. 

Mezi předbělohorskými cestovateli vyniká postava intelektuála, politika i 

umělce, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic (1564-1621).83 Jeho osud byl 

stejně spletitý jako jeho cesty. Již v mládí doprovázel na cestách po Itálii a 

7> Oproti popisu v cestopisu se Prefát z Benátek vydal do Říma, kde se věnoval studiu. Zde se setkal 
s Volfem Holtzwirthem, který se rozhodl zúčastnit se také pouti do Svaté země. Oba se pak sešli 
v Benátkách před slavností Božího Těla, tu už v Prefátově cestopise opět najdeme. Při návratu se 
Prefát v Benátkách ještě zdržel a nejspíše zajel i do Milána (což bohužel v cestopisu opět není), po 
návratu zpět do Benátek se zřejmě seznámil s malířem Domenicem dalle Greche, který se nedávno 
vrátil z Palestiny a jehož obrazy dal Prefát ve svém cestopisu reprodukovat. Viz HRDINA, Karel. 
Prefátův život a dílo. In Voldřich Prefát z Vlkanova, Cesta z Prahy do Benátek, s. 355. 
xi Viz KUNSKÝ, Josef. Češti cestovatelé I, s. 101. 

Není jisté, jestli si psal poznámky z dalších cest. Tiskem vydal jen toto. Což je velká škoda, 
protože Prefát byl bystrý pozorovatel, který podrobně zaznamenával vše podstatné, jeho cestopis je 
doslova nabytý informacemi, ale zároveň je podává velmi přístupně a poměrně přesně. 
" Smlouva obsahuje veškeré povinnosti patrona, jako např. dovézt poutníky do Svaté země, po cestě 

jim poskytnout stravu, přesně je udáno, jakou a kdy, koupit osly pro poutníky, platit návštěvy 
památek, mít na lodi „kadeřníka" ap„ ale také povinnosti poutníků, což je hlavně zaplatit patronovi. 

Nejnověji a nejobsažněji KOLD1NSKÁ, Marie. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Cesta 
intelektuála k popravišti. Praha a Litomyšl 2004. 
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Německu Ferdinanda Tyrolského. Několik let pobyl také v Uhrách. Ovšem nejen 

jako diplomat, ale také jako voják. Po návratu do vlasti a následné smrti své ženy se 

vydal společně se Heřmanem Černínem z Chudenic, svým příbuzným, na cestu do 

Jeruzaléma. Tu pak zaznamenal ve svém cestopise Putování aneb cesta z království 

českého do města Benátek a odtud po moři do země svaté, země judské a dále do 

Egypta a velikého města Kaini, potom na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté 

Arábii ležící. Harant se na cestu velmi dobře připravil (zvláště četbou). V úvodu 

připomíná své předchůdce, mezi nimiž uvádí také Zdeňka Adalberta Popela 

z Lobkovic, Viléma Slavatu z Chlumu, Oldřich Prefáta z Vlkanova, jehož si velmi 

váží, či Martina Kabátníka, kterého naopak kritizuje.84 Cestopis nechal ilustrovat 

Kryštof Harant dřevořezy podle vlastních cestovních náčrtků. 

Jako mnoho jiným poutníků, také Kryštof Harant s Černínem zvolili cestu 

přes Benátky a poté po moři. Na cestu se vydali na konci března roku 1598. První 

nesnáz nastala při nástupu na loď do Benátek, kde zjistili, že mají špatně napsané 

propouštěcí vysvědčení (bylo pouze pro dvě osoby, pro Heřmana Černína 

z Chudenic a jeho sluhu). Díky malé lsti8' se ale brzy dostali do Benátek, kde se jali 

hledat loď. 

Kryštof Harant dává ve svém cestopise na odiv svou vzdělanost a sečtělost, 

často cituje, odkazuje na další literaturu. Čtenář se tak dozví mnoho o historii 

Benátek, jejich památkách (zejména kostelech), politickém systému (včetně toho, 

jak se volí kníže, či výčtu funkcí benátských úředníků, líčení je opravdu velmi 

obsáhlé). K dotvoření úplného obrazu Benátek, předkládá Harant čtenáři i popis 

rozličných kratochvílí a zdrojů pobavení86 a nechybí ani popis tzv. Zásnub dóžete 

s mořem, k němuž přidává i historii vzniku toho každoročního rituálu. Ale mezi tím 

vším nezapomíná ani na svou vlast.87 

Kvůli dlouhému čekání na loď se pobyt v Benátkách protahoval a zároveň 

prodražoval, poutníci se proto rozhodli pro výlet „po okolí". Díky tomu předkládá 

84 Však jest velmi jalově a nepodstatně vypsal, píše o něm Kryštof Harant. Viz ERBEN, K.J. (ed.). 
Cesta z království Českého do Benátek, odtud do země Svaté, země Judské a dále do Egypta, a potom 
na horu Oreb, Sinai a sv. Kateřiny v pusté Arábii. 1. díl. Praha 1854, s. XXXI. 

Kryštof Harant ale pohotově zareagoval, aby si úředník list přečetl ještě jednou, že v něm stojí 
napsáno, že list je pro pana Heřmana Černína, tedy jeho spolucestovatele, pana z Chudenic, což je 

P™ jednoho sluhu. ERBEN, K.J. (ed.). Cesta z království Českého do Benátek, s. 11-12. 
Obzvláště krutá, ale pro doby dávno minulé i typická byla zábava, při které mělo několik slepců 

zabit prase jak ale Harant dodává, často se spíše pozabíjeli mezi sebou. ERBEN, K.J. (ed.). Cesta z 
království Českého do Benátek, s. 36. 

Kostel svatého Marka přirovnává k chrámu svatého Víta, jindy zase píše: příklad takových schodů 
mamě na hradě Pražském. ERBEN, K.J. (ed.). Cesta z království Českého do Benátek, s. 16-17. 
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Kryštof Harant čtenáři i zprávu o cestě do Padovy a Ferrary. Padova jako staré 

univerzitní město jej velmi zaujala. Ve svém cestopise se zmiňuje o její historii i 

památkách. Velký prostor věnuje popisu botanické zahrady, uvádí například 

doslovně i nápis nad vstupem do ní.XÍÍ Do Ferrary je pak přilákala zpráva o brzkém 

příjezdu papeže Klimenta VIII., kromě popisu města (tentokrát poměrně stručného), 

přibližuje čtenáři i slavnostní procesí na papežovu počest. Poté nastal čas vrátit se 

do Benátek, začít si shánět potraviny, převléknout se za poutníky 

(do františkánského roucha) a konečně vyplout. 

Harantův popis je mnohdy velmi odborný (ať už se jedná o různé výčty či 

detailní popisy), často cituje, užívá latinu i italštinu (citace překládá). Snaží se také 

konfrontovat své zkušenosti s dřívějšími poznatky (v rejstříku uvádí asi 600 knih). 

Z textu přímo čiší jeho velký přehled, nejednou však na úkor samotného vyprávění 

(různé výčty a detailní popisy vyprávění zpomalují či úplně brzdí). V místech, kde 

se rozpovídá a líčí historky z cesty, je ale Harant zajímavý a poutavý vypravěč. 

Bedřich z Donína (1574-1634) byl jedním z těch, kteří se na cesty vydali 

opakovaně (jen v Itálii byl dvakrát) a velmi se tím zadlužili.90 Na svou první 

italskou cestu se vydal se svým bratrem Janem Vladislavem,9 ' otcem Václavem 

z Donína a jezuitou Petrem Velcursiem.92 Ten Donína doprovázel i na jeho druhé 

cestě do Itálie, jež byla nejen projevem Donínovy cestovatelské touhy, ale také 

snahy zapomenout na svou milovanou a předčasně zemřelou ženu. )3 

O svém putování (mezi lety 1592 až 1608 podnikl pět cest po Německu, 

Uhrách, Itálii a alpských zemích) sepsal Donín po návratu cestopis, který rozdělil 

do čtyř nestejně velkých částí. První dvě pojednávají o cestě do Rakous, Uher a 

Bavor. Třetí a čtvrtá pak o cestě do Vlach a pouti Loretánské. V líčení cesty 

88 t 
J e ^ná se o pravidla, jak se v této zahradě chovat a jaké zásady dodržovat. 
K rozboru cestopisu Kryštofa Haranta viz BENEŠ, Zdeněk. Cesta do Svaté země Kryštofa Haranta 

jako kosmografický obraz světa. In Cesty, s. 137-149. 
Donínovy dluhy nepocházely jen z jeho cest, ale také z půjček císaři Rudolfovi II. a Matyášovi. 

V pobělohorském období tak jako jeden z mála katolických šlechticů nezbohatl, naopak zemřel zcela 
chudý. Více o rodu Donínů, Bedřichu z Donína i samotném cestopise viz GRUND, Antonín (ed.). 
Cestopis Bedřicha z Donína. Praha 1940. Zvláště úvodní studie (s. 5-22). Dále KUNSKÝ, Josef. 
Čeští cestovatelé I, s. 143-146. 

Jan Vladislav na zpáteční cestě smrtelně onemocněl. Je pochován ve Florencii. Viz GRUND, 
Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína, s. 10. 
" Petr Velcrusius také sepsal zprávu o putování, ve které často Donína oslovuje a vyjadřuje se o něm 

s^velkou úctou. Jeho spis je mnohem učenější. 
Viz GRUND, Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína, s. 10. 
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do Vlach je Donín poměrně stručný a často odkazuje na Loretánskou pout, kde se 

pak rozpovídá naplno.95 Během popisu se podle obvyklého úzu snaží být co 

nejobjektivnější, a oprostit se tak od osobních zážitků.96 Čtenáři podává zevrubný 

pohled na navštívené země (struktura jednotlivých částí je velmi podobná, v úvodu 

předkládá poznatky geografické, historické, zprávy hospodářské, následuje 

charakteristika lidu a jeho vlastností, výčet významných měst, řek aj. a až poté 

samotný popis cesty). V obou italských cestách projel Donín téměř celý Apeninský 

poloostrov (od Alp až po Neapol). 

Donínův cestopis je prodchnutý obdivem k Itálii, zemi, které si velmi váží 

pro její historii i pamětihodnosti. Tento obdiv projevuje hned v prvních řádcích, kde 

píše, že Itálie je nejslavnější, nejpřednější a nejpěknější strana Europy, regina et 

caput orbis et paradisus mundi, to jest královna, hlava a ráj světa nazvaná.91 Milán 

je pro něj mezi největšími městy vší Europy, Řím je hlava světa, Benátky jsou slavné 

pro svou slávu a bohatství bohaté, Florencie pro pěknost a rovnost ulic, velikost 

palácův a kostelův pěkná, Genová (Janov) je město slavnými, velikými a nad míru 

nákladnými domy a paláci tak okrášlené, v Pise je arcibiskupský kostel velmi pěkný 

a ozdobný, Kumpanie je ráj Vlaské země a snad celého světa a Padova stavení 

pěkné a nákladné má, duchovní i světské. 

Někdy se rozepíše, vypráví příhody (jako když tvrdili, že nejsou z Prahy, ale 
r 98 

z Innšpruku, aby nemuseli zůstat v karanténě) a obzvláště rád i různé zázraky, 

zcela neodmyslitelnou součást tehdejšího světa. Donín byl nejen znalý, ale i hrdý na 

svou zemi. Při návštěvě Milána připomíná jeho obléhání Fridrichem Barbarossou a 

českým knížetem Vladislavem II., v Pavii zase vznešenou univerzitu, od císaře 

Karla Čtvrtého vyzdviženou. 

" 22. listopadu do slavného města Říma jsme přijeli. ..co v něm jest hodného viděti, najdeš obšírně 
V pouti loretánské. Viz GRUND, Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína, s. 76. 
% Zatímco první tři části zabírají zhruba 55 stran, Lorentánská pouť vydá na 120 stran. 

' Například bouři na moři, ve které jim šlo o život jen konstatuje: Veliký' vítr a bouřka povstala, a 
veliké vlny do gundule nám bily, naše gundule čím dál více s námi se houpala a zmítala, a tak jsouce 
ve velikém strachu a nebezpečenství postaveni, již téměř, že tu máme zahynout, tak se domnívali. V 
tom z obzvláštního opatrováni Božího jedna z větších lodí nám na pomoc přispěla. Viz GRUND, 
Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína. Praha 1940, s. 75. Srovnání s jinými cestopisy také viz 
CHMELÍKOVÁ, Věra a CHÝLOVÁ, Helena. Motiv bouře v českých cestopisech 15. a 16. století. 
In Cesty a cestováni v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9. 1994. Ústí 
nad Labem 1995, s. 88 -92 
97 

gx
 G R U N D < Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína, s. 89. 
Například zázrak u obrazu v Lucce. Viz GRUND, Antonín (ed.). Cestopis Bedřicha z Donína, s. 

113. Ve svém deníku se o něm zmiňuje i mladý Lev Vilém Kounic. 
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Přes velké podrobnosti v cestopise nezmiňuje takřka žádné malíře ani 

sochaře, jen spisovatele (z nich převážně cituje a dokládá či doplňuje svůj popis), 

politiky a světce. 

Donín je velmi pečlivým a zaujatým a téměř vždy okouzleným 

pozorovatelem okolních věcí. Podrobně vyjmenovává a popisuje, téměř nic mu 

neunikne. Jaký dává důraz na detail, je patrné také z četných ilustrací jeho 

cestopisu. Jak již bylo zmíněno, Donín je Apeninským poloostrovem zcela pohlcen. 

O Itálii má jen to nejlepší mínění. Všude ukazuje na její krásu a starobylost. 

Díky literárnímu nadání Miloty Zdirada Poláka (1788-1856) vznikl první 

novočeský cestopis, Cesta do Itálie." Knihu tvoří dvě části, cesta z Prahy přes 

Vídeň, Alpy, Benátky do Říma a čtyřletý pobyt v Neapoli. V cestopise převažuje 

(na rozdíl od předchozích) líčení přírody (a zájem o přírodu vůbec). Mimo to se zde 

objevuje řada náboženských, kulturních, historických i národopisných poznámek. 

Tento cestopis je nejen práce nauková, ale také významné umělecké dílo,100 jelikož 

Milota sám byl autorem několik básnických skladeb.101 Mimo to je ceněn epigrafy, 

ve svém cestopise totiž zaznamenal velkou řadu latinských nápisů. 

Zatímco většina cestovatelů si cíl své cesty vybrala dobrovolně, Polák jel do 

Itálie, protože musel. Nebyl také cestovatelem, ale hlavně vojákem (v Itálii pobýval 

čtyři roky jako pobočník tehdejšího intendanta neapolské armády). 

Ve svém popisu uměl být Milota i velmi kritický, po cestě Štýrskem si 

zapisuje, že v hospodách po silnici špinavosti nevídané se trpí. Oproti svým 

předchůdcům se nevěnuje tolik církevním památkám, velký prostor nechává popisu 

památek světských, ale i polí, zemědělských prací, lesů, dokonce zde najdeme i 

výklad o morušovníku. Také nedává důraz na popis objektivní, naopak převažuje 

popis subjektivní. Jeho hodnocení není bez výhrad pozitivní (jako například u 

Bedřicha z Donína), často se objevují i poznámky negativní. 

Přes velké rozdíly v charakteru cestopisu zůstává řada popisovaných objektů 

stejná. Také on zmiňuje v Benátkách Zásnuby dóžete s mořem a popisuje je. 

Rozdíly mezi ním a jeho předchůdci tkví většinou v tom, že on je již jen svědkem 

upadající slávy. Například Padovu vidí jako (město) veliké smutné, bezlidné, 

uzoulinké, paláci nesmírné velikosti poseté město, které již dávno zanedbané, 

1 Cestopis byl dokončen roku 1818. Viz KUNSKÝ, Josef. Češti cestovatelé II. Praha 1961, s. 48. 
Tamtéž, s. 48. 

O Polákovi jako básníkovi více viz např. LEHÁR, Jan - ST1CH, Alexandr - JANÁČKOVÁ, 
Jaroslava - HOLY, Jiří. Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, s. 193 - 194. 
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otrhané stojí. Zároveň upozorňuje, že zatímco dříve studovalo na padovske 

univerzitě okolo 1800 žáků, dnes jich tam jen pouhých 600. 

Polák nezapře svůj zájem o literaturu, v cestopise se často objevují zmínky 

o Francescu Petrarcovi, Dantovi, Boccaciovi, Ludovicu Ariostovi či Torquatu 

Tassovi. V cestopise je patrný také Polákův zájem o umění, s velkým zaujetím a 

velmi podrobně popisuje florentskou obrazárnu, knihovnu i jiné sbírky.10" Polák 

byl velkým znalcem italských dějin, proto v kapitolách o Římu103 představuje téměř 

celou historii Říma. Stejně podrobný je i u Neapole. Ale nesoustředí se jen na 

historii a současnost, jeho cestopis obsahuje i zmínky o podnebí či rostlinách, které 

se zde pěstují. Při pohledu na neapolské památky je Polák poněkud zdrženlivější 

(v porovnání s Římem se mu „příliš nezdají"). 

Díky tomu, že v Neapoli strávil čtyři roky, se může věnovat nejen popisu 

toho, co lze zaznamenat při kratší návštěvě (například pamětihodnosti), ale také 

toho, kčemu je třeba delšího „pozorování", například povaze Neapolitánů. 

Neapolitánské ženy se mu zdají špinavé a líné, zajímavá je i poznámka, že otec se 

nikdy nezapojuje do výchovy dívek. Polákův cestopis je svým obsahem velmi 

pestrý, zaznamenává i různé náboženské slavnosti (procesí, Vánoce), ale zmiňuje se 

i o problémech s loupežníky, národním oděvu či italské zmrzlině zvané sorbetto. 

Vlna zájmu o antiku neminula ani Milotu Zdirada, antickým památkám 

věnuje ve svém cestopise velký prostor. Sám se také účastnil vykopávek 

v Pompejích. 

Polákovo dílo se od předchozích velmi liší, zatímco předchozí cestopisy 

vznikly v rozmezí 150 let, Milotu dělí od Donína zhruba 200 let. Za tu dobu došlo 

k velkým změnám, které se musely výrazně projevit i na celkovém charakteru 

cestopisu. Polák byl velmi dobře obeznámen s historií Itálie (včetně historie literární 

a umělecké), tu pak také umě spojuje s popisem současného stavu a líčením přírody. 

Zároveň ale může hodnotit s větším odstupem a rozhledem než jeho předchůdci. 

Vidí také úpadek řady kdysi velkých a slavných měst, může pozorovat proměnu 

doby. Skutečnosti, j imž Polák přikládal váhu, popisuje velmi detailně. Jeho popis je 

mnohem osobnější, objevuje se v n ě m řada komentářů, častěji vidíme Polákovy 

názory a postoje na viděné a popisované. 

^ Aby si mohl vše dopodrobna prohlédnout, musel Polák podplatit kustoda, který tam s ním pak 
zůstal o dvě hodiny déle. Viz POLÁK, Milota Zdirad. Cesta do Itálie, s. 125. 

věnoval ve svém cestopisu Polák dokonce dvě kapitoly: Starý Řím a Řím nový. 
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Svědectví o Itálii z cestovních deníků a štambuchů 

Podrobnější zprávy o svých cestách, i když nebyly určeny pro veřejnost (a 

často v nich byly i některé věty šifrovány), po sobě zanechávali i šlechtici, 

vydávající se dovršit své vzdělání na kavalírské cesty. Psaní cestovního deníku bylo 

užitečné nejen k procvičení jazyka a stylistiky, ale také jako zpráva pro rodiče. 

Kromě deníků byly oblíbeny také štambuchy nebo-li památníky. 

Pro ilustraci zde uvádím několik štambuchů a cestovních deníků šlechticů, 

kteří strávili alespoň nějaký čas na Apeninském poloostrově: 

Oldřich Zahrádecký ze Zahrádek podnikl svoji cestu do Itálie mezi lety 1587 

a 1588. Jeho cesta vedla před Benátky, Boloňu, Florencii, Sienu, Řím, Padovu a 

znovu Benátky.104 

Adam z Ecku se vydal na studia mimo jiné do Padovy, kde studoval 

nejpozději od 18. ledna do 2. srpna 1593, poté Padovu opustil, jeho druhý padovský 

pobyt začal 6. prosince 1595 a skončil v květnu 1596, během své cesty navštívil 

také Benátky, Veronu, Janov, Neapol, Řím, Sienu.105 

Jiří Adam z Martinic po sobě zanechal rukopisný cestopis z 20. let 

17. století, ve kterém se zmiňuje mimo jiné o návštěvě benátské knihovny 

Marciana.106 

Synové Maxmiliána z Dietrichstejna se do Itálie vydali z Paříže. Přes Luccu, 

Livorno, Pisu a Sienu mířili neochvějně do věčného města, do Říma. Zde se 

věnovali hlavně studiu výtvarné kultury, geometrie, matematiky a architektury.107 

Kavalírská cesta Jiřího Adama z Martinic byla neobvykle dlouhá: tři roky na 

univerzitě v Lovani, rok na pyrenejském a rok na apeninském poloostrově. Do Itálie 

přicestoval ze Španělska přes jižní Francii. Zastavil se mimo jiné v Miláně, Parmě, 

Modeně, Boloni, Florencii či Sieně, kde se dal zapsat na zdejší univerzitu. Pobyl 

Celkem 10 zápisů v památníku Oldřicha Zahrádeckého pochází z Benátek či z Padovy, sedm 
z nich je ilustrovaných. Obrázky jsou podobné těm z cestopisu Bedřich z Donína, zřejmě měli k 
dispozici stejnou předlohu.Viz HOJDA, Zdeněk. Benátky na konci 16. století ve dvou pražských 
památnících. VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš (ed.). In Ars baculum vitae, s. 69-81. 

Také o jeho cestě víme díky štambuchu, který se z jeho cesty zachoval.Viz HOJDA, Zdeněk. 
Benátky na konci 16. století ve dvou pražských památnících. In VLNAS, Vít a SEKYRKA, Tomáš 
106 A r S b a c u l " m vitae, s. 69-81. 

„ B e n a t k y byly jedním z nejpřednějších knihařských center, koncem 16. století se zde nacházelo 
pres sto tiskáren. Viz HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve 
107 . a Vllúi v Praze 1600 - 2°00, s. 42. 
K R n i i p ! y l a - P 0 S l e d n i z a s t á v k o u na kavalírské cestě těchto dvou velmi mladých Dietrichstejnů. 

<OUI A, Jiri. Dietrichstejnové v polovině 17. století a model tzv. kavalírské cesty. In Historická 
Ulomouc a její současné problémy. 4, s. 109-117. 
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zde však pouhé tři a půl měsíce. Věčné město si nechal na Vánoce, o masopustu 

navštívil Neapol a pak se jeho cesta počala stáčet opět na sever, k Loretu, Boloni, 
o 108 

Mantově, Padově a Benátkám a poté domů. 

Adam František z Valdštejna psal dopisy ze svých cest matce Zdislavě, díky 

nimž víme, jak jeho cesta probíhala. Na jej ím počátku mu bylo 17 let. Itálie byla 

v jeho itineráři na prvním místě, postupně si prohlédl Benátky, Padovu,1 0 ' Mantovu, 

Řím i Florencii, kde se mu dostalo audience u vévody Medici. Jinak si z Florencie 

odnášeli dojem krásného a zdravého města s bohatými styky u dvora a ladnou chuť 

parmazánu na jazyku. Z poznámek jeho preceptora se ještě dozvídáme, že italštinu 

mladý hrabě slušně ovládal, ale vyhýbal se četbě italských knih, zato si procvičoval 

také francouzštinu.110 

Ferdinand August Leopold z Lobkovic se ze své cesty roku 1674 musel 

vráti t z r o v n a ve chví l i , když se chys ta l d o Ř í m a ( j e h o o tec byl o d v o l á n ze v š e c h 

svých f u n k c i ) , " ' Druhá ccsta jej vedla pře» Alpy, Milán, Turín, Janov. Parmu, 

Modenu, Boloňu, Anconu, Loreto, Assisi do Říma, kde pobýval asi pět měsíců 
s výjimkou čtrnáctidenní návštěvy Neapole. Jeho program byl pestrý. Kromě 

vlastního studia zahrnoval návštěvy u významných osobností, prohlídky památek, 
kuriozit, oper a koncertů a nezbytné pozorování světa okolo sebe. Podrobně 

zapisoval téměř všechna umělecká díla, která viděl ve šlechtických palácích a 

vilách. Náplň jeho cesty byla prakticky stejná jako cesta jeho současníka Heřmana 

Černína z Chudenic či o starší cesta Lva Viléma z ICounic.112 

Kavalírská cesta Heřmana Jakuba Černína113 vedla přes Německo a Itálii do 

Savojska, jižní Francie, Španělska a Portugalska (do Anglie nejel kvůli smrti svého 

Viz HOJDA, Zdeněk. Z katolického exilu do západní Evropy. „Velká cesta" Jiřího Adama 
zMartinic v letech 1620-1625. In Cesty, s. 301 -306. 
" Adam František z Valdštejna přijel clo Padovy 12. října 1649 a těšil se zde velké vážnosti, hned 

druhý den po příjezdu byl zvolen od přítomných německých šlechticů kancléřem a prorektorem 
německého národa, což mimo jiné znamenalo, že každý německý pán, který zůstával v Padově více 
jak tři dny, se mu musel dát ohlásit a zapsat se do matriky. 

Viz VOLDÁN, V. Cesta hofmistra Morgentallera jižní a západní Evropou. In Brno v minulosti a 
dnes, Brno 1970, s. 109. 
III 

Viz CATALANO, Alessandro. L educazione del principe: Ferdinand August Leopold von 
Lobkowitz e il suo primo viaggio in ltalia. In Porta bohemica, s. 104-125. 

Viz FOLTÝN, Tomáš. Druhá kavalírská cesta a zejména římský pobyt Ferdinanda Augusta 
z Lobkovic (1675-1676). In KUBEŠ, Jiří (ed.). Šlechtic na cestách, s. 99-127. 

Heřman Jakub Černín byl synem stavitele Černínského paláce Humprechta Jana Černína 
z Chudenic. 
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otce). Podle téměř klasického vzoru kavalírské cesty pobýval Černín nejdele 

v Itálii m 

Na teologických studiích pobýval v Římě před rokem 1741 také Emanuel 

Arnošt z Valdštejna. Jeho cesta domů v roce 1741 nese také jisté rysy kavalírské 

cesty (byla to zejména trasa cesty, jelikož studia již měl za sebou). Z Říma jel do 

Florencie, pak Janova, Turína, Milána, Benátek, Tridentu a dále přes Mnichov do 

Prahy.115 

Na závěr jsem záměrně nechala cestovní deník Lva Viléma z Kounic, ac 

jsou ostatní seřazeny chronologicky, tento nikoli. Je to proto, že bych se u něj chtěla 

zastavit déle. Lev Vilém z Kounic se na svou kavalírskou cestu vydal 7. února 

1635116 se svým hofmistrem Italem Silvestrem Girollou z města Lucca. Kounic 

projel téměř celou Itálii, jako jeden z mála se dostal jižněji než do Neapole, dojel až 

na Sicílii. Byl nejen velkým milovníkem a znalcem umění, ale zároveň velmi 

zbožným člověkem. Proto nevynechal žádnou návštěvu kostela či kláštera, ale 

zároveň dovedl ocenit i jeho výzdobu (obrazy jsou nadobyčej krásné, kaple 

překrásná, klášter skvostný). Během své cesty musel odolávat pokušení v podobě 

krásných Italek, které potkával nejen během různých slavností a radovánek (měl rád 

divadlo, hudbu i tanec), ale i v kostele při mši. To pak vždy zůstal déle, aby své 

zhřešení odčinil. Ve svém deníku popisuje do nejmenších detailů zařízení kostelů i 

paláců. Během své cesty potkal řadu krajanů, ať už to bylo v Padově či Sieně 

na studiích či ve Florencii, v Římě, ale i jinde. Zcela v duchu doby, ve které žil, se 

Kounic více než na krásy přírody soustředil na popis různých nadpřirozených jevů a 

zázraků. Jako mnoho jiných i Kounic používá ve svém deníku šifry. A věci, které 

by se nikdo neměl dozvědět, nebyly jen povahy milostné. Při návštěvě kláštera 

františkánů ve Florencii například tajně uřízl kus pláště svatého Františka a 

s dalšími věcmi jen pak poslal do Prahy, v Sieně zase při popisu návštěvy kláštera 

kapucínů Kounic píše: pěknej obrázek ukradl jsem tam. Na své cestě byl Kounic 

téměř všude vysoce respektovanou osobou, a to zejména díky doporučujícím listům 

kardinála Dietrichstejna. Ty mu zajistili nejen vřelé přijetí na řadě dvorů, ale i 

ČERNÍN, Heřman Jakub. Deník z cesty po Itálii. Souvislosti. 2002, roč. 13, č. 3-4, s. 113. K jeho 
deníku více také viz Heřmana Jakuba Černína deník z cest po Itálii a Portugalsku 1678-1682. In 
Česka touha cestovatelská, s. 378-406. 

KRÁLÍKOVÁ, Eva. Cesta Emanuela Arnošta z Valdštejna z teologických studií v Římě 
(3.dubna-20.června 1741). In KUBEŠ, Jiří (ed.). Šlechtic na cestách v 16.-18. století, s. 207-219. 

HRUBÝ, František. Lev Vilém z Kounic. Barokní kavalír. Jeho deník z cestv do Itálie'a Španělska 
a osudy kounické rodiny v letech 1550-1650. Brno 1987. 
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několikerou audienci u papeže. Kounicova cesta pokračovala z Itálie do Španělska, 

kde jsou jeho zápisky mnohem stručnější, lze se proto domnívat, že Itálie na nej 

udělala mnohem větší dojem. 

Lze také předpokládat, že tím, jak se zvyšoval počet českých návštěvníků 

Itálie, se také více a více obyvatel českého království sbližovalo s italskou 

kulturou.117 

Kontakty mezi Čechami a Itálií 

Povědomí o cizích zemích neutvářeli jen cestovatelé vracející se z cest, ale 

také sami cizinci, přicházející do českého království a zejména do Prahy. 

Od druhé poloviny 16. století počíná orientace českého království (potažmo 

celé habsburské monarchie) na Itálii a Španělsko (zvláště prostřednictvím sňatků a 

studia jazyků).118 Díky řadě kontaktů mezi těmito zeměmi pronikala italština 

do českého prostředí stejně jako předtím němčina (i když samozřejmě zdaleka ne 

v takové míře) a poté španělština. Dostala se ke dvoru a odtud i do šlechtických 

obydlí a někdy i do domácností měšťanů.119 Italština se stala módním a oblíbeným 

jazykem šlechty i panovníka. Císař Leopold 1. si dopisoval v italštině se svým 

vyslancem v Benátkách Humprechtem Janem Černínem,120 kardinál Harrach si vedl 
. , , 121 

svůj deník v italštině ap. Italština měla u dvora Leopolda 1. velmi důležite místo. " 
. , i 122 

V předbělohorských Cechách tvořili Italové druhé nejsilnějši etnikum. 

Tvořili jej nejen umělci a kupci (dvě největší skupiny), ale také žoldnéři, řemeslníci, 

" 7 Viz PÁNEK, Jaroslav. Renesanční Itálie jako předmět zájmu českých cestovatelů. In POLÍVKA, 
Miroslav a ŠM AHEL, František (ed.). In memoriam Josefa Macka, s. 251. 
n s Viz HOLÝ, Martin. Výchova a vzdělání české a moravské šlechty v 16. a v první polovině 17. 
století. FHB 21, s. 146. Jak píše A. Catalano: Od dvacátých let 17. století přehlušila italská kultura 
španělský vliv a udržela své pozice hluboko do 18. století, kdy byla nahrazena vkusem francouzským. 
Viz CATALANO, Alessandro. „Rademus barbas italis." (Italové a Češi nejen po Bílé hoře). 
Souvislosti. 2002, roč. 13, ě. 3-4, s. 10. 
119 V poslední třetině 17. století bylo 5% knih v staroměstských knihovnách románských, z toho asi 
80% zabíraly knihy italské. Italština se tak stala čtvrtým nej častějším jazykem v pražských 
knihovnách (po latině, němčině a češtině). Více viz HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. 
Románská literatura v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století. In Documenta Pragensia. 
XIX. Praha 2001, s. 85-100. 

Viz zajímavá edice dopisů: KAL1STA, Zdeněk (ed.). Korespondence císaře Leopolda I. 
s Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1936. 

Viz HOJDA, Zdeněk. Kavalírské cesty v 17. století a zájem české šlechty o Itálii. In Itálie, Čechy 
a střední Evropa, s. 218. Navíc, jak píše A. Catalano, znalost italštiny byla nezbytná v celé Říši a 
pobyt v Římě, nejdůležitějším „divadle světa " 17. století, skýtal jedinečnou možnost naučit se 
společenskému chování. Viz CATALANO, Alessandro. L'educazione del principe Ferdinand August 
Leopold von Lobkowitz e il suo primo viaggio in ltalia.. In Porta bohemíca, s. 106 (it.) resp. s. 115 
(č.). 
" Viz JANÁČEK, Josef. Italové v předbělohorské Praze. In Pražský sborník historický: 16. 1983, 

s. 78. 
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dělníci, vzdělanci123 a šlechtici.124 Za předvoj této „italské migrace" lze považovat 

skupinu kameníků a zedníků, která přišla do Prahy v souvislosti se stavbou 

Královského letohrádku (nešlo ovšem o Italy v geografickém smyslu - první 

příchozí pocházeli z italofonních oblastí Švýcarska). V 60. letech 16. století pak 

přichází velký počet italských obchodníků, kupců i bankéřů, který ještě vzrostl 

vletech 80., kdy do Prahy přenesl své sídlo Rudolf II.125 Italská kolonie se 

nacházela v okolí tzv. „Vlašského plácku" na Malé Straně. Italové byli označováni 

jako Vlaši či Retorománi.126 Někteří pražští Vlachové uměli dobře česky (mluvit i 
, 127 

psát), jelikož částečná znalost češtiny byla podmínkou pro získání měšťanství. 

Jejich jména byla často počešťována. 

Významnou skupinu tvořili italští umělci, jejichž díla kupovala česká 

aristokracie či bohatší měšťané, a zejména ti, kteří tvořili přímo v Cechách. 

Většina italských umělců období renesance, manýrismu a baroka pobývajících 

v Praze pocházela z oblasti Comského a Lugánského jezera.124 I přes občasné 

stížnosti na jejich liknavost, se těšili dobré pověsti. Jejich příchod ovšem vzbudil 

nevraživost mezi domácími zedníky a řemeslníky, jelikož j im tak vznikla velká 

konkurence. Italové si byli navíc velmi dobře vědomi své ceny. Ale platby občas 

vázly a demoralizovaní Italové pak místo stavebních prací lovili bažanty v Jelením 

příkopu.130 

I přes výsadní postavení Prahy jako hlavního města království, nebyla Praha 

jediným místem, kde se italští umělci vyskytovali, italská stavitelská střediska 

vyrostla také v Plzni, Litoměřicích, Poděbradech, Milevsku, Bechyni, Stříbře, 

Berouně, Slaném, Velvarech, Libochovicích, Sobotce, Náchodě, Pelhřimově, 
123 " Básníci, filosofové, spisovatelé i církevní činitelé (např. papežský nuncius, prvním stálým byl 
Giovanni Francesco Bonhomini). Viz HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia -
1 talia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 1600 - 2000, s. 22. 
m Viz JANÁČEK, Josef. Italové v předbělohorské Praze. In Pražský' sborník historický', s. 79. 
125 Viz HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši 

v Praze 1600 - 2000, s. 10. K osobě Rudolfa 11. viz např. JANÁČEK, Josef. Rudolf II. a jeho doba. 
Praha-Litomyšl 2003. 
~ Podle jednoho z názorů bylo slovo Vlach synonymem pro stavitele nebo kameníka. Viz PRE1SS, 

Pavel. Italští umělci v Praze. Praha 1986, s. 13. 
Viz tamtéž, s. 14. Neplatí to ale zdaleka o všech. Italská komunita byla velmi uzavřená a 

udržovala si své tradice a zejména velmi lpěla na svém rodném jazyce. Jak píše J. Janáček: bránili 
však asimilačnímu tlaku pražského prostředí houževnatčji než Němci. Viz JANÁČEK, Josef. Italové 
v předbělohorské Praze. In Pražský sborník historický, s. 81. 

Pobyt a tvorbu italských umělců v Praze velmi obsáhle a systematicky zmapoval ve své práci 
Pavel Preiss. Viz PRE1SS, Pavel. Italští umělci v Praze. 

Viz PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze, s. 8. Jak uvádí J. Janáček, nebylo to z výlučnosti této 
oblasti, ale z důvodů čistě sociálních a ekonomických. Viz JANÁČEK, Josef. Italové 
v předbělohorské Praze. In Pražský sborník historický, s. 84. 

Víz PREISS, Pavel. Italští umělci v Praze, s. 10. 
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Nymburce či Strakonicích. Od poloviny 30. let 16. století až do sklonku století 

18. je činnost italských umělců návazně plynulá. 

Italští obchodníci se před polovinou 16. století objevovali v Praze jen 

jednotlivě, nahodile, k trvalejšímu pobytu se do Prahy začínali stěhovat až po roce 

1560, výrazněji je to vidět po roce 1583.131 Nutno dodat, že italští kupci ale neměli 
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tak suverénní postavení jako stavební řemeslníci pocházející z Itálie. 

V utrakvistické Praze 16. století si pražští Vlaši, většinou ortodoxní katolíci, 

založili v roce 1575 italskou kongregaci Nanebevzetí Panny Marie u staroměstské 

jezuitské koleje a také svoji kapli.133 Roku 1602 byl v důsledku nárůstu počtu 

Vlachů v Praze na Malé Straně založen špitál a později i kostel.134 Do svých řad 

přijímala kongregace i české katolíky.135 

Měšťan doby předbělohorské mohl získávat informace o Itálii převážně ze 

soudobé kosmografické a cestopisné literatury (latinské, německé i české překlady). 

V jeho knihovně se mohly nacházet knihy Lorenza Vally, Macchiavelliho či 

Petrarky.136 Velmi oblíbený byl také Dvořan od Baldassara Castigliona (poprvé 

vydaný 1528), do češtiny ale přeložen nebyl. V knihovnách nechyběl kromě již 

zmíněných ani Pallavicini, Boccaccio, Tasso, Guicciardini či Sansovino. Odborná 

literatura se sestávala z děl Vitruvia, Vignola či Pozza. Ale nalezli bychom i 

slovníky a gramatiky.137 

Významnou roli hrály také vztahy mezi Prahou a papežským stolcem. Rada 

duchovních, kteří se vrátili ze studií v Itálii, především z Collegia Germanica 

131 Viz JANÁČEK., Josef. Italové v předbělohorské Praze. In Pražský' sborník historický', s. 87. Jak 
dále J. Janáček uvádí: téměř všichni usedlí Italové patřili k zámožným a váženým pražským 
měšťanům (myšleno italští kupci). Viz tamtéž, s. 89. 

" Jediní, kdo ještě měli téměř monopol na svůj obor, byli kominíci (do té doby v Čechách nebylo 
toto řemeslo vůbec známé) a řezači drahokamů. Viz JANÁČEK, Josef. Italové v předbělohorské 
Praze. In Pražský sborník historický, s. 97. 

Dnešní Vlašská kaple, nachází se v Karlově ulici. Ne náhodou byla původní Vlašská kaple 
postavena v areálu jezuitské koleje. 

4 Více o špitálu i kostelu viz např. VLČEK, Pavel (ed.).Umělecké památky Prahy. Malá Strana. 
Praha 1999, s. 435-438. 

Viz PRE1SS, Pavel. Italští umělci v Praze, s. 15. Italskou menšinu hojně podporovali jezuité, kteří 
ji chtěli využít v protireformačním boji (jak se později ukázalo, jejich odhady nebyly příliš dobré), 
proto se j í snažili vycházet vstříc. Například zahájili kázání v italském jazyce v kostele sv. Klimenta 
na Starém Městě. Touto podporou, již jezuité dávali najevo pražských Vlachům, ale komplikovali 
jejich soužití s Pražany a zároveň podporovali italský odpor k asimilaci (ta byla možná až ve druhé, 
spiše ale třetí generaci Italů, kteří se již v Praze narodili, vyrostli a považovali se za Pražany). Více 
viz JANACEK, Josef. Italové v předbělohorské Praze. In Pražský'sborník historický', s. 77-118. 

HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 
1600 - 2000, s. 34. 

HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Bohemia - Italia. Češi ve Vlaších a Vlaši v Praze 
1600 - 2000, s. 35. Srov. také HOJDA, Zdeněk a KAŠPAROVÁ, Jaroslava. Románská literatura 
v knihovnách staroměstských měšťanů v 17. století. In Documenta Pragensia, s. 85-100. 
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v Římě, se snažila udržovat i nadále kontakty s Apeninským poloostrovem. 

Příkladem může být Stanislav Pavlovský, jenž po té, co se stal olomouckým 

biskupem, rozvinul mnohostranné styky své diecéze s Itálií. Pro zachování těchto 

styků byl potřeba stálý agent, který by udržoval pravidelné kontakty s papežskou 

kurií, a toho Stanislav Pavlovský měl. Přítomnost stálého agenta v Římě zajišťovala 

soustavnou reprezentaci biskupových zájmů m Což ale neznamenalo, že by 

do Říma nikdo jiný nejezdil. Naopak. Do věčného města často jezdily různé osoby 

laické i duchovní (např. z olomoucké katedrální kapituly), zejména na studia 

(církevní), ale i světská.139 Na cesty se vydávali nejen šlechtici, ale i měšťané 

(obchodníci, lékaři) či ženy (vše toho se dozvídáme z řady průvodních listů, které 

biskup Pavlovský vydal). Biskup Pavlovský si stejně jako řada jiných aristokratů 

osvojil renesanční styl života, což znamenalo i stavbu zámků, kvůli níž si zval 

italské stavitele, či dovoz italských lahůdek.140 S dovozem uměleckých předmětů či 

literaturou to již bylo složitější, Pavlovský neměl síť agentů, a byl tak odkázán 

na příležitostné dary. Vzhledem k výhodné pozici na cestě mezi Itálií a Polskem se 

biskup často stával hostitelem prelátů cestujících právě z Itálie do Polska (v tomto 

ohledu byla Morava tranzitní zemí), nejvyšší péči soustřeďoval samozřejmě 

k papežským legátům.141 Stal se proto významným článkem zprostředkujícím 

kontakty mezi papežským státem a Polskem.142 

L,x PÁNEK, Jaroslav. Mezi Olomoucí a Římem. Ke stykům moravského duchovenstva a šlechty 
s Itálií za episkopátu Stanislava Pavlovského. In HLAVÁČEK, Ivan (ed.). Facta probant homines, s. 
314 
139 Např. kanovník Jan Jerger doprovázel do Itálie dva mladé šlechtice, Adama Boryňského 
z Rostropic a Fridricha Grodeckého z Brodu, kteří měli v Itálii pokračovat ve studiu. Více viz 
PÁNEK, Jaroslav. Mezi Olomoucí a Římem. Ke stykům moravského duchovenstva a šlechty s Itálií 
za episkopátu Stanislava Pavlovského. In HLAVÁČEK, Ivan (ed.). Facta probant Iwmiiws, s. 314 
V letech 1589-1591 pak kanovník Eliáš Hovorius doprovázel na studia do Itálie Maxmiliána 
z Pernštejna (syna Vratislava z Pernštejna). Pertolt Tvorkovský z Kravař se zase z Ferrary se vydal 
Ijiřes Řím a Neapol na Maltu, kde chtěl získat členství v řádu maltézských rytířů. Tamtéž, s. 316. ^ 

40 Ty většinou nakupovali v Linci, ale i v samotných Benátkách, jednalo se např. o cukrovinky, tiky, 
mandle. Více viz PÁNEK, Jaroslav. Mezi Olomoucí a Římem. Ke stykům moravského 
duchovenstva a šlechty s Itálií za episkopátu Stanislava Pavlovského. In HLAVÁČEK, Ivan (ed.). 
Facta probant homines, s. 316. 

PÁNEK, Jaroslav. Mezi Olomoucí a Římem. Ke stykům moravského duchovenstva a šlechty 
s Itálií za episkopátu Stanislava Pavlovského. In HLAVÁČEK, Ivan (ed.). Facta probant homines, s. 
317. Nejvzácnější Pavlovského návštěvou byl nejvzácnější návštěva byl kardinál Hippolito 
Aldobrandini. 

~ V takto ustavené siti pulzovaly intenzivní styky náboženské a kulturní, ale též politické, finanční a 
obchodili. Všechny tyto spojnice spolu s dalšími dobovými okolnostmi přispívaly ke sblíženi pozdně 
renesanční Itálie se zeměmi České koruny. Viz PÁNEK, Jaroslav. Mezi Olomoucí a Římem. Ke 
stykům moravského duchovenstva a šlechty s Itálií za episkopátu Stanislava Pavlovského. In 
HLAVAČEK, Ivan (ed.). Facta probant homines, s. 319. 
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Řím udržoval úzké vztahy nejen s Moravou, ale i s Čechami, byla to 

například osobnost kardinála Harracha, která přilákala do Prahy mnoho Italů. 

Harrach si italštinu oblíbil natolik, že si v ní vedl i svůj deník143 

r~m r v Zaver 

Ve své práci jsem se pokusila nastínit, jaké mohlo být povědomí o Italu 

v českých zemích, resp. odkud mohli obyvatelé českého království získávat 

informace o Apeninském poloostrově. Kromě odborných knih to byly zejména 

cestopisy (na tomto místě je nutno podotknout, že k těmto cestopisům se dostala jen 

velmi úzká skupina lidí, řada cestopisů byla vydána pro širší veřejnost až v 19. 

století). Jejich pohled na Itálii se příliš nelišil, byl vesměs obdivný či alespoň mírně 

pozitivní (až na jednu výjimku). Na opačné póly lze jednoznačně postavit Bedřich 

z Donína, jehož cestopis je prodchnut obdivem k této zemi, a Milotu Zdirada 

Poláka, jenž na Itálii nahlíží střízlivým a často i kritickým okem (tato odlišnost je 

dána zejména tím, že oba dělilo mnoho desítek let a z toho vyplývající odlišná 

životní zkušenost: Donín zažil Itálii ještě v období prosperity, Milota již viděl 

úpadek kdysi významných měst). 1 přes své vyhraněné postoje byly tyto dva 

cestopisy pro moji práci nejpřínosnčjší, protože se dotýkaly pouze Itálie (a také o ní 

velmi podrobně spravovaly). Ve zbylých spisech byla Itálie jen jednou ze zastávek 

na dlouhé cestě, proto jí bylo věnováno znatelně méně prostoru. 

Oba zmiňované cestopisy jsou plné nejrůznějších podrobností a citací 

z literatury (zejména antické). Znamenalo to, že jejich autoři se na svou cestu dobře 

připravili, prostudovali dostupnou literaturu, která jistě nebyla nepočetná, a poučeni 

se vydali na daleká putování (o Bedřichovi z Donína víme, že měl s sebou 

průvodce, od něhož se jistě dozvěděl řadu informací). Ze studie Zdeňka Hojdy a 

Jaroslavy Kašparové lze pak zjistit, že materiály o Itálii, italštině či italské autory 

mohla číst nejen šlechta, ale i měšťané. 

Postupně jsem došla k závěru, že cestopisy reprezentují pohled jen určité, ne 

však příliš velké vrstvy obyvatelstva, a ukazují, jak dostupné byly různé 

kosmografie, geografické spisy, historie ap. Pro zbylou část obyvatelstva, 

w Viz CATALANO, Alessandro. „Rademus barbas italis." (Italové a Češi nejen po Bílé hoře). 
Souvislosti. 2002, roč. 13, č. 3-4, s. 11. Harrach je osobnost, která přilákala do Prahy mnoho Italů a 
udržovala s Itálií úzké styky. TÝŽ. Italský deník kardinála Arnošta Vojtěcha z Harrachu a bouřlivý 
rok 1638. In Souvislosti. 2002, roč. 13, č. 3-4, s. 31. 

K. osobnosti kardinála Harracha více viz CATALANO, Alessandro. Zápas o svědomí. Kardinál 
Arnošt Vojtech z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách. Praha 2008. 
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domnívám se, byly mnohem přínosnější další aspekty, které shrnuji níže. Šlechtici 

ovlivnění Itálií si nechávali přestavovat svá sídla, vozili si různá umělecká díla ap„ 

s takovýmto dotekem Itálie se již mohlo dostat do kontaktu větší množství lidí. 

Itálie bezpochyby lákala obyvatele českých zemí a až na výjimky ji většina 

s radostí a velkými očekáváními navštívila. Bylo toho příliš mnoho, co mohla 

nabídnout: starobylé univerzity, kulturu, umění, sídlo papežského dvora ap. 

Zejména kvůli sídlu papeže byla s Itálií v kontaktu také celá řada duchovních, která 

zde studovala na Collegiu Germanicu a navazovala kontakty, ale studovali zde i 

šlechtici během svých kavalírských cest a bylo zde také mnoho diplomatů. Díky 

všem těmto lidem se do českého království dostávaly různé umělecké předměty (i 

knihy) italské provenience i italština sama. 

Povědomí o cizí zemi se tvoří zejména prostřednictvím kontaktů sn í . 

V našem případě byly tyto kontakty poměrně intenzivní. A nebylo to jen v době 

pobělohorské v důsledku rekatolizace a příchodu italských duchovních do českého 

království, ale již mnohem dříve díky italským umělcům, obchodníkům i dalším, 

kteří zavítali do českého království (zejména do Prahy) a zde se usadili. Zároveň se 

tyto kontakty odlišovaly od kontaktů s Německem, Francií a dalšími evropskými 

státy. Postavení Itálie, v jejíž rámci existoval i církevní stát, bylo vždy velmi 

specifické, Itálie byla navíc i kulturní kolébkou Evropy a také většina uměleckých 

slohů i významných děl evropské literatury vznikla na jejím území. Lze tedy jen 

litovat, že česko-italským kontaktům a „italským vlivům" u nás není věnována větší 

pozornost. 

Na závěr si troufám přidat ještě jeden názor, a to, že naposledy zmiňovaná 

skutečnost (tj. pobyt Italů) v českých zemích, působila, tedy kromě vlivu 

duchovních, který byl také velmi významný, na české povědomí nejzávažněji. 

Nejvíce lidí mělo takto možnost „setkat se s Italem na živo" a potažmo se seznámit 

s italskou kulturou či získat nějaké povědomí o zemi ve tvaru boty ležící daleko za 

Alpami na Apeninském poloostrově. 
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František Antonín Berka z Dubé 

František Antonín Berka z Dubé byl posledním mužským potomkem 

starobylé a významné rodiny Berků z Dubé, jejíž původ sahá až do poloviny 

13. století k prapředku roku Častolovi ze Žitavy.144 Mezi významné členy tohoto 

rodu patřili například Jindřich z Dubé (1249-1306), nejvyšší komoří, purkrabí 

domažlický a purkrabí pražský, Jindřich Berka z Dubé (1326-1333), biskup 

olomoucký, Zdislav Berka z Dubé, nejvyšší zemský sudí, nejvyšší hofmistr a fojt v 

Horní Lužici, Zbyněk 11. Berka z Dubé (1592-1606), arcibiskup pražský, a konečně 

i František Antonín Berka z Dubé (1647/9-1706),145 diplomat, císařský velvyslanec 

a sběratel umění.146 Přes všechna tato velká jména se zatím nenašel nikdo, kdo by se 

touto rodinou zabýval podrobněji, a vytvořil tak ucelenou publikaci mapující 

historii tohoto starobylého českého rodu. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, může 

být i fakt, že po smrti posledního Berky, Františka Antonína, přešel berkovský 

archiv do archivu nostického, kde se zachovaly převážně listiny majetkové a právní 

povahy.147 Část majetku podědila také Františka Rozálie tCinská (rozená Berková 

z Dubé), po jejíž smrti vymřeli Berkové z Dubé i po přeslici. Její dědicové pak 

původní berkovský majetek rozprodali.148 

Díky svým sběratelským aktivitám je osobnost Františka Antonína Berky 

z Dubé dobře známá mezi historiky umění.149 V rámci nostických sbírek mu 

144 Ottův slovník naučný. Třetí díl. B-Bianchi. Olomouc 1996, s. 814. 
145 V. Vlnas uvádí v Artis pictoriae amatores jako rok narození Františka Antonína Berky z Dubé 
rok 1647, SLAVÍČEK, Lubomír (ed.). Artis pictoriae amatores. Evropa v zrcadle pražského 
barokního sběratelství. Praha 1993, s. 114. Stejně jako Petr Maťa ve Světě české aristokracie, 
MAŤ A, Petr. Svět české aristokracie (1500-1700). Praha, s. 271, L. Slavíček klade jeho narození do 
roku 1649, nejnověji v SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, umění a přátelům." Kapitoly z dějin 
sběratelství v Čechách a na Moravě 1650-1939. Brno 2007, s. 354. A. Sedláček ve svých Hradech, 
zámcích a tvrzích země české, píše, že mu bylo 71, když zemřel, tedy posouvá jeho narození již na 
rok 1635. SEDLÁČEK, August. Hradv, zámky a tvrze království českého. Díl X. 3. vydání. Praha 
1997, s. 290. 
I4Í' Ottův slovník naučný, třetí díl, s. 815. 
147 Archiv je dnes uložen pod názvem Rodinný archiv Nostitz-Rhieneck, Sokolov v SOA Plzeň, 
pracoviště Klášter u Nepomuku. Inventář fondu viz HAUBERTOVÁ, Květoslava. RA falknovské 
větve Nostitz-Rienecků 1364- 1945. Inventář. Žlutíce 1973. 
148 Jejím dědicem se stal Václav Albrecht hrabě bruntálský z Vrbna. Jablonské panství prodal roku 
1718 Janu Jáchymovi Pachtovi z Rájová, srov. SEDLÁČEK, August. Hradv. zámky a tvrze české, 
s. 291. 

Podrobněji k němu pouze: Ottův slovník naučný, třetí díl, heslo Berkové z Dubé; SEDLÁČEK, A. 
Hrady, zámky a tvrze království českého, díl desátý, zejm. hesla Jablonné a Nový Falknburk. 
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věnoval několik studií Lubomír Slavíček.150 Jméno Františka Antonína Berky 

zDubé připomíná také Vít Vlnas v Nové encyklopedii českého výtvarného 

umění151 či v katalogu Ar tis pictoriae amatores,152 mimo to se objevuje zejména 

v souvislosti s uměleckými památkami a stavbami (například chrám sv. Vavřince a 

sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí)153 či ve větších syntézách mapujících život 

české šlechty.154 

Tento český kavalír byl typickým představitelem dvorské aristokracie, 

předním mecenášem a sběratelem umění.155 Měl mimořádný kulturní rozhled, 

dravou ctižádost a jeho diplomatické služby i nákladný život vyžadovaly neustále 

potřebu okázalé reprezentace. Ač pocházel ze starobylého českého rodu, tak přilnul 

k Itálii, oženil se s italskou šlechtičnou, bydlel ve Vídni, působil u dvora 

Leopolda I., jako velvyslanec poznal mnoho zemí (Španělsko, Dánsko, Nizozemí, 

Benátky).156 

Rodina 

Otec Františka Antonína Berky z D u b é Jindřich Volf (7-1650) zastával 

v českém království řadu významných funkcí: byl hejtmanem Nového Města 

pražského, roku 1634 místodržícím, vrchním regentem královských komorních 

panství, roku 1640 sudím dvorským, od roku 1645 prezidentem komory. 

15. července roku 1637 byl povýšen do stavu hrabat říšských a získal přídomek 

Hovora z Dubé a z Lipého, který pak užíval i jeho syn František Antonín. Zemřel 

150 SLAVÍČEK, Lubomír. Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství 17. století v Čechách -
sbírky Otty Nostice (1608-1665) a Františka Antonína Berky z Dubé (1649-1706). In BUZEK, V. 
(ed.). Život na dvorech barokní šlechty. České Budějovice 1996, s. 483-513; TÝŽ. Příspěvky 
k dějinám nostické obrazové sbírky (Materiálie k českému baroknímu sběratelství). Umění. 1983, 
roč. 31, 1983, s. 219-243; TÝŽ. Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky 
(Materiálie k českému baroknímu sběratelství 11). {Jmění. 1995, roč. 43, č.5, s. 445-471; TÝŽ. 
Delitiae imaginum. Nosticové jako sběratelé a podporovatelé umění. In SLAVÍČEK. L. (ed.). Artis 
pictoriae amatores. Prahu 1993, s. 171 183; TÝŽ. Delitiae Imaginum. Nosticové jako sběratelé a 
mecenáši umění. In: SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, uměni, přátelům." Kapitoly : dějin sběratelství 
v Čechťwh u na Moravě 1650-1939, s. 57 79. 
151 VLNAS, Vít. Sbírka berkovská. In Horová, Anděla (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného 
umění. N-Ž. Praha 1995, s. 712-713. 
152 VLNAS, Vít. Hrabě František Antonín Berka z Dubé (1647-1706). In SLAVÍČEK, Lubomír 
(ed.). Artis pictoriae amatores, s. 114-115. 
155 SEDLÁČEK., A. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl desátý, s. 290 - 291. BLAŽÍČEK, 
O. J. Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném. 1948, zejm. s. 5 -11 . Umělecké památky Čech. 
A/J. Díl první. Praha 1977, s. 560-563.. 

)55 MATA, Petr. Svět české aristokracie (1500-1700), zejm. s. 347, 354, 352 a 476. 
• SLAVÍČEK, Lubomír. Dvě podoby barokního šlechtického sběratelství. In BŮŽEK, V. (ed.). 

Život IU1 dvorech barokní šlechty, s. 505. 
(> VLNAS, Vít. Hrabě František Antonín Berka z Dubé (1647-1706). In SLAVÍČEK, Lubomír 

(ed.). Artis pictoriae amatores, s. 114-115. 
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roku 1650. Poprvé se oženil s Magdalénou Kateřinou ze Žerotína, podruhé 

s Eleonorou Marií z Lobkovic (zemřela 1681), jež se po smrti svého prvního muže 

vdala 14. 9. 1658 za Jana Hartvíka Nostice. Přestože Jindřich Volf zplodil dva syny 

a tři dcery, již další generací rod Berků z Dubé vymírá po meči i po přeslici. 

Nejdelšího věku dosáhla Marie Terezie Eleonora, abatyše kláštera voršilek na 

Hradčanech (zemřela roku 1726). O jejích dalších dvou sestrách, Elišce Barboře a 

Marii Kateřině, toho není příliš známo. 1 jejich bratr František Karel zemřel brzy, a 

to 23. července 1663, bezdětný. Jediným mužským potomkem, který se dožd 

příchodu nového století byl tedy František Antonín. Po smrti otce byl vychováván 

matkou, která byla zároveň jeho poručnicí. Plnoletosti dosáhl roku 1670."7 

Kavalírská cesta 

Těsně po roce 1670 podnikl František Antonín Berka kavalírskou cestu 

do Itálie. Průběh cesty ani její přesná délka nejsou známy. Víme jen, že 26. dubna 

1670 pobýval v Sieně, kde se zapsal na místní univerzitu a zřejmě se tam tedy i 

nějakou dobu zdržel, i když to nebylo vždy nezbytnou podmínkou.1?x Během své 

cesty navštívil také Řím, jehož prostředí jej zcela jistě ovlivnilo a podnítilo jeho 

sběratelské aktivity.159 Již v této době položil František Antonín základy své 

pozdější vyhlášené sbírky, když v ateliéru krajináře Gaspara Dugheta koupil jeden 

z jeho obrazů (krajin) za vysokou částku 300 skudů. A nezůstalo jen u tohoto 

nákupu.160 

Z té doby pocházejí zřejmě i Berkovy portréty od oblíbených římských 

portrétistů Carla Maratty a Jakoba Ferdinanda Voeta. První z nich se dochoval 

v rámci nostické sbírky a dnes náleží do sbírek Národní galerie v Praze. Kresebné 

reprodukce obou podobizen zachoval obrazový inventář berkovské sbírky.161 

Podobizny malované na objednávku módními (a velmi drahými) římskými 

portrétisty nebyly mezi českými šlechtici výjimkou, v Itálii se nechali zvěčnit 

157 Ottův slovník naučný, třetí díl, s. 815. 
I5S SVATOŠ, Michal. Studenti z českých zemí na univerzitě v Sieně (1573-1738). In Zprávy 
z archivu univerzity Karlovy. 4. 1982, s. 51. 
159 SLAVÍČEK, Lubomír. Příspěvky k dějinám nostické obrazové sbírky. Umění, s. 224. 

SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, uměni, přátelům", s. 18-19. 
161 SLAVÍČEK, Lubomír (ed.). Artis pictoriae amatores, s. 192, č. kat. V/1-22 Carlo Maratta (1625-
1713), Hrabě František Antonín Berka z Dubé, kresba perem, lavírovaná tuží (kopie). Tamtéž, s. 
196n.„ č. kat. V/l-35 Jacob Ferdinand Voet (1639-1700?), Hrabě František Antonín Berka z Dubě, 
tento portrét vznikl za jeho kavalírské cesty v Itálii, kresba perem, lavírovaná tuží. Tamtéž, s. 231, č. 
kat. V/2-48 Carlo Maratta, Podobizna mladého šlechtice (Hrabě František Antonín Berka z Dubé), 
plátno. 
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například i Humprecht Jan Černín, Jan Jáchym Pachta z Rájová či Jan Adam 

z Questenberka. 

Svatba 

Roku 1672 se František Antonín Berka oženil s Ludovikou Annou 

Montecuccoli, dcerou knížete Raimonda Montecuccoliho (1608-1680) z Modeny, 

proslulého italského vojevůdce, politika a spisovatele. lh~ Podobně jako 

u Humprechta Jana Černína se zde jednalo o demonstrativní sňatek se šlechtičnou, 

díky němuž se hrabě dostal do bezprostřední blízkosti císaře Leopolda 1. Tento 

sňatek Františka Antonína jistě velmi ovlivnil. Podpořil jeho „italskou" orientaci a 

zároveň přispěl k jeho vstupu do vysoké politiky. 

Svatba byla zřejmě také impulsem k spodobnění manželského páru na 

obraze Paris a Helena od Karla Škréty, který vznikl ještě téhož roku."'" 

Majetkové poměry 

Roku 1561 při dělení majetku získal František Antonín Jablonné a statky 

na Boleslavsku, po smrti svého bratra zdědil i jeho majetek. Nedědil ale jen 

pobratrovi, nýbrž i po rychemburské větvi Berků z Dubé (1669). Z této rodové 

větve pocházel Lev Burian Berka z Dubé,164 který roku 1625, dříve než zemřel, 

vytvořil ze svého majetku fideikomis, jenž pak zdědil jeho syn Matěj Ferdinand 

(zemřel již 1644 bez potomků). Poté majetek přešel na jeho „prabratrance" Václava 

Ignáce (Lev Burian a Václav Ignác měli společného pradědečka), jenže předčasná 

úmrtí v berkovském rodě pokračovala dále, Václav Ignác zemřel již tři roky po 

Matěji Ferdinandovi (tedy 1647). Berkovský fideikomis zdědil syn Václava Ignáce 

162 Svatební smlouvaje uložena v Národním archivu Praha, ťond Stará manipulace, signatura B6/22, 
karton 86; její opis tamtéž, fond Zemské desky, kniha 274. 
163 viz SLAVÍČEK, Lubomír (ed.). Ar tis pictoriae amatores, s. 19. Obrn/ Karla Skřety (1610-1674) 
Paris a Helena (dvojportrét llíabčte Františků Antonína Herky z Dubé a Marie Lodoviky 
de Montecuccoli, asi 1672) sc v současné době mwhtal v expiwlel Národní tjalerie v Pruže 
ve Scliwitr/enbenikéni paláci. 
'"' Ley Burian koupil roku 1614 Rosice a Úřetice, roku 1622 dačické panství a roku 1623 Slatiňany. 
Zll SVé Věrné služby byl Ferdinandem 11. odměněn udělením dědičné hodnosti nejvyššiho maršálka a 
povýšením do stavu hraběcího (13. února 1623). Z Rychemburku a některých jiných panství zřídil 
statky nápadní (tz. fideikomis) pro katolické potomky rodu berkovského. Zemřel roku 1625. 
Poručnicí jeho nezletilého syna se stala jeho manželka Františka Hippolyta hraběnka 
z Fyrštemberka. Její syn Matěj Ferdinand se sice roku 1641 ujal Rychemburku, Rosic, Slatiňan a 
Budišova, ale již za tři roky zemřel v Jihlavě. Jelikož byl bez potomků, počaly v té době spory o 
majetek, které trvaly až do roku 1699. (Srv. HIEKE, Wenzel. Die Berka von Duba und ihre 
Besitzungen in Bohmen. MVGDB. XXIV, s. 116; Neues Archiv tur sáchs. Geschichte 11., VI.). Viz 
Ottův slovník naučný, třetí díl, s. 818. 
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Bohuslav Ferdinand, ale ani jemu nebyl vyměřen příliš dlouhý čas a za sedm let 

následoval svého otce na věčnost. Jelikož měl pouze dvě dcery, Františku Božena 

Rozálii a Terezii, rozhořel se spor o to, komu má připadnout berkovský fideikomis: 

v té době byli totiž z mužských potomků naživu pouze nezletilý František Karel a 

František Antonín.165 

Všech těchto statků se František Antonín ujal roku 1670, tedy v roce své 

plnoletosti. Ve svých rukou tak shromáždil obrovský pozemkový majetek.166 Přesto 

často upadal do dluhů, jelikož potřeba reprezentace i nákladné diplomatické cesty 

v roli císařského velvyslance znamenaly také velkou spotřebu peněz (více viz 

kapitola Politik a diplomat). Proto již roku 1692 nabízí prostřednictvím svého 

nevlastního bratra Antonína Jana Nostice k prodeji 239 kvalitních obrazů celkem za 

34 603 zlatých.167 Finanční nouzi dokládá i několik kvitancí,168 zachovaných 

v berkovském archivu, či vymáhání pohledávek sasko-lauenburskýtni vévody."1 ' 

Sídlo 

Střediskem severočeského panství Jablonné a Nemyslovice byl zámek Nový 

Falkenburk.170 Na větší úpravy ale nezbývaly peníze, protože velké finanční částky 

byly investovány zejména do stavby barokního kostela sv. Vavřince. 

Své vídeňské sídlo měl František Antonín Berka v zahradním paláci hraběte 

Maxe Antona Sally na vídeňském předměstí Josefstadt.171 

Politik a diplomat 

165 Více o tomto sporu přináší tisk o sporu mezi Eleonorou Marií Nosticovou rozenou Popelovou 
z Lobkovic jako poručnicí Františka Antonína Berky hraběte Hovory z Dubě a Lipé a Marií 
Alžbětou hraběnkou z Vrbna rozenou Vchynovskou z Tetova jako poručnicí Františky Berkove 
z Dubě a Lipé z roku 1671, tisk je uložen v SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, fond RA 
Nostitz-Rhieneck, ka 139, inv. č. 802, sign. AD45. 
">h Ottův slovník naučný uvádí, že spory o nápadní statky trvaly až do roku 1699, viz Otlův slovník 
naučný, třetí díl, s. 814. 
167 SLAVÍČEK, Lubomír. Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky. Umění, 
s. 448. 

",H Kvitance Jana Hartvíka z Nostic na příjem 330 zlatých dluhu od Františka Antonína Berky 
z Dubé z roku 1682. Uloženo v SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, fond RA Nostitz-
Rhieneck, ka 141, inv.č. 849, sign. AE38; kvitance Eleonory Marie Nosticové na příjem 600 zlatých 
úroků od jejího syna Františka Antonína Berky z Dubé z 21.7. 1681. Uloženo tamtéž, ka 140, inv. č. 
814, sign. AE3 

Národní archiv Praha, fond 1061/3, ka 700, inv. č. 349. 

V rodinném archivu Nostitz-Rhienecků se zachoval inventář zámku Nový Falknov z roku 1700, 
obsahující také výčet obrazů ve všech 14 pokojích. Uloženo v SOA Plzeň, RA Nostitz-Rhieneck, ka 
148, inv.č. 947, sign. AJ1. 

SLAVÍČEK, Lubomír. Dvě podoby barokního šlechtického sběratelstvi. In BŮŽEK, V. (ed.). 
Život na dvorech barokní šlechty, s. 509. 
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Politická kariéra Františka Antonína Berky z Dubé začala roku 1676, kdy 

byl povolán do zemského soudu.172 Roku 1701 získal dědičně úřad nejvyššího 

maršálka (uprázdnil se po vymření rodu pánů z Lipé). Jak píše P. Maťa, tento úřad 

neměl zvláštní význam a neplynul z něj ani výrazný politický vliv, ale zato znamenal 

pro svého držitele značnou prestiž (byl třetím nejvyšším úřadem v celé zemské 

hierarchii), zároveň byl často udělován císařským velvyslancům jako pouhá 

titulárnísineknra.m Berka byl takto odměněn za svou dlouholetou velvyslaneckou 

činnost ve službách císaře. Kromě toho byl také císařským tajným radou a komořím 

a také místodržícím v Čechách. 

Na svých velvyslaneckých legacích strávil celkem třináct let. Pobýval ve 

Španělsku, Dánsku, Švédsku, Nizozemsku a Benátkách.174 Nejdéle, necelých deset 

let, strávil jako císařský velvyslanec v Benátkách. Jeho benátský pobyt (1696-1705) 

je v kontextu ostatních ambasád považován ze extrémně dlouhý. Podobně dlouhou 

dobu strávil v cizí zemi už jen Václava Fedinanda z Lobkovic, který zůstal sedm let 

ve Španělsku (1690-1697).175 Všechny tyto jeho zahraniční pobyty znamenaly sice 

pro Františka Antonína navýšení prestiže, ale zároveň také velké zásahy do jeho 

pokladny. Poselství i déledobé legace představovaly pro jejich vykonavatele velké 

nároky na Finance a skoupá dvorská komora rakouských Habsburků uhradila 

v lepším případě jen část celkových výdajů, v horším ani to ne. V praxi to 

znamenalo, že jednotliví velvyslanci, a tedy i František Antonín, investovali do 

svých zahraničních misí nemalé částky.176 

Jak již vyplývá z předchozích řádků, spíše než v Jablonném pobýval 

František Antonín u vídeňského dvora či v cizině. V Jablonném jej zaměstnávala 

zejména stavba kostela sv. Vavřince. A. Sedláček k j e h o působení zde dodává: 

Z jeho činnosti v Jablonném víme jen to, že ukončil spory sobci v příčině užívání 

pivovaru,177 

Sběratel a mecenáš umění 

SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Díl desátý, s. 290. 
173 MAŤA, Petr. Svět české aristokracie, s. 354. 174 Tamtéž, s. 476. 
175 Tamtéž, s. 860, pozn. 622. 
n< 'Tamtéž, s. 466. . . . . j q \ n o z n 
177 SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království českého. Dii desaty, s. , * 
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Roku 1706 zdědil Antonín Jan Nostic po svém nevlastním bratru početnou a 
vybranou kolekci obrazů.178 Stejně jako řada dalších šlechticů, i on byl ve svém 

sběratelství ovlivněn zejména privátní obrazárnou arcivévody Leopolda Viléma. 

Počátky sbírky sahají do prvních let 70. let,179 kdy František Antonín Berka 

z Dube provedl řadu nákupů ve Forchondtově vídeňském obchodě, kterc byly 

výsledkem cílevědomé akviziční úvahy.180 Berka zde nakoupil celkem 92 obrazů, 

což byla početně nejrozsáhlejší zakoupená kolekce v tomto obchodě. Mezi 

zákazníky Forchondtova obchodu patřil také Berkův tchán Raimondo Montecuccoli 

či Karel Lusebius z Liechtensteina.181 Berkovy nákupy spojovala vysoká kvalita a 

sběratelská hodnota zakoupených děl, navíc zde byli zastoupeni jednotliví autoři i 

široké žánrové rozpětí.182 Hlavní důraz kladl na kvalitní díla nizozemského a 

italského malířství renesance a raného baroka, méně na středoevropské malíře 

(výrazná je Berkova italofilská orientace). Některá díla kupoval j iž hotová, jiná si 

vznikala přímo na jeho objednávku. 

Zatímco nizozemské obrazy nakupoval většinou ve Vídni, italské přímo 

v Itálii během svých pobytů i diplomatické mise. U Forchondtů nakupoval Berka 

zřejmě i po roce 1673.18í 

Nezodpovězenou otázkou zůstává, kde měl František Antonín svoji sbírku 

uloženou. Menší část se mezi lety 1694 a 1706 nacházela na zámku Nový 

Falkenburk, jak dokládá j iž zmiňovaný soupis inventáře.184 

178 t- . v 

Tato berkovská sbírka byla roku 1706 spojena se sbírkou nostíckou a sdílela tak její osud. Rada 
obrazů z této sbírky je dnes v Národní galerii v Praze či na zámku Kynžvart, kam byla svezena řada 
děl. Více o nostické obrazové sbírce např. MACHYTKA, L. Vznik nostické obrazárny a její vývoj 
do začátku 19. století. Umění. 1983, roč. 31, s. 244-246. 

V. Vlnas uvádí jako počátek formování sbírky Františka Antonína nejpozději rok 1667. Srov. 
VLNAS, Vít. Sbírka berkovská. In HOROVÁ, Anděla (ed.). Nová encyklopedie českého výtvarného 
uměn. N-Ž. Praha 1995, s. 712-713 
IWft CM 'y* SLAVÍČEK, Lubomír. Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové sbírky.Uměni, 

1A1 
181 SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, umění, přátelům," s. 32. Více k Forchondtově obchodu tamtéž, 
s. 31-34. 
182 Část berkovské sbírky se dnes nachází ve fondech Národní galerie (jako součást někdejší nostické 
obrazárny). Úplný seznam berkovské sbírky se nedochoval. Je znám soupis 239 obrazů, které byly 
prostřednictvím Jana Antonína Nostice nabídnuty knížeti Johannu Adamovi Andereasovi 
z Lichtenštejna. S nákupu nakonec sešlo, ale nám zůstalo cenné svědectví o části Berkovy sbírky. 
Další část obrazů lze nalézt v SOA Plzeň v popisu inventáře zámku Nový Falkenberk. Dalším 
pramenem k poznání berkovské sbírky je konvolut 113 lavírovaných perokreseb a kreseb štětcem 
(zřejmě měl sloužit jako základ kresleného inventáře, autoři byli nejméně tři, jedním z nich mohl být 
i Berka), více viz SLAVÍČEK, Lubomír. Paralipomena k dějinám berkovské a nostické obrazové 
sbírky .Umění, s. 450. 

83 Více o jednotlivých dílech viz např. SLAVÍČEK, Lubomír. Paralipomena k dějinám berkovské a 
nostické obrazové sbírky.Uměni, s. 448; SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, umění, přátelůms. 64-70. 

Vizpozn. č. 170. 
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Co se týká jeho meeenášskýeh aktivit, víme například, že v roce 1689 

objednal u malíře Petera Strudela obraz (Svatý Antonín uzdravuje raněného 

jinocha) pro hlavní oltář františkánského kostela sv. Antonína Paduánského 

v Dačicích, jehož byl patronem.185 V roce 1700 objednal u téhož malíře návrh tří 

gondol, na kterých chtěl uskutečnit slavnostní vjezd do Benátek na počátku své 

ambasády v Benátkách.186 V Benátkách pak podporoval operu a dal razit medaile 

s vlastním portrétem.187 V průběhu své diplomatické mise v Haagu se nechal 

portrétovat tamním sochařem Janem Blommendaelem, v současné době se busta, 

připisovaná dříve některému z následovníků Gianlorenza Berniniho, nachazi 

v Jablonném v kostele sv. Vavřince. 

Stavebník 

Centrem berkovských severočeských panství bylo Jablonné v Podještědí se 

zámkem Nový Falkenberk. Toto místo bylo spojeno se jménem sv. Zdislavy 

z Lemberka,189 jež byla pohřbena v místním kostele. Zřejmě při některém ze svých 

pobytů ve Vídni (v mezidobí svých diplomatických služeb) obrátil Berka svou 

pozornost právě tímto „domácím" směrem a rozhodl se vystavět chrám, který měl 

oslavit tuto rodovou světici i vytvořit trvalý památník rodu, jenž pomalu 

vyhasínal.190 

Díky obratnosti představitelů dominikánského řádu (který právě dokončil 

skromnou opravu kláštera a chystal se na přestavbu kostela) byl získán velmi vlivný 

mecenáš, František Antonín Berka.191 A byla to velmi dobrá volba. Jak píše O. J. 

Blažíček, Berka upírá posléze k tomuto podniku všechnu péči, bere jej přímo za 

svůj, poněvadž v něm nalézá způsob, jak ještě naposledy ověnčit slávou jméno rodu, 

jehož lidská řada jím se končí.192 Původní plány brzy ustoupily velkolepému 

1X5 Umělecké památky Čech. A/J, s. 242. 
' SLAVÍČEK, Lubomír. „Sobě, umění, přátelům," s. 69. 

1X7 Tamtéž, s. 69. 
IK* BLAŽÍČEK, O. J. Čechy a Itálie v baroku. In Itálie, Čechy a střední Evropa, s. 203. 
IKl) Hrad Lemberk leží zhruba 3 km od Jablonného. O Zdislavě z Lemberka např. KAL1STA, 
Zdeněk. Blahoslavená Zdislava z Lemberka, Praha 1991. 

Blažíček, O.J. Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonném, Olomouc 1948. 
Již před získáním Františka Antonína se dominikánům podařilo si naklonit barona Putze, pána 

z Mimoně, a hraběte Bredu, pána na Lemberku. Na výplaty také připlácí paní Zuzana Hartigová, jež 
roku 1687 přispěla na stavbu dolního ambitu, či hraběnka Kinská-Berková, jež věnuje stříbrnou 
lampu. A až roku 1696 přichází řada také na posledního Berku. Ten zprvu váhá, ale již roku 1698 
nastává obrat. Viz Blažíček, O.J. Dominikánský' kostel sv. Vavřince v Jablonném, s. 6. 

~ Tamtéž, s. 6. 
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projektu Jana Lukáše Hildebrandta (1666-1745), vrcholného představitele rakouské 

barokní architektury. 

Berka dal příkaz k rychlejšímu dovozu materiálu a 25. března 1699 poslal 

z Vídně do Jablonného inženýra, který měl obhlédnout místo pro kostel a take 

přilehlý konvent. Stavba začala až v srpnu, stavitelem se stal Petr Bianco 

z Litoměřic a 18. září po několika konzultacích s Vídní byl položen základní kámen 

kostela na jižní straně staré budovy. 25. června 1700 byl z Vídně přivezen dřevěný 

model nového kostela. Cena modelu se prý vyšplhala na 1200 zlatých a samotný 

císař si jej chtěl před odvezením z Vídně prohlédnout. Je to velké, umělé a nádherné 

dílo; dej Bůh, aby sám kostel byl podle tohoto modelu vskutku dokončen, 

poznamenal převor Hyacint Missenius.193 Stavba rychle běžela i za nového převora, 

roku 1700 se stavělo až do 31. prosince a pokračovalo se již 25. února následujícího 

roku. V srpnu 1702 se na průběh stavby přijel podívat i Hildebrandt. Práce čile 

postupovaly až do 24. dubna 1706, kdy František Antonín Berka zemřel. Tehdy, po 

jeho slavném pohřbu na prozatímní místo v kryptě nového kostela, se stavební 

práce znatelně zpomalily. Pro chudý konvent byla stavba příliš velkolepá a 

nákladná. Berka sice určil ve své závěti kapitál, který měl postačit k udržování 

kostela, ale ten nebyl dostatečný.194 Také pro dědice panství Františka Antonína 

Nostice byla stavba velkou finanční zátěží. Naděje svitla ve chvíli, kdy se panství 

dostalo do rukou Františce Rosalii Kinské, ovdovělé sestře Berkově, kterou 

k Jablonnému i ke stavbě kostela poutal blízký vztah. Až její smrt roku 1714 práce 

opět zpomalila. Kostel byl bez okázalých obřadů vysvěcen teprve 4. srpna 1729.195 

Smrt 

František Antonín hrabě Berka z Dube zemřel ve vídeňském předměstí 

Josefstadt 24. dubna 1706. Vyhasla s ním tato větev a rod Berkovský v Čechách 

vůbec, tak že se znamenité jeho jmění do cizích rodin dostalo m 

Podle závěti byl ustanoven univerzálním dědicem alodních statků 

Nemyslovice a Jablonné v Podještědí a zřejmě i obrazové sbírky a knihovny 

„jednobřišní bratr" Františka Antonína Berky z Dubé Antonín Jan Nostic, 

193 

194 •v, 7laZ'Čpk' Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonněm, s. 8. 
S/IA " ^ i s k a Antonína Berky viz SOA Plzeň, pracoviště Klášter u Nepomuku, ka 96, inv. č. 
546, sign. AP 16. 

Blaziček, O J. Dominikánský kostel sv. Vavřince v Jablonněm, s. 11. 
ÍV Rovník naučný. Třetí díl, s. 814. 

195 

196 
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berkovský fideikomis dědila „nejstarší a nejbližší teta z rodu" hraběnka Františka 

Rozálie Kinská.197 

' SLAVÍČEK, Lubomír. PříspěvkvW i - -

"spevky k dějinám nost.cké obrazové sbírky. Umění, s. 220. 
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O rukopisu 

Rukopis, který si František Antonín Berka přivezl ze svého téměř 

desetiletého pobytu v Benátkách (1696-1705), 198 kde působil jako velvyslanec 

císaře Leopolda I., zřejmě v roce 1705 do Čech, se zcela věnuje městu Padova, jeho 

historii a památkám.199 Je psán italsky a při jeho psaní se podle charakteru písma 

střídali či doplňovali dva písaři. Italský text je pak prokládaný latinskými citacemi 

(ve většině případů se jedná o epigrafy). Kdo toto pojednání sepsal není jasné 

(jméno se zřejmě již dohledat nepodaří) a stejně tak chybí i jakákoli datace. Tu lze 

alespoň přibližně určit podle popisovaných osob a událostí. Dedikace na vloženém 

listu jasně ukazuje alespoň na toho, komu byl spisek věnován: „Veleváženému a 

znamenitému panu hraběti Františku Antonínu Berkovi, řádnému velvyslanci 

nejvznešenějšího Veličenstva císaře Leopolda I. и nej jasnější Benátské republiky 

atdPřestože je tvůrce díla anonymní, z povahy jeho díla o něm můžeme ledacos 

vyčíst. Byl to zřejmě padovský patriot, možná duchovní, což potvrzuje spíše než 

gramotnost a práce s různými prameny, podrobná znalost padovských kostelů, 

v jednom případě dokonce detailní popis procesí. S historií Padovy byl zřejmě 

opravdu dobře seznámen, cituje různé zdroje (Marco Guazzo, Ongarelli aj.), na 

konci textu uvádí jejich soupis, jehož vadou je, že se dozvíme jen jméno spisovatele 

- historika, nikoli název díla, výčet končí informací, že kromě zmíněných byly 

použity ještě další starobylé rukopisy. 

Zcela nekriticky, ovšem, nutno podotknout, zároveň naprosto v duchu 

barokního dějepisectví, přijímá mýtus o vzniku Padovy, bájného Anténóra považuje 

za skutečnou historickou postavu a věnuje mu také náležitou pozornost. Často se 

také vrací do hluboké minulosti i na místech, kde bychom to vůbec nečekali. 

Čtenáři stále připomíná, s kým má tu čest {[Padova] město nadřazené samotnému 

Runu). Ukazuje Padovu v tom nejlepším historickém světle, jako město starobylé, 

slavné, hodné cti a slávy, tak jak ji zřejmě on sám viděl (městem tak slavným, proto 

ze bylo římskou kolonií, že bylo součástí Latia ... zapsáno v tribú Fabia... ). 

198 

194 199 Ná 6 ° (
F r a n t Í Š k u A n t o n í n u Bekovi viz předchozí kapitola, 

zní- n ! , r C S P ' p r v m V ě t a ' k t e r á v y p ^ á spíše jako název kapitoly než celého rukopisu) rukopisu 
• etailni popis toho nevýznamnějšího z města Padovy jak z dob starobylých, tak z doby moderní. 
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Úvodní kapitola je věnována historii Padovy. Přes poněkud krkolomný 

začátek, koncipovaný ve smyslu humanistické tradice (o zlatém věku, jeho konci i 

porobě lidí) se autor dostává k nejstarší historii města Padovy. Na prvních stránkách 

se snaží vysvětlit, že zákon silnějšího, který je nezbytný a na němž se lidé dohodli, 

je třeba respektovat, čímž obhajuje to, že i Padova takto upadla do rukou Benatske 

republiky a ztratila svou samostatnost. Je to něco, s čím se on sám nechce příliš 

smířit, jak ukazuje již úvodní odůvodnění, tak také následující stránky, kde místy 

velmi obsáhlý popis padovské historie končí rokem 1405, tedy rokem, kdy se 

Padova dostala pod nadvládu Benátské republiky. Poté už následuje jen výčet 

současných vojevůdců, jemuž předchází ještě jedno připomenutí významu a 

důležitosti Padovy, kde je vyzdvižen významný jezdecký řád složený ze 

vznešených rytířů atd. Zároveň si ale dobře uvědomuje politickou situaci a 

rozložení sil, když píše, že dlí [Padova] již po mnoho let pod křídly Adriatického 

Lva, takže se nemusí bát žádných uskoků. Tímto adriatickým lvem, který Padovu 

chrání, je zcela jistě myšlena právě Benátská republika. 

Úvod se jen hemží jmény císařů, králů a papežů a různými letopočty. 

Z počátku se mezi sebou prolíná historie a mýtus, vedle sebe stojí mýtické postavy, 

jako Hérakles, Géryon, Anténór, a historické skutečnosti, jako je antický název 

Padovy Patavium. Často se zde objevuje časové určení pomocí pontifikátu papeže 

(Během pontifikátu Lva 1. Velikého) či letopočet v kombinaci s pontifikátem (Roku 

493, za pontifikátu Gelasia /.). Nepřesností není mnoho, ale občas se objevují 

(například záměna papeže Jana XXII. za Jana XXI. či kladení smrti Ezzelina 

da Romano do roku 1256, i když onen zemřel až roku 1259, roku 1256 byl „pouze" 

vyhnán z Padovy). 

V další části rukopisu se autor postupně zaměřuje nejdříve na staré (antické) 

památky, později přechází k „novějším". Čestné první místo mezi starobylými 

památkami zaujímá kapitola nazvaná Hrob Anténóra. Zde je čtenáři znovu 

připomenut význam Padovy a její důležitost je kladena dokonce i nad samotný Řím. 

Ani přičina nalezení hrobu není obyčejná, leč velmi ušlechtilá, údajný hrob se totiž 

nasel při kopání základů pro stavbu špitálu. Současně byl nalezen i poklad, jenž byl 

považován za dar z nebes. 

Následujících pět kapitol (Stopy nejstarších hradeb, Další starobylé 

památky, Rena, Starobylý přístav a Colosea) se věnuje nejstarším památkám 

Padovy, tedy těm antickým a raně křesťanským (i když kapitolu Další starobylé 
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památky začíná připomenutím sochy od Bartolomea Ammannatiho (1511 1592)). 

Jelikož byla Padova několikrát vypleněna a poničena požáry, je podle autora zazrak, 

že tu z té doby vůbec něco zůstalo. 

Na první pohled je v dílku patrná zálibu v uvádění výčtů různých jmen, míst 

či uměleckých děl, snad chce autor čtenáři poskytnout co nejvíce informaci ci jen 

ukázat šíři svých znalostí. Čtenářovu trpělivost poprvé zkouší v kapitole o vezich 

vznešených PadovanŮ, kde jej seznamuje s velkou částí jmen šlechtických rodin. 

V kapitole o padovské univerzitě uvádí výčet význačných studentů Marka 

Bonavida. Pravdou je, že si zřejmě uvědomuje nezáživnost svého počínání, protože 

na konci dodává: a mnozí další, které nebudu vyjmenovávat, abych neunavoval 

čtenáře. Podobně je tomu i u akademie Riccovrati, kde autor uvádí téměř úplný 

seznam zakládajících členů, což je zhruba dvacet pět jmen, a to celé včetně jejich 

funkcí. Krátký výčet několika sochařů, kteří pracovali na výzdobě baziliky del 

Santo, již čtenář bere jako samozřejmou věc. Co ale čtenáře zaručeně zaskočí, je 

velmi podrobný výčet jednotlivých částí procesí konajícího se na svátek svatého 

Antonína. Charakter seznamu pak mají kapitoly Svatořečení padovští biskupové, 

Kostely, které byly v Padově roku 1170 a Padovští svatí. Tyto kapitoly se sestávají 

právě a pouze z výčtu jmen. Ve výčtu, tentokrát již ne tak stručném, pokračuje i 

v kapitole Malby slavných autorů. Nejinak je tomu i v kapitole o lázních v oblasti 

Colli Euganei, kde je čtenáři poskytnut úplný přehled existující lázní. A konečně 

závěr, kde se čtenář může velmi podrobně seznámit se jmény šlechtických rodin. 

Postupně tak uvádí jména rodin přidružených do Rady v uplynulé válce (guerra di 

Candia), rodin přidružených do Rady v současné válce, rodin přidružených 

k benátské šlechtě atd. 

Každý, kdo se zabývá tím, kdo text sepsal, z jakých kruhů pocházel, si musí, 

pokud v n ě m vidí duchovního, položit otázku, proč věnoval tak málo prostoru 

postavě svatého Antonína. Ze sto padesáti stran je sice devět věnováno bazilice del 

Santo a necelé dvě strany jsou věnovány kapitole Oltář, kde sloužil svou první mši 

svatý Antonín, ale v kapitole o bazilice je velká část věnována popisu procesí a 

popisuje pouze jeden světcův zázrak. Jinde hýří různými historkami a zde, kde by 

mohl vyprávět, se naopak drží zpátky. Čtenář vidící v autorovi milovníka umění si 

musí klást otázku, proč vůbec nezmiňuje tak významnou památku, jakou je kaple 

rodiny Scrovegniů, již zdobí Giottovy fresky. Jediná zmínka, a ještě k t o m u 
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nepřímá, je v kapitole Rena. Zde je pouze uvedeno, že tuto arénu, v jejímž prostoru 

se kaple nachází, získala rodina Scrovegniů."00 

Autor byl zcela jistě zastáncem starých tradic, v kapitole Academia Delia 

podává zevrubný popis podmínek, za nichž může tuto akademii jedinec 

navštěvovat, na tyto podmínky klade zřejmě velký důraz, jelikož je do poslední 

vyjmenovává. V kapitole Povaha Padovami pak poukazuje na pokleslost některých 

padovských šlechtických rodin, jež prodávají své tituly bohatým měšťanským 

rodinám, připomíná také dva sňatky z nedávné doby, kdy se stalo, že si šlechtici 

nevzali sobě rovného. Celou kapitolu zakončuje téměř moralistním ponaučením: 

Zabývají se nyní způsoby, jak si zachovat to, co zůstalo, majíce Padované před 

očima své neblahé a žalostné zkušenosti svých nerozvážných rozhodnutí. Celá tato 

kapitola je také velmi zajímavou sociologickou studií o občanech Padovy, jejich 

životě a názorech. 

Přestože píše, že podá přehled o tom nejvýznamnějším z Padovy v dobách 

dávných i nedávných, zaměřuje se především na to dávné. Při popisu děl slavných 

malířů v bazilice sv. Justýny dodává: všechny ostatní malby jsou dílem současných 

autorů. Podle této věty se zdá, jakoby k umění své doby přistupoval s despektem. 

Nejmladším umělcem zmíněným v relaci je Padovanino, jenž zemřel roku 1643. 

Své současníky vůbec nezmiňuje. 

Předmětem zájmu je i univerzita, jíž je věnováno několik stran. Je 

připomenuta nejen její historie, ale i současnost, včetně proslulé Botanické zahrady, 

která je nejstarší v Evropě. 

Je zřejmé, že autor patří mezi obdivovatele Pietra ďAbano, jehož hned 

několikrát připomíná. Popisuje podrobně výzdobu Sala della Ragione, jejíž vznik 

podle tradice inspirovala jeho studia, jeho hrobku i rodnou vesnici. Při té příležitosti 

jej obhajuje a přidává i jeho závěť. Podobně pak přidává ještě obhajoby dalších 

dvou mužů, a to Césara Creminia (Cremonini) a Gaspara Scioppia, které ale příliš 

nezapadají do celkové koncepce této relace. Stejně tak i kapitola Kámen Hanby, 

která je jistě dopsaná později, jelikož tento kámen se nachází v Salla della Ragione, 

zatímco zde je vložen mezi kapitoly Půvabná místa mimo město a Malby slavných 
autorů. 

200 1 v • „ 7 " — 
do ní n"b ' ™ Ž n ^ d Ů v o d : P r o č t u t 0 kapli nezmínil, je ten, že kaple byla v soukromých rukou, a tedy 

u m o z n ě n P"stup veřejnosti. Je ale velmi nepravděpodobné, že by autor rukopisu o této kapli a Giottových freskách nevěděl. 
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Nejvíce prostoru po úvodní pasáži o historii města je věnováno uměni. 

Nejenže v řadě kapitol jsou zmiňováni mnozí umělci (malíři, sochaři i architekti) ci 

díla zdobící paláce, kostely či vily, ale umění je věnována i samostatná (a velmi 

dlouhá) kapitola Malby slavných autorů. Pořadí děl je dáno jejich umístěním, nikoli 

malířem. Výčet začíná v kostele SanťAntonio a pokračuje dlouhou řadou dalších. 

Současně je před čtenáře postaveno hned několik nástrah: jako tvůrci maleb jsou 

občas uvedeni nesprávní malíři, občas se objevují jen křestní jména (chór, prače 

velmi váženého Francouze Riccarda) a v neposlední řadě se některé malby již 

nenacházejí na svých původních místech. Jediným hodnocením maleb ze strany 

tvůrce této relace je pouze to, že jsou zde zmíněny. 

Podle charakteru písma se během psaní doplňovali dva písaři. První z nich je 

autorem velké většiny textu. Druhého charakterizují spíše vpisky a opravy. Sám 

napsal jen čtyři kapitoly (Povaha Padovami, Kámen Hanby, Garzaria a Ponte de 

Molini) a povídání o Gregoriu Barbarigovi. Všechny tyto části se vyznačují tím, že 

se autorovi podařilo dostat na přibližně stejný prostor mnohem větší množství textu, 

také zde chybí výčty osob, míst či událostí, převažuje prosté vyprávění. Většina 

těchto kapitol je psána v přítomném čase. Navíc je tímto písmem psána i závěrečná 

zpráva a obsah. Obě části od sebe ale nedělí příliš mnoho času. Zatímco první byla 

napsána nejdříve v roce 1697,201 druhá část musela být napsaná před rokem 1705 

(návrat hraběte Berky z Dubé), obě části by tedy dělilo nejvíce 19 let. Stejně dobře 

je ale možné, že se autoři doplňovali. 

201 . . . 
viz pozn. e. 203. 
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Popis rukopisu 

Rukopisné pojednání o památkách města Padovy přivezl do Čech hrabe 

Antonín Berka z Dube.202 Rukopis je anonymní, není datovaný, ale lze 

předpokládat, že vznikl mezi lety 169 7203 a 1705.204 Rovněž není označeno místo 

vzniku díla. 

Rukopis je v současné době uložený v knihovně Národního muzea 

v oddělení Zámeckých knihoven v bývalé Nostické knihovně205 pod signaturou MS 

d 3. 

Titulní stranu rukopisu je vložená, samotný rukopis pak má 78 papírových 

listů. Rukopis neobsahuje paginaci, ale pouze foliaci (očíslované jsou listy, nikoli 

strany), která je dopsaná obyčejnou tužkou. Vzhledem k tomu, že téměř identické 

číslování obyčejnou tužkou se objevuje i v katalogu Nostické knihnovny z roku 

1680,206 kde jsou i jiné vpisky obyčejnou tužkou, lze se domnívat, že tam byly 

doplněny později některým z nostických knihovníků. 

Rukopis neobsahuje mimo titulní strany žádnou výzdobu, pouze čtyři 

jednoduché černo-bílé ozdobné iniciály, dvě na listě číslo jedna, jednu na listě číslo 

deset a jednu na listě sedmdesát sedm.207 Dedikace na titulním listě je vepsána do 

malovaného věnce ze zelených listů, je to také jediné místo v rukopise, kde je 

použita krycí barva. Zároveň jsou u dedikace zřetelně patrné předkreslené řádky. 

Rukopis je svázán jednoduchou vazbou208 v tuhých lepenkových deskách, 

jejichž vnější strana je světle červená,209 zdobí ji tlačené zlaté ornamenty s motivy 

202 Rukopis obsahuje dedikaci AlPillvstrissimo et eccellentissimo signore conte Francesco Antonio 
Berku atd. Více к Františku Antonínu Berkovi viz kapitola František Antonín Berka z Dube (s. 35-
43). 
203 V rukopise je zmíněno, že kardinál Gregorio Barbarigo žil 33 let příkladným životem po te, co se 
stal biskupem v Padově (1664), což odkazuje nejdříve na rok 1697 (v tomto roce také zemřel). 
204 Koku 1705 odjel Berka z Benátek. 

' К Nostické knihovně viz Průvodce. Knihovna Národního muzea. Praha 1999, s. 15-16. L1FKA, 
Bohumír. Josef Dobrovský a Nostická knihovna. Praha 1953. VRCHOTKA, Jaroslav. Knihovna 
Josefa Dobrovského, bývalá Nostická. In Knihovna Národního muzea v Praze. Praha 1959, s. 54-55. 
"6 Cathalogus generalis. M.D.C.L.XXX Katalog ie umístěný v Nostické knihovně pod signaturou 
M S d l 3 . 

Na prvním listu je to velké N (počáteční písmeno celého textu), druhý odstavec začíná o polovinu 
menší L, na listu č. 10 písmeno H, na listu č. 77 písmeno 1. 
209 y . Ž d y J e k s o b ě s e š i t 0 4 - 5 listů. 

Simák píše: brož. v tuhé lep., polep. růž. papírem. Š1MÁK, J. V. Rukopisy majorátní knihovny 
hrabat z Nostitz a Rhinecka v Praze. Praha 1910, s. 66. 
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květin. Jednotlivé strany jsou rozdělené na čtyři svislé sloupce, dva krajní tvon 

okraje textu, byly zřejmě pořízeny právě kvůli úpravě textu. 

Vazba je zřejmě původní. Na hřbetě jsou zachovány dvě nálepky se 

signaturami. Starší je kvůli míře poškození nečitelná. Na novější se nachazi 

současná signatura rukopisu MS d 3, napsaná červeným inkoustem. Vnitřní strana 

desek je podlepená bílo-červeno-modro-žlutým papírem a přelakovaná. Na přední 

vnitřní straně se nachází supralibros Nosticů, jedná se o nostický erb s dvěma 

štítonoši v podobě ptáků, pod nimi je podstavec s nápisem: Ex Bibliotheca 

Maioratus Familiae Nostitzianae a rok 1774. Pod nostickým supralibros je perem 

dopsána signatura MS d 3. 

Vodoznaky na listech tvořících vlastní relaci a na vloženém listu s dedikací 

se od sebe liší. Na listech rukopisu je vodoznak ve tvaru žaludového listu 

v polovině zrcadlově obráceného, uvnitř něhož se nacházejí dvě svislé elipsy, 

zatímco na vloženém listu je vodoznak v podobě kruhu rozděleného svislou a 

vodorovnou čarou na čtyři stejná pole, nad svislou čarou nad kruhem je kříž."'0 

Text je psaný italsky novogotickou kurzívou a obsahuje reklamanty, aby 

bylo usnadněno řazení před vazbou. Byl psán dvěma písaři. 

Rukopis je velmi dobře zachovaný. 

Dílko obsahuje popis dějin Padovy od počátků až do roku 1405, popis 

vybraných padovských památek, podrobný seznam významných maleb a jejich 

umístění. Na závěr je připojen soupis významných padovských šlechtických rodů. 

Rukopis přivezl do Čech František Antonín Berka z Dubé. Když roku 1706 

zemřel, zdědil část jeho majetku včetně řady uměleckých sbírek a knih jeho 

nevlastní bratr Antonín Jan Nostic. Tak se toto dílko dostalo do Nostické knihovny, 

kde se nalézá dodnes. Ze soupisů Nostické knihovny po roce 1706 jsou dostupné 
pouze dva katalogy, katalog Jaroslava Schallera,2" kde je rukopis ještě označen 

starou signaturou K 71212 a novější katalog J. V. Šimáka.213 

Dosud nejsou známy žádné opisy ani překlady tohoto díla. 

V katalogu vodoznaků W. A. Churchilla se ani jeden z vodoznaků n e v y s k y t u j e Viz 
CHURCH1LL, W. A. Watermarks in páper in Holic,nd, England, France, etc., m ř/it AVU 
centuries and their interconnection. Amsterdam, 1935. v • . • 
2 .1 Katalog Jaroslava Schallera s názvem Catalogus librorum z roku 1769 je uložen v Nostické 
knihovně pod signaturou MS e 16. , 
2 .2 Rukopis je v tomto katalogu zapsán pod názvem Padova. Relationi cli quesla Čita. M.b. a je 
zařazen do oddlílu Historici. Viz Catalogus librorum, s. 120. 
2 , 5 Š1MÁK, J. V. Rukopisy majorátni knihovny hrabat z Nostitz a Rhinecka v Praze. Praha IV , 
s. 66. Toto zpracování inventáře je prvním vědeckým katalogem Nostické knihovny. 

51 



Italský text 
(Transkripce rukopisu) 

Ediční poznámka 

Při zpracování této edice jsem se držela tradičního úzu přepisu starších 

italských textů. 

Vzhledem k tomu, že se mi nepodařilo nalézt jakýkoli systém, podle něhož 

psal autor velká písmena, rozhodla jsem se je nezachovávat (např. Descrittione 

particolare del piú considerabile si ďantico che moderno della ciítá di Padova 

namísto původního Descrittione particolare del piú considerabile si ďAntico che 

Moderno della Cittá di Padova). 

Naopak tradičně zachovávám písmeno h před samohláskou na začátku slova, 

tento pozůstatek latiny již z moderní italštiny zcela vymizel a nepoužívá se 

(např. havendo namísto dnešního avendo). 

Stejně tak ponechávám další pozůstatek latiny, tedy písmeno t/tt místo 

dnešního obvykle užívaného písmena z (např. descrittione namísto dnešního 

descrizione). 

Za účelem snazšího pochopení! textu pro čtenáře nezachovávám písmena //v, 

ale nahrazuji je písmenem i (např. principii namísto původního principij). Zároveň 

jsem v několika případech nahradila písmeno v písmenem u (illustrissimo namísto 

původního illvstrissimo). Na tyto změny odkazuji ve vysvětlivkách na konci 

italského textu, kde také upozorňuji na různé jiné anomálie v textu. 

A na závěr, zkratky, psané v textu zpravidla v horním indexu, nahrazuji 

v textu celými slovy, vynechaná písmena jsou uvedena v hranatých závorkách. 
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[0] 

ALL' ILLUSTR1S[S1]M0' ET 

ECCELL[ENTISS1]M0 S1G[N0]RE 

CO[NTE] FRANCESCO ANTONIO 

BER1CA 

AMBASCIATOR ORD1NARIO 

PER L'AUGUSTISSIMA" MAESTÁ Dl 

LEOPOLDO 1 lMPER[ATO]RE 

APPRESSO LA SEREN1SS1MA 

VENETA REPUBLICA'" 

ET Cet[era] 

1 [ 1 ] 

Descrittione particolare dcl piú con-

siderabile si ďantico che moderno 

della cittá di Padova. 

Non v'é dubbio alcuno che antichissimi 

non siano della cittá di Pado[v]a 

i principii mentre tutte le 

historie piú classiche, che sono 

i testimoni infallibili de tempi 

chiaramente lo manifestano. 

La ragione delle genti, ch'hebbe 

ad abbattere l 'etá felicissima 

dell'oro stimó utile necessario 

del mondo correggere le leggi 

prime della natura, coll' 

introdurre ne viventi la servi-

tú, che non v'era, annientando 

fra gli huomini la liberta, e com-

munione in modo taie, che dis-

tinguendo l'ampiezza del mare 

e della terra, e ponendo i 

limiti alle selve, alle boscaglie, 

1[2] 

á monti, á pianure, á laghi, á 

torrenti, á fiumi, et á fonti, 

fece nascere quella ragione 

di guerra si vigorosa, che con 

il decreto de voti di tutte le 

nationi, fondó massima inap-

pellabile: 
lvDoversi per giustitia al vinci-

tore l'aquisto, e rimanere 

egli libero patrone di quel 

campo, sopra del quale va-

lorosamente seppe assog-

gettare il nemico. 

Con qucsto fondamento, é da cre-

dere, che ne passati secoli 

taňte varie nationi s 'impos-

sessassero delle regioni del 

mondo, onde havesse anche 

quella 

[3] 

quella di Padoav a soccombere 

alia stessa fatalitá; posciache, 

secondo gli insegnamenti di 

Leandro Alberto historico di tutta 

fede, vennero li Tirenni, (che 

prima 1'habitavano) violente-
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n 
mente scacciati dalli com-

pegni di Ercole, che superato 

havendo Gerione ré delle 

Spagne, si portarono in queste 

parti, dando principio aďha-

bitare 1'Alpi, che piú non 

erano statě habitate, onde 

venivano chiamati Euganei 

Alpini. Li suddetti Tirenni 

(dice Strabone), che descendesse-

ro dá Tirenno Figlio di Ati ré 

della Lidia, et i Lidi da Ludo 

2 [4] 

ó sia Lut terzogenito di Sen, 

ch'hebbe per genitore Noe. 

Comparso del 1128 avanti la ve-

nuta del Redentore (seguito Y 

incendio di Troia) Antenore 

con 2500 Troiani e 12000 Heneti 

(come aserisse Marco Guazzo) 

alli stagni delFAdriatieo, 

posto piede á terra, princi-

pio a scacciare gl'Euganei, 

che pacificamente regnava-

no dal mare alFAlpi, e dis-

trutta la loro metropoli, che 

Euganea si nominava, dalle 

di lei ruuine, altra ne solle-

varono col nome di Pataviavi 

etťhora Padova universalmente 

viene detta, viiet antieam[en]te 

Avium 

3 [5] 

In questa positura si mantene per 

molto tempo, passandosela sotto 

il dominio de suoi proprii regi; 

vivendo poscia molte olimpiadi 

in una soavissima liberta. Indi 

convenne gustare 1'aristocratia 

sotto de consoli, e la democra-

tia sotto de tribuni. Regnando 

S. Leone primo sommo ponteftce, 

rimase da Attila re de gli 

Hunni barbaramente distrut-

ta. Dell 'anno 493 di Nfostro] 

S[ignore] 

sotto il pontificato di S. Gelasio 

primo, fú da Theodorico il Gotto 

re dell'Italia piamente redi-

ficata. Quindi obedendo at me-

demo á suoi successori, et á gl' 

essarchi di Ravenna, tornó a ď 

3 [ 6 ] 

aďesser da Totila empiamente at-

terrata. Assistita da gl'ante-

detti essarchi, tornó di nuovo á 

ristabilirsi, má sottommessa da 

Ajisulfo con ferina erudeltá 

la ridusse in cenere. Finalmen-

Prata te Carlo Magno soggiogati i 

Longobardi, la solleva aďun 
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posto felice, fregiandola di 

dignitá, privilegi e prerogative. 

Sedendo in Vaticano Benedetto sesto 

rimisesi nel consolato, e vi si 

conservó per alcuni secoli; 

eresendo sempře in richez-

ze, potenza, et autorita, mas-

sime sotto de gl'imperatori 

Carolingi, Berengari, Sassoni, 

e Franconi, honorandola Henrico 

terzo 

4 [7] 

Terzo dellasua liberta, e di poter 

batter moneta. Berta mo-

glie ď Henrico quarto riconfermo-

gli tutti li suoi privileggi, dando-

gli in vantaggio Fuso del car-

roccio, con altre reali preroga-

tive. 

In si decoroso stato rimessa, fú 

dalli piú autorevoli foramato il 

Conseglio delli 16. col nome di 

Antiani; Si fece poi un Senato 

di 60., al quale non si admette-

vano che soggetti ďalta conditione 

e di rara virtú. Stabilirono il 

Conseglio maggiore di mille di 

numero, la metá popolari, el' 

altra metá nobili, et in fine 

fú creato il quarto, che non 

4 [8] 

si radunava che per cause 

gravissime, entrandovi in questo 

sino la plebe á porte aperte. 

Nel piú bello di si felice regnare, nac-

quero dissentioni tra grandi, á quali 

attacato il pestifero e fiero ve-

leno delle fattioni Ghelfa e Gi-

bellina, si famose per tutta V 

Italia, et anche fuori della 

medema, suscitarono risse, dalle 

quali passarono alle recisioni, 

et alle stragi, per rimedio delle 

quali venne determinato 

di creare un pretore stra-

niero con estraordinaria au-

toritá, onde di simil governo 

fú stimato bene di levare 

le giurisditioni, et i titoli col 

ren 

5 [9] 

rendere tutti uguali, duran-

do ció sino 1'anno 1236-

nel qual tempo fattesi quatro 

famiglie potenti, cioé quella 

d 'Esté, quella ďOnara , quella 

Carrarese, e quella di C. S. Pietro, e 

contrariandosi alcune di queste, 

accaderono de gl'inconvenienti 

tragici, e metamorfosi sangui-

nosissime, sino che, passando per 

questa patria Federico se-
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condo imperatore, vi lasció nei 

partire Ezzelino da Onara 

figlio ďaltro Ezzelino, detto il 

Monaco, e di Aldaida Man-

gania Toscana, il quale fattosi 

di lei tirrano, non badó aďaltro 

che á popolare de Padovani 

5 [10] 

le carceri, et á logorarare col 

collo delli piú nobili le manaie 

de carnefici, et haverebbe iste-

rilita afatto de fígl i si illustre 

patria, se gli esiliati dalťern-

pio 1'anno 1256 sotto il 

papato di Alessandro con 1'aiuto 

delle forze ecclesiastiche, e con 

le asscitenze vigorose de 

veneti, non si havessero con 

la di lui mořte liberati da 

quel horribile flagello. 

Dalle mentonate tiranniche op-

pressioni risorta, per poco piú 

di dieci lustri, rigode Pado-

va la pace, mentre imperando 

sopra il soglio di Pietro e l e -

mente quinto, Cane dalla 

Scala 

6 U 1 ] 

Scala signor di Verona le mos-

se guerra, togliendole Vicenza 

co altre cittâ, che perô li diede 

ad Henrico settimo di casa Lu-

cemburgo, morto il quale, ritor-

nô alla pristina libertâ, ma 

perché conoscevano li piû pru-

denti, che dificilmente si 

sarebbe la loro patria difesa, 

e salvata da tanti nemici 

occulti, e palesi, che haveva, 

stabilirono di elleggersi un 

capo, che facesse la figura di 

prencipe, onde hebbe ad'ac-

cadere l'elettione in Giacomo 

da Carrara, chiamato poscia 

il Grande per le sue rare quali-

tâ, sappendo sedare le civili 

6 [12] 

discordie con Comune sodis-

facimento, morendo l 'anno 

1324 sotto il papato di Gio-

vanni XXI. ritornando la 

cittâ, dopo la lui morte, 

in grembo aile sciagure, d 

liberarsi dalle quali invitarono 

li Padovani Federico 3.° im-

peratore, che raccomandandoli 

al tratto duca di Carintia 

questo vi mandô governatori 

sino l 'anno 1328, perche, 

dichiarato da cittadini capo 

Marsilio da Carrara, ne 

prese il dominio, che ben presto 
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gli uscí dalle mani, dando 

la cittá in dotte á Mastino figlio 

di Cane Scaligero, per il matri-

monii) 

7 [13] 

monio di Tadea sua sorella 

con il medemo, durando questo 

nuovo imperio sino 1'anno 

1337, mentre preso l'anted[ett]o 

Marsilio vigore, riacquistó lo 

stato, che duró ne Carra-

resi continuo con variissime 

vicende sino del 1388, essendo 

papa Gregorio XI. posciaehe 

Gio[vanni] Galeazzo Visconti glielo 

levó dalle mani, occupan-

dolo peró solamente il 

corso di tre anni, recuperan-

dolo Francesco terzo da Car-

rara, che fattosi anche sig[no]re 

di Verona, haverebbe potu-

to contentarsi del posto, in 

cui lo haveva la fortuna colo-

7[14] 

cato, má aspirando á cose 

maggiori, e rompendo la pace 

con la Veneta Republica, 

perde la Vita, et il dominio 

d una si antica, si nobile 

e si degna patria, gloriosa 

per esser stata colonia Ro-

mana, con haver havuto 

parte nel Latio di 

tutti li magistrati, e suffraggi. 

D'esser stata ascritta nella 

tribú Fabia; per l 'ordine 

equestre de suoi nobili 

cavalieri; per l 'ampiezza 

del pomerio, e per tante 

altre prerogative, ch'ella 

godeva: ma piû gloriosa, 

per esser tanti anni, che 

fe-

8 [15] 

felicemente riposa sotto Y 

ali dell'Adriatico Leone, 

senza piú temere d'alcun 

sinistro, fecondissima 

madré d'heroi, si nell 'armi, 

che nelle lettere. vl"Trovandosi 

di présente al publico servitio 

in qualitá di tenente generále 

dell 'armi venete il conte Fran-

cesco Zacco, stato prima nel 

militare impiego sotto l'inse-

gne del vivente elettore 

di Baviera, come anco il 

sig[no]re conte frá Luigi Citta-

della caval[ie]re dell 'ordine 

Gierosolimitano, sostenendo 

la carica di sargente gener[a]le 
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8 [16] 

di battaglia nello stesso 

publico servitio in Levan-

te, essendo pure impiegato 

in queste emergenze di 

vicina guerra il sig[no]re co[nte] 

Dotto de Dauli cavaliere 

anch'esso Gierosolimitano 

col grado di colonnello 

del reggimento di fante -

ria, che si trova alli 

confini dello stato Vene-

to verso della Lombardia. 

Essendo capitani del sud-

detto regimento il mar-

chese Gaspare Dondi Horo-

loggio, et il marchese 

Papafava similmente nob[ile]. 

9 [17] 

Padovani; havendo in piedi la 

sua compagnia di gente ďarmi 

anco il conte Silvio Capodi-

lista, giustificando tutti li 

nominati personaggi la loro 

tede professata verso del pren-

cipe, esponendo vita e sostan-

ze per i suoi vantaggi e difesa. 

9 [18] 

Prázdná strana. 

10 [19] 

Sepolcro di Antenore 

Ha gran ragione questa nobilissi-

ma patria di gloriarsi, non 

solo di tenere per li suoi 

antichi principi la superioritá 

sopra della stessa Roma, ma 

anche per tenere nel suo bel 

seno la stimabissima gioia, com-

posta di quelle pietre, che rin-

serrano in esse le ceneri del 

suo real genitore, ció che non 

puó vantare altra cittá, che 

rimostri come lei cosi proťondi 

principi. Bisogna in questo 

asserire, esser ella stata pri-

vileggiata dal tempo, che es-

sendo solito per natura di 

mandare in oblivione il tutto 

10 [20] 

con la sua irremediabile ra-

pacitá habia voluto lasciargli 

questa unica consolatione 

in premio di tante agitatio-

ni, che sofferire doveva nel 

corso de tempi. Fú ritrova-

to questo sepolcro 1'anno 

1274. Stando riposte le 

ceneri in una cassa di cipresso ' 
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Lovato poeta la prima parte es-

sendo in detto tempo antia-

no délia cittâ, sogetto di gran 

grido e di prudente condotta 

desiderô, che havendosi il 

sepolcro stesso da colocare 
in qualche proportionato sito, 

venisse accomodato in faccia 

della sua casa vicino la chiesa 

di S. Lorenzo, del che ne otten-

ne l'intento. Venendosi poco 

lungi anche l 'urna, ove egli 

medemo é sepolto. 

Dicono 1'historie di quei tem-

pi, che mostrasse il cielo 

di aggradire un'atto di tanta 

di pietâ, facendo ritrovare 

in quei stessi siti anche doi 

cal 

che da un lato vi 

si legevano l'infrascritte 

parole.1XRegis Antenoris 

Memoria. Stando perô la 

suddetta cassa di cipresso chi-

usa in un'altra di piombo 

per la sua preservatione. 

La causa di questo scoprimento 

fü, che venendo nel fiumi-

cello 

Il [21] 

cello, che scorre dietro la chiesa 

di S. Sofia, bene spesso ritrovati 

delli fanciullini annegati, 

gettativi da donne di mala-

vita, tu che determinato dal gover[-] 

no di quei tempi di erigere 

un loco di Pietâ nel quale 

fossero riposti li suddetti bambini 

e rimanessero salvi da si morta-

le infortunio, al quale erano 

sicuri di soggiacere. Des-

tinato il sito, per questo si 

necessario hospitale, fû princi-

piata la fabbrica l 'anno sud[dett]o 

e nell'escavazione de fondam[en]ti 

l 'arca fû ritrovata. 

E perche in affare di tanta im-

portanza vi haveva havuta* 

11 [22] 

12 [23] 

caldaie piene di medaglie d ' 

oro, per il valore di 30 000 lire 

con il qual denaro si principiö 

ä formar la dotte al med[e]mo Hospi-

tale. Dell 'anno 1334 Al-

berto dalla Scala che si era 

fatto sig[no]re di Pad[ov]a desiderö di 

vedere quelle famosissime 

ceneri, onde con gran solenni-

tä, alla presenza de nobili e 

popolari, fü aperta l 'arca, 

dentro la quäle venne ritro-
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vata la spada di quel suddetto 

ré, onde il Scaligero, chiestala 

in dono alla cittâ le fû beni-

gnamente concessa. 

"'Vestigi di Mura antichiss[i]me 

Giâ che si parla delle cose antiche 

12 [24] 

é osservabile la torre, in 

cui di présente si inchina 

la Madonna, detta del Torresi-

no. Anche dietro la chiesa 

di S. Sofia vi sono pochi 

fragmenti di muraglie, corne 

pure alla banda di Porciglia 

sino aile Contarine, et al 

Ponte de Carmini, alli confini 

di quel eonvento. Dicendo 

gl'indagatori delle emergenze 

passate, che quanto si é di 

sopra motivato, sia una 

picciola memoria di muraglia 

fatta fabbricare dal Carlo Magno 

doppo la distruttione de longo-

bardi, che ruuinarono si degna 

patria, lasciandola quasi trenta 

lustri 

13 [25] 

lustri disabitata, anzi dicono li 

scrittori che la chiesa di S. Egi-

dio fosse dallo stesso imperatore 

edificata in memoria d'haver 

vinta e soggioguta quella si 

potente natione. 

""Altre memorie antiche 

Nel palazzo de signori Mantova 

â gl'Eremitani, si vedono 

moite figure marmorce antichis-

sime. E nel cortile v 'é una 

statua gigantesca, opéra di 

Borth[olo]mio Ammanato, célébré scul-

tor fiorentino. Nella facciata 

del palazzo, chiamato de Spechi 

ha l 'occhio occasione di vag-

13 [26] 

ghegiarne. Vc ne sono nel 

palazzo de SSig[no]ri eCo[nti] de Gazara 

â S. Fran[ceslco. In quello de SSig[nolri 

Orsati nella mede[ma] contrata. 

In quello de Sig[no]ri Rii al Duomo. 

In quello delli Nob[ili] Ven[e]ti Quirini 

ad Ogni Santi. In quello de 

Sig[no]re Zabarella â S. Lorenzo. 

In quello de Sig[no]ri Ottati â 

S. Sofia. In quello della casa 

Contarini al Duomo, nel 

cui muro esteriore del choro 

verso della parte occidentale 

si legge una ben chiara 

memoria, corne altra nel 

muro esteriore della sagrestia ' 
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de padri di S. Guistina et 

in un scalino délia cappelletta 

di 

14 [27] 

di S. Ermagora nel palazzo E-

piscopale, testimoni tutti di 

quel bel fregio d'antichitâ, 

che vanta questa nobilissima 

patria. 

xiiiRena 

ln questo anticamente si fa-

cevano li publici spettacoli. 

Era tutta aU'intorno salleg-

giata con suoi coperti et al 

di sotto vi stavano mercantie 

d'ogni sorte. Dell 'anno 1090 

tu da Enrico imperatore dona-

ta â Milone vescovo di Pad[ov]a 

andando poi nella casa Scrove-

gna, essendo hora délia Foscari 

patritia veneta per altro tutta 

14 [28] 

tutta rimodernata, con qualche 

ancora viva apparenza dlla 

sua antichitâ. 

xwPorto antico 

Era questo al Ponte pidocchioso, che 

prima si chiamava Ponde-

roso, perche in esso si pesava-

no le mercantie, che veni-

vano dal mare Adriatico. 

xvColisei 

Due colisei, dicono gli historici, 

che vi fossero in questa patria, 

il primo sopra del gran 

Prato dalla Valle, che ve-

niva detto da gl'antichi cam-

po Martio, il quai coliseo era 

chiamato Zairo, entro del 

quale 

15[29] 

quale si facevano le giostre 

et i tornei, vedendovisi ancora 

li suoi fondamenti. L'altro 

era vicino la chiesa del 

Santo, dalla parte dl Busi-

nello et in questo si facevano 

le battaglie delle fiere. 

" 'Vestigi di alcune Torri 

de nob[ili] Pad[ovani] fatte atterare da 

Ezzel[in]o 

et alcune reliquie di case, ch' 

erano di famiglie estinte, et 

altre riguardevoli memorie. 

Nella contrata di S. Fermo, si vede 

quella, eh era di Pase de Soli-

mani. In S. xvi iNicola xvii iquella di 

Tiso d C. S. Pietro. In Scalona quel[-] 

la di Giacomo di Malitia. A 
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15 [30] 

S. Egidio quello di Giacomo da 

Carrara. A S. Pietro quel-

la di Mattio Macarusti. A 

S. Mattio quella di Ales-

sio Musaragni; A S. Lueia 

quella delli Montagnoni. 

A S. Giacomo quella di 

Vitaliano Vitaliani. A S. 

Sofia quella di Borth[olo]mio 

Zacco. A S. Lorenzo quella 

della casa Carrarese et 

a S. Agnese quella de sig[no]ri 

Dotti; trovandosi in piedi 

quella de signori Capidelista, 

che prima si chiamavano 

Transelgarchi, e poscia 

Forzaté asserendo l'Ongarelli, 

che la prima notte, che il 

med[e]mo 

16 [31] 

medemo Ezzelino dormi in 

Padova, alloggio in detta casa. 

Mentre â pena ne ricevô 

il titolo di vicario lmper[ia]lech' 

eresse nella med[em]a cittâ diverse 

habi[ta]tioni, fra quali quella, che 

si vede da la dal Ponte dlli 

Molini, poco lunghi dal convento 

delli Carmini, in forma di 

fortezza; xixAltra al Volto, chia-

mato della Malvasia d'anti-

ca struttura, et altra in faccia 

la chiesa di S. Bortolamio, 

che teneva alta torre, tenen-

do dette sue habitationi sempre 

ben provedute di soldatesca 

facendo egli per altro la 

sua residenza in castello ad 

16 [32] 

esser piû vicino aile Zilie giú 

delle xxquali, e nelle quali faceva 

con infernal i tormenti spirar 

l 'anime de poveri cittadini. 

Anche al Ponte di Torricelle 

si osservano reliquie della 

famiglia Picacavra, stando 

la sua torre annessa aile 

muraglia vecchia della 

cittâ. xxlSimilm[ent]e al P[onte] di 

S. M. in Vanzo si scuopre 

un gran muro di quadrello, 

che componeva uno delli 

antichi palazzi della fami-

glia C. S. Pietro, si persegui-

tata da Ezzelino. 

Memoria riguardevolissima poi e 

quella, che si vede scritta sopra 

la 

17 [33] 
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la porta dell'habitatione del 

rettore délia chiesa di S. Can-

ciano, che dice 
xxi iMCLXXlV 

Padua Arsit. 

Dicono li scrittori, che in questo 

incendio, (che accadé li 12. 

del mese di marzo), si ab-

brucciassero 2614 case; 

e soggiongono, che cagione di 

si gran disavventura fosse 

la perfidia ch'un scelerado 

huomo, che in una casa pro-

ditoriamente v'accomodô 

il foco, acciô si abbruggias-

se quella parte di cittâ, corne 

di fattione contraria alla sua 

17 [34] 

stando in quel secolo la pa-

tria in piu partiti divisa. 

Anche del 1262 avven-

ne una consimile disgratia, 

per la quale andô in cenere 

tutta la Piazza del Comu-

ne, e tutta la contrata di 

S. Lucia sino a S. Fermo. 

Succedendo finalmente 

quello del 1420 Li 2. di 

febraro, che consumô il 

pubblico palazzo, et il pubblico 

archivio, estinguendo quante 

scritture in se teneva, et 

in tal proposito bisogna 

dire, ch 'é una gran maravi-

glia, che si possino vedere 

in Padova anche picioli segni 
délia 

18 [35] 

délia sua antichita, perche 

oltre si motivati incendi, sette 

volte ella fu dissipata da 

Barbari, anzi dice l'Ongarelli, 

chiamarsi la contrata di 

Rovina con tal nome, perché 

in quella parte ne facesse 

Attila la rovina maggiore; 

Ancoxxiii testificadoxxlv il medemo scrit-

tore, che li fondamenti délia 

antica cittá, siano piú di 

venti piedi sotterra. Lascian-

dosi fuori le guerre intestine, 

le tirannie dell 'empio Ezzeli-

no, et altre sostenute aggres-

sioni. 

É una bellissima memoria anche il 

leone, che stá posto sopra 

18 [36] 

di picciolo colonnato in 

faccia délia chiesa di S. 

Andrea. Egli vi fú pos-

to in memoria di una 

gran vittoria, havuta da 
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Padovani contro di Azzo 

marchese d'Esté dalla quai 

piazza levarono il sud[dett]o 

leone, e lo portarono trion-

talmente in Pad[ov]a 
xxv Hospitali 

Quello di S.Francesco. 

Quello di S. Giacomo di S. Croce. 

Quello di S. Giacomo di Galitia Apostolo. 

Quello di S. Leonino. 

Quello di S. Antonio di Vienna. 

Sala 

19 [37] 

xxviSala della Ragione 

É questa gran sala di figura rom-

boide, lunga piedi veneti 241 

e larga 21. É tutta al di dentro 

pinta d 'una moltiplicitâ 

di figure di mano di G[i]ot[t]o, 

maestro in quei passati tempi 

molto rinomato, statone l' 

inventore il famosissimo Pie-

tro d'Abbano. Le dette 

figure mostrano i segni 

celesti, â quali soggiacciono 

le humane inclinationi facendo 

medemamente vedere 

â che influiscono l'ariete, il 

leone et il sagitario, che for-

mano il trigon igneo, il 

torro, la vergine et il capricor-

no, che compongono il trigono 

15 [30] 

terreo. Il gemini la libra, e 

l 'acquario, che constituis-

cono il trigono aereo. Il 

cancro, lo scorpione, et il 

pesce, che perfettionano il 

trigono acquario. Tiene 

il sito di questa gran ma-

china corrispondenza con li 

quattro cardini del cielo. 

Nell 'equinotio i raggi et dl 

sole nascente, entrando 

dalle fenestre di levante, 

feriscono quelle di ponente, 

poste nella coperta; e 

nelli solstiti il raggio, en-

trando per li fori del mezo[-] 

giorno, va â toccare gl' 

opposti. Sopra delle quattro 
porte 

20 [39] 

porte per le quali si entra in 

detto Salone, si vegono scolpiti 

in pietra al naturale il 

gia nominato Pietro d 'Abbano, 

Paolo Giurisconsulto, Alberto Ere-

mitano, e Tito Livio, soggetti 

tutti Padovani di gran vir-

tû e di gran fama. Il p[rim]o 

palazzo fu principiato sotto 
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di Federico Barbarossa delF 

anno 1172. Alzato da fondam[en]ti 

del 1209 da Ottone quarto 

impe[rato]re. Terminato che tu, del 

1306 un padre F. Giovanni 

Eremitano Fadornó d 'un 

bellissimo coperto, richiedendo 

in premio quelloxxv" v'era per la 

sua chiesa, che le tu dato. E 

20 [40] 

perche del 1420 segui nottabile 

incendio, tu dalla Veneta 

nascita il Sole, che deve illu-

minare la Terra, cosi la gius-

titia di chi giudica, deve essere 

incontaminata, e chiara, e isgom-xxvl" 

brare con i suoi splendori le fal-

sitá, e le mendacie. All' 

incontro dello stesso sedeva-

no li deputati allé cose uti-

li delta patria, e tenevano 

dalla parte destraxxlx il magistrate del 

rettore delli studi legali, et 

alla sinistra quello delle 

arti. 

Merita osservatione l 'effigie 

rep[ubbli]ca riffatto, e ridotto nelta forma, marmorea dalla mogtie del 

che presentemente si vede. 

Dicono gl'historici, che delli 

avanzi delle sudette prime fabri-

che, venisse erretta la chiesa 

di S. M. in Vanzo, chiamata 

in Vanzo per gl'avanzi 

di quelle ruine. 

Deve osservarsi il Tribunale ove di 

présente siede per giudicare 

il vicario pretorio, perche 

ne passati tempi vi sedeva 

lo stesso podestâ. Egli é 

posto dalla parte d'oriente 

con mistero, perche si come 

dall'oriente trahe la sua 

nascita 

21 [41] 

marchese Pio Enea de gl' 

Obizzi, padre delli viventi 

cioé del marchese Ruberto 

21 [42] 

e del marchese Ferdinando Grelo 

dell'artiglieria di S[ua] Mfaestá] Cesarea, 

e suo consigliere, sotto délia 

quale stanno impresse le 

infrascritte parole, ad'eterno 

fregio d 'una si grand'heroi-

na. 

Venerare pudtitie simulační et victima 

Lucretia de Dondis ab Orologio 

PU Aenee de obozzoni Orciani Marchionis 

uxorem. 

Hec in noctis tenebras maritales 

asserens tedas 
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furiales regentis tarquinii faces často 

cruore 

extinxit. 

Sic Romana Lucretia intemeratitori gloria 

tante sue Heroine generosis manibus 

hanc dicavit aram civitas Patavina 

decreto. 
Ove 

22 [43] 

xxxPalazzo antichissimo, 

nel quale si raddunava il conseglio 

de Padovani 

Ove di presente si raddunano 

li antiani della cittá v'era 

la casa di Tiso da C. S. Pietro, 

vendutala egli al Comune 

con la sua torre bianca, che 

la fece gettar á terra per 

fabbricarvi un palazzo, nel 

quale per molto tempo si 

hebbe á raddunare il gran 

Conseglio, e fú lasciata in 

piedi la torre, che al giorno 

ďhoggi serve per campanile 

della cittá. 
xxx,Arca di Tito Livio 

L'arca di questo gran letterato 

sta riposta sopra la porta 

22 [44] 

Per la quale dalla nominata 

gran sala si entra nel 

magistrato della sanitá. 

Mori questo si famoso his-

torico l 'anno quarto dell ' 

impero di Tiberio, ch'era-

no gl'anni 19 della venu-

ta del Salvatore. Fú 

ritrovato in una cassa di 

piombo nel monastero 

de Padl i Benedettini á S. 

Giustina l 'anno 1413 li 

15d'agosto. Cinguanta 

anni avanti, che fossero ri-

trovate le sud[dett]e ceneri, fú sco-

perta la pietra, che 

presentemente stá riposta 

á pubblica veduta nella 

stessa 

23 [45] 

stessa gran sala, entro di 

cui v ' é impreso il segmente 

epitafio. 

Vivens fecit 

Titus Livius 

Livie Titi Jiliae 

quarte 

hales 

concordialis Patavi 

omnibus 

SSopra l 'arca poi vi é scritto 

ossa 

Titi Livii Patavini unius 
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Omnium mortalium iudicio 

digni, cuius prope in vieto 

calamo in vieti PP res ges-

te conscriberentur. 

Dell'anno poi 1451 Antonio 

23 [46] 

Panormita illustre poeta, 

ambasciatore di Alfonso ré 

d'Aragona tece istanza, 

che dalla cittâ le fosse 

concesso qualehe piceiola 

particella del eadavere ď 

un si grand'huomo, onde ri-

cevuta con aggradimento la 

dimanda, ne diede l 'assenso 

Michiele da Marostica de-

putato á nome di tutto il 

eonseglio, eosi che, portatosi 

l 'ambas[ciato]re con nobile equip-

paggio al palazzo, venne 

con l'assistenza di Matteo 

Vitturi podesta, estrata dl 

sepolcro la cassa, ch 'era di 

legno, chiusa con piú chiavi, 

so-

24 [47] 

sopravestita di poiombo, et 

apperta fù data all 'ambas[ciato]re 

parte d 'osso del braccio destro 

vicino la mano. Alla detta 

solennité furono presenti li 

nob[ili] Veneti Donae Marcello, 

Francesco da Molin, e Fran-

cesco Conturini, e de nobili 

Padovani vi erano Francesco 

Porcellini, Giovanni da Lion. 

Lion de Gazara, Fedrigo Ca-

podelista, Bortholamio de 

Barbô, Mattiolo da Peru-

gia, Borth[olami]o e Nicolo da S. 

Sofia, Antonio da Rio, 

Bonifacio Trizimelega, et un' 

infinitâ di popolo. 

Dicono havere il sud[dett]o Tito Livio 

24 [48] 

scritto cento e dieci libri 

d'historié. 1 di lui figli pre-

sero il nome délia madré 

che tu Cassia, nata da Sesto 

Cassio, chiamandosi Cassiani 

indi Candiani, e poi Sanuti. 

xxx"Sala del Conseglio 

Era questa Sala di antica strut-

tura, ma tu rimodernata 

del 1545. Frâ le pitture 

che l 'adornano, si deve 

osservare le attioni eroiche 

di due matrone Padovane. 

L 'una é Aria figlia di 

Trasseapetto xxxi"uccisasi con 

un pugnale per non sotto-

mettersi aile lascivie di Ne-
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rone imperatore. L'altra 

é 

25 [49] 

é Bianca Rossi precipitatasi 

sotto d'un marmo sepolcrale 

per non soggiacere allé 

sfrenatezze del barbaro 

Ezzelino; xxxivle Sud[dett]e Pitture 

del Toni 

Bolognese. 

Palazzo Prefettitio 

Tanto la sopradetta sala del Conse-

glio, quanto il Palazzo Pre-

fettitio risguardano sopra 

la piazza, chiamata delli 

Signori, perché nella med[e]ma 

tanto per il passato, quanto 

di presente sogliono tarsi da 

nobili e da caval[ie]ri i loro piû 

cospicui divertimenti. Le 

loggie, che sono al di dentro 

di detto palazzo furono fatte er-

rigere da Carrarresi, che con 

25 [50] 

il gran cortile, lo tenevano 

tutto cinto come â guisa di 

fortezza, con li proprii allog-

gi per le soldatesche, e con 

ampii magazzeni per le neces-

sarie provisioni. 

Sopra della antedetta Piazza de 

Signori sta colocato il 

publico horologio, che e 

una delle belle e rare 

manufatture in simil genere 

d'Europa. Fu inventore 

de suoi artifici Giacomo Dondi, 

detto poscia dall 'Orologio, 

sono famoso astrologo, filosofo, 

e matematico. Due vol-

te mostro il cielo d'in-
VI 

26 [51] 

vidiare la sua nobile direz-

ione, vibrandogli contro due 

fulmini per incennerirlo. il 

primo fu I 'anno 1584. li 

10. xxxvlsettembre. et il secondo nel 

1686 il primo d'ottobre 
xxxv"Muraglie vecchie 

all 'antedetto Palazzo Prefettitio, 

per un lungo Ponte fiancheg-

giato d'alto muro si passa 

alia vecchia muraglia della 

Citta, che fu principiata dell' 

anno 1173. girando 3000. 

passa, con un corridore assai 

ellevato, dove due huomini 

possono camminarvi al pari. 

Questo recinto tiene gua-

tordeci porte, con altretanti 
XXXV 

Horologio publico 
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26 [52] 

ponti di pictra sotto dc quali 

scorre la Brenta, che é il 

fiume, che lo circonda. 
xxxviiiCastello 

Per la sopradetta Muraglia vecchia 

si puo passare, per il 

coridore gia detto, nel cas-

tello, che fů principiato da 

Ezzelino, del 1374 essen-

dovi avanti la casa di 

quelli da Vó. Egli há 

due Torri altissime, chia-

mati ne passati tempi 

Le Zilie, entro delle 

quali facendo il tiran-

no precipitare li po-

veri cittadini, prova-

vano un'accerbissima 

morte. 

27 [53] 

morte. Vi si vegono scolpite 

queste infauste momorie delle 

sue barbarie 

Cives 

Piis carcerum aspergite lacrimis 

quem maiores vestri cruore 

hic 

Aetatis, sexus, conditionis morum 

nullo discrimine habito 

quos 

Acciolinus Tertius de Romano 

inhumanitér 

vivos de trus it 

inedia dolore desperatione 

non nisi mortuos atque con sumptos 

extraxit 

in tot innocentes 

Zi lius 

27 [54] 

quod incredibili feritate 

hoc viventit condidit sepulcra 

nocens mortuus est. 

Vestram hic agnoscite felicitate 

qui optimum principe nati 

invidit non pietati socum religuistis 

xxxlxMuraglia Moderna 

Fú questo recinto fatto fabbricare 

dal Veneto senato sopra 

delle migliori forme, che cor-

ressero in quei tempi. Má 

perche le regole si sono sem-

pře piu andate sottigliando, 

non riesce di quel alto 

grido, che prima godeva, e 

che 

28 [55] 

che rimostró con gl'effetti in 

tempo di sostenere la pro-

pria difesa, et in ció sará sem-
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pre degno di memoria il 

bastione detto dlla Gatta, 

vieino la porta di Codalonga, 

che seppe xlrifermare I'em-

pito maggiore deU'armi di 

Massimiliano imperatore, che 

con 100 000 combattenti vi si 

porto in persona per superar-

lo. Era si premurosa 

la sud[dett]a difesa, che trecento 

nob[ili] Veneti illustrarono 

le piú ordinarie fattioni 

della militia, onde ne aven-

ne, che dissipato l'essercito 

aggressore, convenne levarsi 

28 [56] 

e lasciare á difensori l'eter-

na gloria d'haver reppres-

so lo sforzo d'un mondo contro 

d'essi collegato. 

Avanti di questa aggressione nel-

li soli borghi si contavano 

3 000 case, quatro monasteri 

d'huomini, e sette di femine. 

cinque chiese, e diversi hos-

pitali, che fú il tutto atter-

rato perche non servissero 

di ricovero a nemici. 

x l i 

Monte di Pietá 

Fú questo Santo Monte formata l'ai 

1491 col capitale di 38 000 scudi 

ďo ro per esimere i bisognosi 

delle usure degli ebrei. 
studio 

29 [57] 

xl"Studio pubblico 

Tutte le croniche padovane asserisco-

no, che questo studio sia di 

principio molto antico; che molto 

tloriva al tempo della rep[ubbli]ca 

llom[an]a 

che Carlo Magno lo restaurasse 

e che Federico secondo del 

1222 lo accrescessce de privileggi. 

Si vede in esso il bellissimo 

Teatro Anatomico, con mille 

decorose memorie de suoi ret-

tori, prorettori, e consiglieri delle 

nazioni*1"1, che uniti formano si fa-

mosa universita, la quale tiene 

cinquanta sei proffessori ďogni 

scienza con spesa al prencipe 

di 28 000 ducati annui. In ogni 

secolo sono statě honoráte le 

cathedre d 'huomini illustri, con-

29 [58] 

dotti dal zelo pubblico, anche da 

i paesi e regni piú lontani, á 

fine di dare á questa nuova 

Athene, anche questo fregio di 
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gloria. 

E qui sia permesso ad'honore dello 

studio stesso l'aricordare che 

molti soggetti forastieri di grido 

hanno havuto ambitione di 

ricevere la laurea dottorale 

per mano d'un solo giuriscon-

sulto, senza desiderarla da 

un intiero colleggio, in virtü et 

privileggio, che di 60. Palatino 

quello teneva ä causa della 

sua rara sapienza, come aven[-] 

ne al tempo di Marco Bonavi-

des da Mantova, che fra Ii suoi 

molti 

30 [59] 

molti laureati vi sono un 

Carlo Menardo figlio di Giorgio 

Regio consigliere del supremo 

parlamento di Parigi. Un Fran[ces]co 

di Lauson figlio d'altro Fran[ces]co 

consigliere delli privileggi dell' 

universitä Putaviense, un Giorgio 

di Melry Famiglia antichissima 

e nobilissima appresso de Lorenesi. 

Un Fran[ces]co di Cheurievs casato 

illustre e preclaro ne Mariconesi. 

Un Antonio Semient figlio di 

Gerardo regio consigliere, e 

presid[ent]e nella suprema curia 

del Delfinato, et altri che per 

non tediare il lettore si lasciano; 

bastando il far vedere il concetto 

grande ch'annoxllv sempře tenuto 

30 [60] 

anche i Membri di si gran cor-

po letterare, mentre per altro 

potevano li nominati personag-

gi la corona dottorale 6 nel 

pubblico collegio, ó nelle loro univer-

sitá, che non sono poche nel 

fioritissimo regno della Francia. 

Collegi artista, legista ( 

teologico 

Riguardevilissimi sono li suddetti tre 

collegi, ne quali alcuni santi 

del paradiso vennero dottorati 

come un S. Filippo Benicio se-

rvita, un S. Filippo Nerio, et un 

S. Gaetano Tiene, oltre un 

numero considerabile d card[ina]li 

di S. Chiesa, di patriarchi, ar-

ci 

31 [61] 

civescovi, vescovi, abbati et altri. 

et era ultimamente considerabile 

dallo stesso collegio legale per 

sine causa la persona di Alessan-

dro ottavo somrao ponteficie. 
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xlvLibraria publica 

Uno degli decorosi ornamentati di questa 

patria é la pubblica libraria 

tenuta sempře in ottima positura 

da un bibliotecario á ció fare 

eletto. Ella é riposta nella sala 

chiamata delli Giganti, fregia-

ta tutta di rarissime pitture, che 

rimostrano molti heroi della 

rep[ubbli]ca Romana, con diversi gesti 

loro. Autoři delle suddette pit-

ture furono il Titiano, Stefa-

31 [62] 

26 [52] 

terato. Fran[ces]co Pigna famoso 

historico. Borth[olome]o Selvatico 

cav[alie]re 

cons[iglie]re di stato della Veneta 

rep[ubbli]ca 

Ottonello Discalzo. Cav[alie]re lettor 

p[prim]o 

di legge. Ottavio Livelli. lettore 

e scrith[or]e di legge. Galileo Gali-

lei perito mattem[ati]co Filorenzo 

Giustiniani commend[ator]e di Malta. 

Nob[ile] Ven[et]o M[arco] Ant[onio] 

no dall'Arzere, il Gualtieri, e Dom[eni]co Cornaro. 
Campag[no]la. 

x l v i 
Accademia Ricovrata 

Nella suddetta sala de Giganti, é 

solita radunnarsi questa virtuo-

sissima accademia, composta in 

ogni secolo de soggetti per naseita 

e per altre decorose qualita 

riveribili. Risorse del 1600 

ad'onta delle emergenze strane 

de tempi quai novella fenice 

Nicolô e Pietro Valiero, che tu 

poi card[ina]le vescovo di Pad[ov]a Ma-

latesta Baglioni. gran capitono 

della rep[ubbli]ca Tomaso Marcello, e 

Marin Marini nob[ili] Ven[eti] 

Mon[signo]re 

Papafava vescovo d'Adria. 

Fran[ces]eo et Angelo Contarini B. 

e Procu[rato]r di S. Marco, Gio[vanni] 

Battistaxlvii 

Bragadin; Anth[oni]o Diedo. il co[nte] 

32 [64] 

piu spiritosa che mai essendo 

capo della medema mon[signo]re Cornaro 

Qrininn Peramosca B. e constg[Uelre all'hora vescovo di Padova, et erano Scipion t e r a m o ^ a 

accademi li sig[no]n abb[ate] Federico di stato. L'abb. Agostin Gia-

Cornaro. Sforza Oddo gran let- *>nigo. M o n » Leonardo Mocem-

terato 
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go vescovo di Ceneda 

gi Solino vescovo di Belluno. 

Mon[signog]re Ragazzoni referendario 

apostolico. Mon[signo]rc Co[ntc] Guido Ben-

tivogli cam[cric]rc di Njostro] Sig[no]rc c poi 

gra[nd]e card[ina]le con altri che si trala-

sciano, bastando tante cele-

bri testimonianze â confirmare 

la conditione e l'essere di 

si letteraria accademia. 

. Mon[signo]re Lui- ogni parte ben accomodate et 

al tempo della primavera 

vanno Ii Scolari ad'apprendere 

33 [66] 

questa si necessaria e si frut-

tuosa virtu. 

x l i x Chiesa del Santo 

x l v i i i Nel sito ove presentemente sta 

inalzato questo bel tempio, vi 

era quello consacrato della gen-

tilitû â Ginnone, che rimase 

in piedi sino li anni 48 della 

humana redentione. Conver-

tita la cittâ alla vera fede, 

lasciô il nome di quello falso 

La screniss[i]ma rcp[ubbli]ca vaga di maggior- ^ p r e n d e n d o q u e l l o s i S . 

Horto de semplici 

Terminarâ questa herbaria scola 

tutto cio che attiene alio studio. 

La 

33 [65] 

mente renderlo cospicuô, deter-

minô l'anno 1546 di eriggere 

quest horto, nel quale si doves-

sero coltivare li semplici 

piu rinomati, onde potessero li 

studiosi valersi anche di questo 

pubblico insegnamento, che perô 

con l'assistenza continua d'un 

scielto proffessore, che tiene 

vicina ad medemo una deco-

rosa habitatione, e con l ' impiego 

assiduo d'un giardiniere pra-

tico della cultura de semplici 

si trova l'horto medemo in 

M. Maggiore. Dell'anno 

1231 principiô la sua renova-

tione, e ne fu l'architetto un 

Nicolô Pisano, perfettionato dll' 
anno 

34 [67] 

anno 1424. Egli e di lun-

ghezza piedi 280,' larghezza 

138u e dell'altezza maggiore 

110 
I i i Si vedono in questa 

maestosa basilica diverse manif-

fatture di bronzo e di marmo 
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potendosi dire con veritá, che 

il Carotio, il Donatelli, Giorl[am]o 

Campagna, Cesare Franco, An-

drea Rizzo, il Briosco, il Bel-

lano, Titiano Aspetti, Vicenzo 

Colombo, Vicenzo Colonna, An-

tonio Minello, Giacomo Sansovi-

no, Tullio, et Antonio Lombardi, 

e Titiano Minio v'habbiano 

lasciato il loro sapere. E 

osservabile i pergomo di detta 

chiesa, sopra del quale men-

34 [68] 

tre il glorioso Santo predicava, 

si porto miracolosamente in 

Lisbona á liberare dalla 

morte Martino Buglioni suo 

genitore, uno de piû rari mi-

racoli, che si legono nella sua 

santissima vita. Si os-

serva il sasso, che il detto1"1 San-

to vivendo teneva sottollv dl 

capo e la pietra segnata 

con la lettera L. sotto di 

cui stette per diverso tempo lv nas-

costa la sua sacratissima 

lingua, che al giorno ď 

hoggi intatta et incorrotta 

s'inchina. L 'arcapoi 

che rinserra le ceneri di 

si gran Santo, e tutta corona[-] 

ta 

26 [52] 

ta di lampade d'argento; 

doni tutti offerti á si sublime 

intercessore per gratie ricevu-

te dalla sovrana misericordia. 

11 choro musicale, che hora si 

gode,venne riformato l 'anno 1652 

essendo per altro questa cappella 

una delle migliori d'Italia. 

Il santuario che presentemente 

s'inchina nella sacrestia de-

ve esser riposto nel luoco, che 

si va perfettionando dietro al 

choro, e sará forse una delle 

piu cospicue rarita della 

Lombardia. 

E perche il giorno delli 13. di 

giugno é solito tarsi la 

solenne processione del Santo 

35 [70] 

medemo, per vedere la quale 

vi concorre una quantité de 

forastieri d 'ogni conditione e 

d 'ogni sesso, si stima proprio 

di poner qui vi l 'ordine, con 

il quale la processione med[em]a 

cammina, et é questo. 

Prima una machina con nave 

d'argento seguita da putte 

mendicanti. Altra machi-
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na con argentaria Visconti, 

seguita da putti mendicanti. 

Altra machina con argen-

taria Riaria seguita da 

putte orfane; Altra machi-

na con argentaria Mussati 

seguita da putti orfani. 

Croce e cerforali con suonatori. 

Altra 

36 [71] 

Altra machina con la cittâ di Pad[ov]a. 

d'argento seguitat d padri 

franciscani o riformati. Al-

tra machina con argentaria 

diversa, seguitat da sud[dett]i p[adri]. 

Altra machina con argentaria 

et altri p[adri]; Altra machina; 

Altri p[adri], Altra machina1" et 

altri p[adri], Altra machina1"11 et 

altri p[adri], Altra machina1"11 et 

altri p[adri], Altra machina1"1 et 

altri p[adri], Altra machina1" et 

altri p[adri], Croce, cerforali, e 

stendardo turchi. Machina 

con calici d'oro seguita da 

p[adri] cappucini con candelotti accesi 

in mano. Machina con re-

liquie p[adri] medemi. Altra 

36 [72] 

machina con reliquie. P[adri] med[e]mi. 

Machina con sangue pretioso 

di Giesu Christo - p[adri] medemi. 

Machina con reliquie. P[adri] 

medemi. Machina con reliquie 

P[adri] medemi. Michina con 

spine di N[ostro] Sig[no]re p[adri] 

med[em]i. Ma-

china con reliquie. P[adri] med[em]i. 

Machina con reliquie. P[adri] 

med[em]i. Suonatori diversi. 

Machina con B[cata] V[ergine] P[adri] 

medemi. 

Machina con reliquie. P[adri] 

med[em]i. Machina con reliquie. 

P[adri] med[em]i. Machina con 

reliquie Orologie. P[adri], Ma-

china con reliquie. P[adri] med[em]i. 

Tre con croce cerforali. Uno 

con manto di Gattamelata. 

due 

37 [73] 

Due con tonicelle. Scholetta di 

S[ant'] Antonio. Uno con stendardo 

rosso. Machina con statua 

di S. Francesco. P[adri] suddetti. 

Machina con sangue delle 

stimate di S. Francesco. 

P[adri] medemi. Université de mercanti 

di lanna con le loro torcie. 

P[adri] med[em]i. Suonatori. Machi-

na con reliquie di S[ant '] Anto[ni]o. 

P[adri] detti. Collegio de no[bil]i 
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con le loro torcie. P[adri] med[em]i 

Suonatori diversi. Machina 

con osso di S. Antonio P[adri] 
detti. Collegio de filosofi e 

medici con le loro torcie ac-

compagnati con un padre dl 

Santo. Trombetti. Machina 

37 [74] 

con il mento di S. Antonio P[adri] 

medemi. Collegio de leggis-

ti con le loro torcie accompa-

gnati con p[adri] del Santo. 

Machina con statua di S[anť] 

Antonio, alla quale seguono 

li presidenti all'arca, e 

poscia li pubblici rappresen-

tanti con il loro pubblico equip-

paggio, serviti dalla 

nobiliss[i]ma Accademia Delia 

che tutta in gala in tal 

giorno si fa vedere. 

Accademia Delia 

Se é di antico principio 1'accademia 

delle lettere, antichissimo si 

puo chiamare quello dell' 

armi 

38 [75] 

a rmi, comproband[o]lo le historie 

nelle quali si legge, che sino 

al tempo de Romani fioriva 

l'ordine équestre di Pad[ov]a 
serivendo frá gl'altri Strabone 

che cinque cento nobili caval[ie]ri 

Padovani di tale grado se 

n e contavano imperando A u -

gusto. Quesťordine si 

rendeva cospicuo con gl'esserci-

ti cavallareschi, havendo in 

ogni etá per ogn' angolo dell' 

Europa portata Pad[ov]a la fama 

delle sue giostre e del valore 

de suoi caval[ie]ri. II sito ď 

quest' accademia é al 

Ponte di Legno ampio e 

spatioso, chiamato la cavalla-

38 [76] 

rizza con un vasto salone, tutto 

adornato di divise militari. 

Apprendendosi da nobili ac-

cademici le virtû cavallaresche, 

sotto gl'insegnamenti de 

periti maestri, si nell 'adoprare 

1'armi, che nel regolare 

i destrieri. 

E perche, non tutti possono esser 

ascritti in questa accademia, 

essendo numeria, bisogna anche 

sapere che vi vogliono l 'in-

frascritte prove. 

Prima che il caval[ie]r[e] sia di 
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convenienti fortune per decorosa-

mente sostenere il grado 

accademico. Che sia in 

eta d'anni venti eompiti. 

Che 

39 [77] 

Che sia figlio legitimo e natu-

rale e di legitimo matrimonio 

nato e procreato del nobile 

tale e della sig[no]ra tale. Che 

il padre tu figliolo legitimo, e 

naturale e di legitimo matrimo-

nio nato e procreato del gia 

nob[ile] tale, e della sig[no]ra tale. 

Che l'avo sia stato figliolo 

legitimo e naturale e di 

legitimo matrimonio nato, e 

procreato del gia nob[ile] tale 

a sig[no]ra tale. Che il proavo 

fti figlio legitimo e naturale 

e di legitimo matrimonio nato 

e procreato del nob[ile] tale e 

della sig[no]ra tale. Che il 

padre, l 'avo, e proavo sono 

39 [78] 

stati capaci delle prime digni[-] 

ta, et honori, che vengono im-

Partiti dal conseglio di questa 
m ag[nif i ]ca cittä. E finalmente 
che il padre del proavo sia 

stato gentilhuomo padovano 

capace del conseglio, e di posto 

riguardevole. 

Hora questa si decorosa accade[-] 

mia é quella, che in tal 

giorno di S. Antonio caval-

ca dietro alla processione 

con il suo cavallarizzo, e 

m[aest]ro d'armi, facendo 

ogni cavalière spiccare 

e ne gl'habiti e nell'equipag-

gio il splendore della pro-

prima nobiltâ. 

Nell' 

40 [79] 

Sepolcro e S[ta]tua 

Gattalmeta 

Nell'antedetto tempio di S. An-

tonio nella cappella del 

venerabile vi si vede 

l 'arca marmorea, ove sono 

le ceneri d' Erasmo Ga-

teschi Narnese, tu cap[ita]no 

gene[ra]lelxi della Veneta re-

publica, la quale in ricorn-

pensa de buoni servigi pres-

tatili, le fece inalzare sopra 

di gran pilastrone una sta-

tua di bronzo a cavallo, opé-

ra del famoso Donatelli. 
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Vescovato 

Scrivono gl'historici, che il primo 

vescovato fosse la chiesa 

di S. Sofia, ove anticamente 

40 [80] 

stasse inalzato il tempio di 

Apolline, benche altri voglio-

no quello di Giunone, veden-

dosi al giorno d 'hoggi il 

sito, che si esponeva á po-

poli quella falsa deitá, fatta 

gettare á terra dalla efica-

ce predicazione lxi i di S. Prosd[oci]mo 

primo vescovo. Quello 

poi, che di présente si vede, 

tu tabbricato da Pagano 

dalla Torre Milanese 

patriarcadel Friuli Y 

anno 1309. rimodernato in 

moite parti da suoi suc-

cessori. 

Vescovi di Pad[ov]a santificati. 

s - Prosd[oci]mo mandatovi da S. Pietro. 

S. 

41 [81] 

s - Massimo, S. Fenzo, S. Pru-

volo, S. Teodoro, S. Avisiano, 

s - Ambrogio, S. Siro Manilio, 

s - Severo, S. Violino, S. 

Mariano, S. Eufronio, S. 

Felice e S. Paolo. 

Chiesa Cattedrale 

Fú questa famosa cattedrale 

trasportata dalla chiesa di 

S. Sofia, ove di présente 

giace in quei primi tempi, 

che andava gloriosamente 

sorgendo la religione 

cattolica, nonostante 

fosse si violentemente da 

tiranni perseguitata, et 

lxiü che 

41 [82] 

afflitta. Dell 'anni di Chris-

to 124 tu riffatta da ruine 

patite. Francesco Pisani 

vescovo, la ridusse alla moder-

na l 'anno 1524. Termi[-] 

nata nell 'ordine, che si ritro-

va, sará una delle belle e 

piu cospicue fabbriche dell ' 

Italia. Godono li suoi 

canonici molti privileggi dona-

ti al di loro capitolo da 

diversi imperatori, e confirma-

tigli da sommi pontefici; 

come si legge nel l 'Unga-

relli. Questa catted[ra]le 

puó annoverarsi per la sua 

antichitá, per le sue prerogati-

ve, per le sue ricche rendite, 
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e 

42 [83] 

e per la qualitá de personaggi, 

che formano il sud[dett]o suo cap[ito]lo 

delle prime ďltal ia , e puó cam-

minare al pari di tutte le 

altre d 'Europa, potendo dirsi, 

esser egli un seminario de 

card[ina]li essendo stato suo canoni-

eo il sommo potefiee Ales-

sandro ottavo di feliee memoria. 

Stendardo dl clero 

Lo stendardo che da questa catt[e]d[ra]le 

si porta ordinariamente nelle 

solenni processioni di color 

rosso, con l 'hasta rossa, le 

fu donato dalla rep[ubbli]ca Pa-

dovana, corne quello, che nelle 

42 [84] 

battaglie piû premurose se 

n e serviva contro de nemici. 

Battisterio dlla catted[ra]le 

Contiguo alla sud[dett]a catted[ra]le 

11 battisterio tutto figurato da 

Giusto pittore. Questa 

^abbrica f u prineipiata del 

1260, terminata di Fina 

Buzzacarina moglie di Fran[ces]co 

p[rim]o d Carrara ad' oggettou , v di 

valersene per suo cimitero. 

Sopra l 'arco dell 'altare, ove 

e pinta la cruciffissione del 

salvatore stá posta l 'eff igie 

d 'Ezzel ino il tiranno sú cavallo 

armato, con penna sopra dl cappello. 

Sep. 

43 [85] 

lxvSepolcro della regina Berta. 

Nell 'antedetta chiesa cattedrale 

vi si vede questo sepolcro, si-

tuato alia parte destra nell 'en-

trata della chiesa med[em]a alia por-

ta maggiore, sopra del quale stá 

scritto. 

Praesulis ac cleri praesenti 

praedia phano 

donavit regina iacens hoc 

marmore Berta, 

Henrici regis Patavi cele 

cerrima quarti 

voniux tan grandi dono 

memorandae per aerru. 

43 [86] 

si vede Sepolcri de Carraresi, de regie 

prencipesse di Cipro, e di 

Pietro d 'Abbano 

Nella chiesa di S. Agostino, che 
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gliono fosse anticaminte in 

quel sito consacrato un tempio 

â Giunone vi si vedono due 

arche d'antica nobile struttura 

poste dentro del choro in 

elevata de Carreresi, cioe 

Nicolô, Ubertino e Giacomo. 

Vicino poi l 'altare della 

Pietâ, si vede un'arca â 

terra, che sopra vi stanno 

scritte queste parole. 

Zachi Cipri régis 

Cerlota F. 

H. Sep. T. 

44 [87] 

quasi 

questre di Gattamelata vi é 

un luoco con detrovi 1' 

44 [88] 

area di Marsilio, e de suoi 
• Ixvi 

successori . 

Cimiteri lxv" riguard[evo]li 

Entro di chiostri de padri Minori 

conventuali, e de padri Agos-

tiniani si veggono me-

morie sepolcrali d 'huomini 

insigni neU'armi, e nelle 

lettere di diverse natio-

Quasi poi attaccato all 'altar 

maggiore si ne osserva un 

altra con sopravi scritto. 

Marieta mater domini 

lacobi Cipri regis 

vivens sibi fecit. 

Il sepolcro di Pietro d 'Abbano 

non tiene sopra di se alcuna 

memoria, essendo questo situato 

neU'entrata della porta magg[io]re 
della med[em]a chiesa. 

E similmente senza alcuna solen[-] 

nita sepolto nella chiesa di 

Giovanni delle Navi Giacomo il 

Grande da Carrara, et al 

Santo in faccia la statua e-

m. 

Chiese ch 'erano in Pad[ov]a 

,170lxviii 

S. Sofia. S. Daniele. S. Michiele. 

S. Giuliana. S. Zilio. S. Gior-

gio. S. Canciano. S. Lorenzo. 

45 [89] 

S. Martino. S. Fermo. S. Pietro. 
S. Andrea. S. Bortholomio. S. Nicolô. 

S. Tomaso. S. Stefano e S. Sumia. 

Vero é che quasi tutte le sud[dett]e 

chiese sono al présenté ri-

modernate, non conservando dlla 

loro a n t i c h i t á , in cui furono fon-
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date. 

Altare sopra del quäle S. Antonio 

celebrö la sua prima messa. 

E situato questo altare nel chios-

tro della Scola di S. M[aria] de Colotn-

bini, essendo osservabile la 

cisterna posta nel mezo del 

cortile, che benedetta dal San-

to in tempo di siccitä fiori 

stuporosam[ent]e d'acque, ne in 

45 [90] 

alcun tempo si e piü veduta 

infeconda. 

Chiesa di S. Giustina 

Dicono le historie che Antenore 

nel sito ove hoggi si venera-

no le ceneri del glorioso protett[o]re 

S. Prosd[oci]mo vi fabbricasse un tem-

pio consacrato ä Diana, come 

nume tutellare de popoli 

Heneti, e che Opileone pa-

triciolxix romano lo adornasse 

ä suoi tempi ritrovatolo in 

Piedi tutto di pietre pre-

tiose alla mosaiea. Gettati 

ä terra per le predicationi 

di S. Prosd[oci]mo e suoi discepoli 

tutti 

46 [91] 

tutti gl'idoli, furono i tempii de 

medemi profani convertiti in 

sacri, nonostantelxx le persecu-

tioni de tiranni inimici 

accerrimi della fede evan-

gelica, per causa della quäle 

molti fedeli riceverono la 

palma del martirio, non in-

vidiando punto Padova anche 

in questo alla eittá di Roma, 

perche in essa come in quella 

fecero Ii sudetti tiranni un 

sfogo della loro crudeltá, d 

la quäle nel passare dalla 

chiesa magg[io]re alla cappella an-

tedetta di S. Prosd[oci]mo si legono 

l'infrascritte parole. 

Solíte calceamenta de 

46 [92] 

pedibus tuis, Locus in 

quo stas terra sancta est. 

E ch' in fatti concordano Ii 

scrittori, che non vi sii palmo 

di terreno in quei siti 

che non sia irrigato col 

sangue di qualche martire. 

Vedendosi ancora le prigioni 

augustissime dentro quali 

tenevano i seguaci del 

vangello, e la pietra, sopra 
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della quale venivano i 

santi decapitati. 

Quest si magnifico tempio 

fu ultimato l'anno 1555. 

essendo stato proto un 

Andrea Moro. Tiene un cho-

ro, lavoro di Riccardo Francese 

tutto 

47 [93] 

tutto figurata di molta stima. 

Vi sono in questa basilica di-

versissinii corpi de santi, frâ quali 

quelli di S. Giustina e di S. Prosd[oci]mo 

protettori della cittâ. L'ab-

batia é una delle ricche de 

monaci Benedettini Cassinensi. 

Et il monas[te]ronella grandezza 

non é punto inferiore alla 

maestâ della chiesa. 

Santi Padovani 

S. Giustina della famiglia Vita-

liani. S. Prosd[oci]mo. Bea-

to San/vino Cumano. B[ea]tolxx' Giordano 

Forzaté. B[ea]talxxii Elena Enselmi-

na. B[ea]tolxxiii Beatrice d'Esté. 

47 [94] 

B[ea]tolxxiv Antonio Pellegrino Man-

zoni. 

lxxvEssendo vissiuto con una esemplaris-

sima vita per il corso di trenta 

tre anni, che é stato pastore di 

questa citta l'em[inentissim]o Gregorio 

Bar-

barigo cardinale] di S. Rfomana] 

Chiesa, et ha-

vendo data molti saggi di santitâ 

ha chiamata l'attenzione lxxvi di tutti 

li primi ordini di questa cittâ di 

portarsi â piedi dell'em[inentissim]o 

Cornaro 

vescovo della medema, perche 

siano formati li processi neces-

sarii intorno del suo santo vi-

vere, e miracolose operationi, 

acciô ne segua un giorno la sua 

beatificatione, e canonizzatione, 

dichiarato gia venerabile dlla S. Sede. 

Genio 

48 [95] 

Genio de Padovani 

Sono per natura li Padovani inclinati 

alla vendetta, non potendo sofferire 

li torti, che gli vengono fatti, e se 

non possono immediatamente sod-

disfarsi, che cercano tutte le vie di 

farlo, ad'ogni modo ô un giorno, ô Y 

altro in qualche forma vogliono ren-

dersi paghi, anco â costo delle loro sos-

tanze, et â pericolo della stessa 



vita; onde per tal causa molte delle 

famiglie comode de beni di fortuna, 

per i puntigli, risse e questioni, 

si sono totalmente impoverite. 

Vero é, che se si accomodano gl'ani-

mi e si rimettono le pretensioni, du-

rabilissime riescono le paci et il piú 

delle volte con il legame sacro de 

matrimoni si ratifieano per maggior 

sicurezza loro, e vigore. 

Li forastieri sono da Padova ben veduti 

48 [96] 

e forse assai meglio del li proprii na-

tionali, correndo un concetto, clic Pa-

dova fosse una madre, che Alios nu-

trií, suos devorat. 

Vanta la prima nobiltá antichissimi ori-

gini e si come le famiglie piú dovi-

tiose formano ordinariamente di esse 

la riguardevole accademia Delia 

che é un ordine cavallaresco, nomi-

nate in quest'opera, lia parso alia 

stessa accademia di escludere 

dalla sua aggregatione quelli, che 

applicano alia medicina, come dege-

nerante dal cavalleresco splendore. 

Espulse anco quelle case che ulti-

mamente sono state insignite del-

la Padovana nobiltá con 1'esborso 

del loro danaro; Onde ne sono nate 

delle fiorissime amarezze, e satire 

contro delle stesse prime famiglie, 

incolpate 

49 [97] 

incolpate di collusione fra d'esse quali 

se bene proffessavano una gran fede 

verso del prencipe loro la maggior 

parte perô di esse passava al servi-

tio de prencipi esteri, con altre es-

pressioni, che in altri tempi havereb-

bero cagionato de gravi sconcerti fra 

partitanti nel coseglio, sedatosi il rumo-

re senza la nascita d'alcun scabroso 

accidente, restando il foco d'ogni disa-

pore tuttavia coperto sotto le ceneri 

del silentio. 

Peraltro sono li Padovani generosissimi 

massime nelle pubbliche attioni della 

cittâ, applicandovi con tutta magna-

minitâ, e splendore, inclinando essi 

(tolta la dovuta, e fedele devotione, 

e vassallaggio al sereniss[i]mo suo 

prencipe) 

piu alla parte della Germania, che 

ad ogn'altra parte d'Europa. 

Due sono le strade per le quali si avan-

zano in fortune li Padovani. La 

49 [98] 

prima e quella del lanificio, la seconda 

della medicina; essendosi 

con queste fatte grandi molte case 

ch'erano povere, vedendosene hora 

83 



chiare l'esperienze. 

Molti forastieri si stupiscono, che 

tanta nobilta Padovana se ne viva 

otiosa, ne si diletti di viaggiare il 

mondo, come fanno tante altre 

nationi, contentandosi di godere gl' 

honori patritii, e quegl'honori, che 

somministrano loro alcune poche 

cariche che si ristringono all i sei 

massari del Sacro Monte di Pietá, 

al cassiero dello stesso Sacro Monte, 

alli due tesorieri, et alli conserva-

dori del medemo S[acro] Monte. 

Vivono essi Padovani gelosissimi del l'ho-

nore delle loro mogli; essendo state 

in gran stima e veneratione le 

matrone Padovane anco ne passati 

secoli. 

Invidiano 

50 [99] 

Invidiano per natura li nobili le for-

tune de mercanti, e richi artisti, 

onde nelle occasioni poco si mostra-

no loro favorevoli, cosi che all'in-

contro lo stesso fanno questi con 

quelli. 

Due matrimoni ultimamente contratti 

in questa città, hanno scompigliate 

nell'ordine patritio le prerogati-

ve. L uno é quello de signoři Ter-

ri, prima orefici, e poscia datisi al 

lanificio, che ancora esercitano, ben-

che ascritti alla Padovana nobil-

tá accasatosi uno di questi con 

una fíglia del co[nte] Francesco Maria 

Citadella fratello del co[nte] Frá Lui-

gi cavaliere delFordine Gieroso-

limitano, sargente generále della 

Veneta repubblica, famiglia delle 

piú riguardevoli per trovarsi aggrop-

pata in affinanza con altre prime 

50[100] 

della patria, e massime con delle 

nobili Venete, e congiontasi una 

sorella dello stesso con il figlio 

maggiore del marchese Alber-

tino Papaťava, descendente da 

Marsilieto Papafava Carrarese. 

L'altro matrimonio, é quello ďuno 

de signoři Bosi, similmente as-

critti frá nobili con il solito esborso 

havendo preso in moglie una fí-

glia del conte Aldrighettilxxv", mari-

to ďuna sorella del sopranomi-

nato co[nte] Francesco Maria Cit-

tadella, restando con tali nozze 

ineguali alterate le circostanze 

che si richiedevano una volta 

frá le famiglie principali, che es-

cludevano in casi consimili 1' 

inferioritá, e 1'inegualitá, appog-

giati á quella gran massima di 

S. Paolo, che si vis nubere, nube 

pari 
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59 [118] 

pari, massime nell'ordine della 

nobiltá, corne distinto, e piú cogni-

to delle altre persone inferiori, col 

chiamarsi la Nobilta del sangue 

Nobilitasxxviii quasi'xxix nascebilitaslxxx. 

Obli-

gati i posteri a di tendere i fregi, 

lasciati da loro antenati, che tali 

furono i sentimenti de nobili 

Padovani, lasciando á successori 

quel documento di Salomone 

nell'ecclesiastico = Nexxxi dederis,xxxii 

maculam,xxxiii inlxxxiv gloriam,xxxv tuam,xxxyi. 

Onde alcuni zelantissimi di questa 

patritia prerogativa per secoli, man-

tenutasi incorrotta, non han-

no mancato di querelarsene, 

et altamente dolersene con 

li autori di si fatti sommi pre-

giuditii, non potendo compatire 

che per l'interesse si siano 

51[102] 

lasciate contaminare cosi no-

bili e decorose famiglie, e con 

tali disapori tuttavia vivono; 

Trovandosi per altro questa cittá, 

nella présente positura di cose; 

cessate del tutto le prepotenze, ha-

vendo poca durata le questioni, 

che francamente s'accommoda[]no stu-

diando in' hora le forme di man-

tenersi quello, che é restato, te-

nendo li Padovani avanti de 

gl'occhi loro esperienze infaus-

te e lagrimevoli delle loro im-

prudenti risolutioni. 

Loch i 

52 [103] 

Lochi delitiosi di cittá 

Nella contrata di S. M. in Vanzo 

si vede il palazzo delli nob[ili] 

Veneti Papafava, che si puô 

chiamare tutto delitia. 

A S. Sofia v 'e quello di Cá Bel[-] 

loni ammirabile per la sua 

positura, e per il suo vago 

giardino. 

A S. Massimo v'e quello di 

Cá Morosini degno d'esser 

veduto per le sue raritá. 

Alli Paolini poco lungi dalla 

mura v 'e quello di Ca 

Contarini delitioso per ogni 

capo. 

Alli Eremitani v 'e quello de 

signoři Mantova nob[ili] Pad[ovani] 

con un giardino vaghissimo, e 
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59 [118] 

con altre singolari raritá. 

A S. Benedetto v 'e quello di Cá 

Soranzo, che e tutto bellezza 

e delitia, e finalmente quello 

di Ca da Mulla, che gode da 

una parte l 'ampiezza del 

Prato della Valle e dall'al-

tra l'hortaglie di Vanzo. 

Essendovi altri casini delitiosi, 

che per non tendiare si 

trallasciano. 

Luochi delitiosi fuori 

Parmi non doversi far mentione 

di questi che ciel 1 i pui vicini, 

mentre per altro non v 'e villag-

gio sopra del territorio Pa-

dovano, che non si ammiri in 

esso 

53 [105] 

esso qualche dilottevole diver-

timento. 

Principiaremo dunque da quello dlla 

Battaglia, ove si vede l'incon-

tro di due fíumi, che uniti 

poi cadono dentro d un alveo 

e si portano al mare. L' 

acque di questi fanno lavora-

re una gran cartara. II 

sito di questo villaggio é al-

legrissimo, popolatissimo e 

mercantile, con correndovi li 

vicini montanari á farvi le 

loro necessarie provisioni. Vi 

sono diversi palazzi si di 

Veneta, che di Padovana 

nobiltá, e fra questi vi si am-

mira quello delli signoři 

53 [106] 

Obizzi marchesi ďOrciano, no-

minato il Cattaio, fabbricato 

del 1572 dal marchese Pio 

Enea, congionto al quale 

si gode un parco di circu-lxxxv" 

ito di mille e piú passa, cin-

to di muro, alto otto piedi, 

entro del quale spatio vi si 

vagheggia monte, piano, grot-

tesco, e boscaglia, essendo 

pieno di lepri, červi, ca-

prioli e conigli. Tutti li 

personaggi di grido, che si por-

tano per queste bandě, tutti 

lo vanno á vedere, e se 

ne partono sodisfattissimi. 

Poco lunghi dal sud[dett]o Cataio si 

vede pure il palazzo de 

sig[no]ri 

54 [107] 
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signori co[nti] Salvadeghi, fregi-

ato di rare pitture, situato 

sopra il dorso di picciolo colle 

che lo rende inaggiormente 

stimabile. 

Da questo villaggio si puô anche 

da curiosi avanzarsi alla 

bellissima terra di Moncelice, 

cospicua per la sua rocca 

tenuta anticamente per 

una delle piû forti dell' Ita-

lia; Degno veramente ques-

to loco di tutta veneratione 

per havere con gran costan-

za lungamente combattuto 

prima di sottommettersi alla 

violenta vassallagine de 

Longobardi, e per tutte le 

54 [108] 

altre emergenze accadute le 

sotto la tirannide dell 'em-

pio Ezzelino. 

Conselve, ove risiede un vicario é 

anch'egli loco delitioso e 

bello. Quivi alla festivitâ di 

S. Lorenzo vi si fa un ricco 

mercato, massime d'animali 

bovini. 

Non si deve lasciar fuori Arqua, 

similmente vicariato, co-

ronato da monti trascielto 

d suo luoco d'habitione e 

delitia del famoso Francesco 

Petrarca, del quale si vede 

il suo sepolcro e la sua casa, con 

la sua effigie di bronzo al na-

turale. 

Non 

55 [109] 

Non é sito sprezzabile Teolo, vi-

caria ancor egli per il suo bel 

mercato, â cui stâ vicina la 

Rocca di Pendice, della quale 

ne passati tempi erano patroni 

li vescovi di Padova. Al 

di sopra pure v 'e il ritiratis-

simo eremo de Padri Cama-

dolensi, chiamato il Monte di 

Rua, asilo veramante di 

anacoreti. 

É di degna osservatione il monas-

tero de padri Benedettini 

di S. Maria de Praglia. 

11 convento de padri Eremi-

tani di S. M. di Monte Ortone. 

Quello d'Ispida de padri 

delle Madalenne. Quello di 

55 [110] 

S. Daniele in Monte de padri 

Rochettini, e quello de padri 

Certosini, l'architettura del 



quale é del famoso Paladio. 

Il villaggio di Piazzola si é 

in questi ultimi tempi reso 

celebre, si per le sue fabbriche 

che per il suo ampio theatro 

musicale délia casa Contarini; 

Anche quello di Villa Nuova si 

é fatto cospicuo, visitandovisi 

il Santo Sepolcro, modello 

in parte alcuna no diferente 

da quello ove fu sepolto il 

Salvatore, fatto erigere dlla 

pietá del nob[ile] Hoc. Girolamo 

Rosini. 

Era anticamente molto frequenta-

to 

56 [111] 

to il colle di Gemola, sopra 

del quale la bfeataj Beatrice ď 

Este figlia d 'Azzo y.° vi fondó 

un monas[te]ro, venerandosi bora 

il di lei santo corpo nella 

chiesa di S. Sofia. 

Non v 'e parte alcuna ne monti 

Euganei, come anche nelle 

pianure del territorio Pado-

vano, che ne secoli passati 

non vi si osservasse quaiche 

rocca, ch'era segno di giu-

risditione in chi lo possedeva, 

dicendo le croniche, che del 

1205 ne furono gettate á 

terra per atto di buon governo 

piu di settanta, invece dlle 

quali si vagheggiano al giorno 

56 [112] 

d'hoggi luoghi pieni di amme-

nitâ, e delitie, che rimostrano 

godersi da gl'habitanti del 

corrente secolo una tran-

quillissima pace, et una soa-

vissima quiete, anzi é da 

da sapere, che quasi ogni 

monte maggiore del Pado-

vano, era dedicato a quai-

che deitâ: come Bocco-

ne a Bacco; Cinto a Cin-

tia; Cero a Cerere; Ven-

da a Venere; Teolo a Teti-

e cosi gl'altri ad'altre false 

deitâ, aile quali pure vi 

tenevano inalzati bellissi-

mi tempii, il tutto dalle etâ, 

dalle nuove popolationi, da 

Bar-

57 [113] 

Barbari, da tiranni, e dalle 

guerre intestine délia stessa 

natione consumato e distrutto. 

Finalmente tutta la riviera délia 

Brenta, che da Padova 

porta sino a Lissa Fusina si 



da una parte, che dall'altra 

si puo chiamare un delitiosis-lxxxv" 

simo e vaghissimo passeggio, 

ornato di palazzi super-

bissimi, di giardini fiorisissi-

mi, di cedrare maestosissilxxx'x-

me, e fecondissime, in som-

ma si puo chiamare un 

borgo di venti miglia di 

ammenita, abbodante di 

habitatori, e di quanto richiede 

all 'humano bisogno. 

57[114] 

Sara il territorio di questa patriaXL si 

nobile di 180 miglia di 

circuito, confinandole da 

levante il Dogato di Vene-

tia e Langune. Da ponen-

te i Colli Euganei, et il 

Vicentino; da mezogiorno 

il flume Adige con il Pole-

sine di Rovigo; et ä Tra-

montana il Musone, che 

lo separa dal Trivigi-

ano. 

Parmi che non si debba lasciar 

in oscuro il luoco, chiama-

to 1'Aredia Vecchia, situa-

to al mezo del Guasto, poco 

lunghi dalla strada, che 

porta a Bassano. Fü la 

58 [115] 

prima chiesa prineipiata 

l'anno 1225, ponendovi il 

P[adre] S. Francesco con le proprie 

sue inani la prima pietra. 

Alla detta chiesa stava vi-

cino il monastero di S. Chia-

ra, hora colocato al Ponte 

di Torricelle. Nella sud[dett]a 

Arcella Vecchia vi spirö 

l'anima benedetta il glo-

riosissimo S. Antonio Ii 13 

del mese di giunio l'anno 

1231. Giornata con tanta 

pompa e veneratione da 

Padovani meritamente solen-

nizzata. 

Per non abbandonare i poveri op-

pressi in tempo di contagio, 

fu dalla pubblica pietä della 

58[116] 

patria fatto fabbricare un 

grande hospitale, che si 

chiama il lazaretto, fuori 

di cittä un miglio in circa 

dalla parte che risguarda 

il Vicentino, essendo luoco 

assai grande e capace 

di ricevere buon nume-

ro d'infermi. 



xclPietra chiamata dell'Ignominio 

E da osservarsi questa pietra, 

situata in un angolo della detta 

gran sala. Un debitore di mate-

ria civile, non havendo il modo di 

sotisfare i suoi creditori; Radunnato 

il popolo con un pubblico, facendo alla 

59 [118] 

con figure e paese di Ben-

venuto Garofolo. 

Nella scholetta poi del med[em]o Santo 

si ammirano tre suoi mi-

racoli pinti sopra del Muro 

presenza dello stesso certo atto indecente dal Titiano. Il primo si é 

rende pago agn'uno. 

Pitture 

59 [117] 

Pitture d'autori celebri 

Dará principio a questo virtuoso di-

vertimento il tempio del 

gloriosiss[i]mo S. Antonio, entro del 

quale si ponno vagheggiare 

l'infrascritte pitture; e prima 

nella cappella del venerabile 

si osservano opere di Giobellino; 

et in quella di S. Felice 

vi lavoró il penncllo di Gioto 

Fiorentino. La pala di S. 

Stanislao de Pollachi é mani-

fattura di Pietro Malombra. 

Dietro dl choro v 'e una pala 

di Pietro Molombra, et un' 

altra di Dario Varotari, del 

quale maestro é anche la S. 

Cattarina vicino la segrestia, 

in cui v 'e un quadro di M. V. 

quando il puttino nascente 

parló per l'innocenza 

della Madré; Il secondo, 

quando il giovane si 

resise il piede. et il terzo 

quando il marito voleva 

uccidere la mogie creden-

dola adultéra. Essendovi 

un pittura in tella opera 

di Dom[eni]co Campag[no]la. 

In quella di S. Giustina la pala 

dell'altare maggiore é opera 

di 

60 [119] 

di Paolo, il cui figlio pen-

nellegió le doi pale, cioe la 

caduta di S. Paolo, et il 

martirio di S. Giacomo. 

La pala che é sopra l'alta-

re di S. Benedetto é di Giaco[]mo 

Palma il giovane, e li due 

quadri situati nella med[em]a 

cappella quello alla parte 
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destra di Claudio Rodolfi 

e quello dalla parte sinis-

tra del Maganza. 

Nella chiesa vecchia v 'e in 

tavola una pala di Paolo 

Romanino da Brescia. 

Nella sacrestia v 'e una 

pala di Paolo Veronese. 

Nel refettorio ďosservanza 

60 [120] 

si vede una cenná, dicesi 

opera rara del Titiano; et 

in un'altro refettorio si vagheg[-] 

gia altra cenná di Dom[eni]co 

Campag[no]la. Sopra 1'arca 

ferrea di S. Luca v 'e uno 

quadro ďAndrea Mante-

gna; essendo tutte le altre 

pale di chiesa opere d'auto-

ři moderni. Finalmente 

nel chiostro che porta alia 

Speciaria vi si vede dipin-

ta tutta la vita di S. 

Bened[et]to parte di mano dl 

Titiano, e parte ďaltri 

celebri maestri. 

Nella chiesa de padri Ere-

mitani si osserva nell'al-

tare 

61 [121] 

tare maggiore una pala 

di Francesco Fiumicelli da 

Treviso. Quella dell'altare 

della Trinitá e del cavalier 

Leandro da Bassano. Nel[-] 

la cappella Leoni si osser-

vano opere d'Andréa Man-

tegna, essendovi nella sacres-

tia una pala con un S. Gio[vanni]. 

di mano di Guido. 

Nella chiesa di S. Gio[vanni] di Verdara 

le doi pale che si veggono 

nel 1'entrare della mede-

ma sono di Stefano dali' 

Arzere; e nel refettorio v 'e 

la bellissima cenna del Pa-

dovanino. 

Dalli padri delle Madalenne 

61 [122] 

v'e una cenna di Simon 

Fariseco di Paolo, come 

pure un quadro con sopra-

vi laxc" Madonna Giesu. S. 

Gioseffe e S. Giovanni. 

La palla dell'altar maggiore 

di S. Giacomo e dell'anted[ett]o 

Padovanino. 

Quella dell'altar maggiore di S. 

M[aria] Mater domini di Giulio 

Campag[no]la 

Nella chiesa di S. Paolo hora 

Teresine, v 'e un Christo 



dal med[em]o Giulio. 

In quella di S. Clemente v ' 

e una Annunciata dello 

stesso autore. La pala 

di S. Gio[vanni] poi é di Pietro 

Ma-

62 [123] 

Malombra. 

Nella chiesa de padri Zoccolanti 

sopra l'altare délia fa-

miglia Capodivacca vi si 

vede una pala, la di cui 

meta, cioé la pâtre di so-

pra é di Paolo, l'altra meta 

d'altro autore per esser 

stata rubata. 

Nella cappella Sonica v 'e una 

palla di Pietro Malombra. 

La cappella délia Caritâ 

é tutta di mano di Do-

menico Campagnola, corne 

la Pietâ che si vede sopra 

di tavola. 

L'altar maggiore délia chiesa 

de p[adri] Domenicani é del 

62 [124] 

sudetto Campagnola, corne la 

Pala nella cappella Leoni. 

La pala Palazola e di mano 

del Malombra. Quella nell ' 

Altare di S. Gioseffe é del 

Bassano. Quella dell'altare 

di S. Gaeth[a]no da Siena di 

Giac[omo] Palma il giovane. 

quella dell'Annunciata dllo 

stesso, quella di S. Dom[eni]co 

di Lunardo Corona e 

la cappella del Giesû é 

tutta pinta sopra del muro 

dal Pordenone. 

Nella chiesa de padri de Servi si 

vede l'altare maggiore dl 

Campag[no]la corne pure la Scola 

délia Madonna. L'altare 

cilla 

63 [125] 

délia casa Clementi é di 

Alessandro Maganza, e quello 

del B[eata] Simonetta di Gio[vanni] 

Bellino. 

L'altare di S. Lorenzo nella detta chie-

sa é opéra del Pado[v]anino. 

Nella chiesa di S. Giorgio v'e una 

pala di S. Rocco e di S. Sebastiano 

del sud[dett]o autore, et un'altra pala 

del Campag[no]la 

L'altar maggiore di S. Canciano 

é del sopranominato Pado-

vanino. 

Nella Chiesa di S. M[aria] in Vanzo 

la pala dell'altar magg[io]re 

é opéra di Bened[ett]o Monta-



gna. II Christo deposto di 

croce del vechio Bassano 

La palla dell 'erodiade di 

63 [126] 

Dario Varotari; un'altra pala 

deH'Aliense, un'altra di 

Lamberto Todesco, e la palla 

del Battesimo di Cristo, come 

le porteile dell 'organo sono 

opere di Dom[eni]co Campag[no]la 

Nella chiesa di S. Bovo le due 

pale delli altari maggiori si 

di sopra che di sotto sono di 

Girolamo Floriselio, come anche 

un quadro con sopravi un 

Christo. Un'altro quadro pure 

con un Christo é opera del 

Titiano, et il rimanente 

é di Stefano dell 'Arzere 

e di Dom[eni]co Campag[no]la. 

Nella Scola di S. Croce si vede 

dipinta tutta la passione 

di 

64 [127] 

di Cristo della maniera 

Titiana, e nell 'hospedale 

di S. Giac[om]o di S. Croce med[em]a 

v ' é 1 altar maggiore di 

Stefano dell 'Arzere. 

Nella chiesa de padri 

Cappuccini l 'altare mag-

giore é opera del Magan-

za, l 'altare di S. Carlo 

del Palma, e l'altro di 

Lunardo Corona. 

Nella chiesa delle monache 

di S. M[aria] della Misericordia 

si vede l'altar maggiore 

che é opera del cavalier 

Salviati, come le portelle 

dell 'organo, et il S. Bened[etto] 

pennelleggiato dal Pado[v]anino. 

64 [128] 

Anche nella chiesa della monache 

di S. Mattio v 'e un Annon-

ciata dell 'anted[ett]o Pado-

[v]anino, essendo l'altar mag-

giore di Dario Varottari. 

Nella chiesa di S. M[aria] del Carminé 

vi sono Ii sdichi parte di 

Stefano dall 'Arzere, e par-

te del sud[dett]o Dario. 

Nella Scoletta poi si vede una 

Madonna portabile opera 

del Titiano, e la Scoletta 

medema si vagheggia 

dipinta parte dal sud[dett]o maestro 

parte Giorgione, e par-

te da Stefano dall 'Arzere. 

Nella chiesa di S. Tomio l'al-

tare maggiore é di mano 

di 
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6 5 [ 1 2 9 1 

di Alessandro Varotari. 

Nella chiesa di S. Prosd[oci]mo vi sono 

doi pale di Dario altrevolte 

nominato. 

In quella di S. Gio[vanni] dalle Bardie 

é 1'altare maggiore pinto 

da Paolo Veronese, come 

pure la Decollatione di S. Gio[vanni]. 

In quella di S. Pietro l'altare 

magg[io]re é del sud[dett]o Dario. 

La Conversion di S. Paolo 

é del giovane Giaeomo Palma 

et il S. Lorenzo con li quadri 

d parte sono opere di An-

drea Vesentino. 

Nella chiesa delle monache 

di S. Bened[ett]o si vede 1' 

altar maggiore opera d'Ales-

65 [130] 

sandro Maganza. Sono 

li quattro evangelisti di 

Giaeomo Palma, et il B[eato] 

Giordan Forzaté ďAlessan-

dro Varotari. 

In quella de monaci Benedetti[-] 

ni Bianchi l'altare di 

S. Francesca Romana é 

del Palma sud[dett]o. Vedendosi 

cappella tutta guarnita di 

opere di Pietro Malom-

bra. 

In quella delle motiache di 

S. Mattia v'e 1'altare 

maggiore di Giulio Cam-

pag[no]la come pure una 

pala del giovane Ma-

ganza. 

66 [131] 

In quella di S. Sofia v 'e una 

pala antica di Andrea 

Mantegna. 

In quella della B[eata] Elena 

ve ne altra di Giulio Cam-

pagnola. 

In quella di S. M. Iconia ve 

ne é una di Paolo. 

In quella di Ogni Santi 

la palla delFaltar mag-

giore é opera rara del 

Bassano vecchio. 

Nella chiesa delle monache 

di S. Agata 1'altar mag-

giore é opera di Lunardo 

Corona. Vi é un Marti-

rio de Santi del giovane 

Palma, et il suo soffitto e 

66 [132] 

dipinto da Dario Varottari. 

Nella chiesa de Padri Theatini 



si osserva una pala con 

sopravi una Presentatione 

della Madonnna del Palma 

come pure quattro quadri 

per ogni facciata al di 

sopra dello stesso autore. 

Finalmente nella chiesa di S. 

Margherita si vede un 

quadro d 'Antonio Licini 

da Pordenone. 

Vi sarebbe occasione di ramme-

morare altre pittoresche ra-

ritá, che per esser situate in 

lochi privati, si lasciano, bas-

tando all 'autore di ricordar 

priviegi, e fra questi il loro giu-

dice, che ascolta e determina i 

litigi, che nascono fra d'essi mercanti 

per cagione d 'esso lanificio. Essen-

do il detto giudice nobile Padovano, e 

del 

collegio legale. 

67 [134] 

Ponte de Molini 

Si rende ammirabile il Ponte dalli 

Mo[li]-

ni per la quantita di questi in un 

quelle, che si ponno con liberta osservare sito, che la Brenta benissimo li som-

Garzariax u" ministra acqua secondo il loro 

67 [133] 

xcivGarzaria 

In questo loco si lavorano li panni si 

alti, che bassi, si fini, che sopra-

fini, in somma un numéro grande 

d 'ogn 'una delle suddette conditioni, 

delle quali li mercanti ne fanno un 

grand'esito, vivendo sopra di simil 

lavoro moite genti, e corne ancora 

si é detto il lanificio é sempre stato 

quello, che ha ingrandito moite fa-

miglie, corne pure di présente se 

ne vedono chiaramente gl 'effetti. 

Tengono li mercanti moltissimi 

nescessa-

rio bisogno; Onde in ogni caso 

d'assedio 

la cittâ non potrebbe sentirne dolore 

alcuno, perche haverebbero il comodo 

di 

macinare quanto grano facesse 

bisogno; 

il maggior timoré sarebbe, che da 

nemici 

l 'alveo d 'essa Brenta non fosse vol-

tato ad'altra parte, che all 'hora le cose 

andarebbero â mal partito, benche vi 

sono nella cittâ stessa molti Pozzi, e 

cisterne abbondantissimi d 'acque, et 

in ogni piciola escavatione, queste 
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s'incontravano. Esscndovi di vantaggio an- vano hospitali, e quanto po-

co li molini di Ponte Corvo, e quelli del teva bisognare per gl 'ama-

Businello, di Torricelle e del Prato dalla lati, fossero stati anche délia 

Valle, 

che tutti lavorano. 

Bagni 

68 [135] 

Bagni Euganei 

Diversi sono li bagni de Mon-

ti Euganei, tenendo il primo 

loco la Fontega Grande di 

Abano, nella quale é cosa 

maravigliosa il vedere á nuo-

tarvi dentro alcuni piccioli 

vermicelli che non moiono, e 

verdeggiarvi alcune herbe 

che non seccano, nonostante 

ch l 'acque siano bollentissi-

me. 

Sono osservabili quelli di S. 

Elena, chiamati prima la 

Stuffa, atteso che in essi si 

sudavano li cattivi hu-

mori. 

Vi sono quelli di Monte 

Grotto, che vogliono dire 

68[136] 

bagni degl ' infenni. In questo 

sito anticamente vi sta-

piu riguardevole conditione. 

Stimatissimi erano quelli di 

S. Bortolamio, e molto fan-

gosi; Coprendosi l'amalato 

del fango loro, seccato ch'era, 

lavandosi, libero rimaneva 

da suoi malori. 

Vi sono finalmente quelli 

di Monte Ortone, quelli délia 

câ Sdova, e quelli di S. Pietro 

Montagnone. 

Sono tutti si sopracennati bagni 

degni di veneratione e 

di 

69 [137] 

e di stima per le loro infinité 

virtû, asserendolo Claudiano 

e Cassiadoro che fû cancelliere 

di Theodorico re de gotti, som-

mamente da esso apprezza-

ti, e venerati. Ne fanno 

de medemi una gran ricordan-

za Gio[vanni], Dondi dall'Orologio, 

Borth[olome]o da Montagnana, et 

altri gravissimi autori. 

Se poi di présente pare, che 

li medemi non s'attrovino piû 

nella stima primiera, ques-

to bisogna dire che derivi 
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da due cause; La prima 

perche l 'acque loro non cammi-

nano piú per Ii loro primi 

alvei, venendo le loro mi-

69 [138] 

niere intorbidate da acque 

frede e putride, perche non 

v ' e chi tenga piú li condotti 

loro in quella politia nella 

quäle gl'antichi Padovani 

Ii mantenevano. La secon-

da poi per non curarsi Ii 

medici del corrente secolo 

d'applicarli a gl ' infermi, 

perche minorerebbero la loro 

utilita, et il grido del nome 

loro si perderebbe entro 

il sonoro rimbombo delle 

naturali prodigiose opera-

tioni di quelle acque e 

fanghi donati dalla mise-

ricordia suprema alla na-

tura, acció il genere hu-

mano 

70 [139] 

mano possa á suo beneplacito 

valersi d 'un tanto beneficio. 

Chi puó sapere, che tanti mali 

al giorno d 'hoggi chiamati da 

medici insanabili, con tali 

It 
naturali ricette non si sanas-

sero; premesso prima il 

restauramento de fanghi, e 

la nettezza dell 'acque. Si 

puô credere, che ritornerebbero 

â godere gl'oppressi questo 

divino medicamento, stando 

tutta via riposti e situati essi 

bagni nel loco e sotto del 

medemo clima ch'erano giâ 

tanti secoli sono. 

Devesi sapere che nel villaggio di 

Abbano giâ nominato, vi 

70 [140] 

trassero i loro natali il tanto 

Celebre Tito Livio, Cornelio 

Augure, et il famosissimo 

Pietro d 'Abano tanto ri-

nomato per tutta 1'Europa 

riguardo alle sue fdosofiche, 

et astrologiche virtu; e perche 

alcuni sono stati d 'opinione 

ch'egli morisse lonrano da 

sentimenti cattolici, si pone 

qui al di sotto la protesta 

solenne, ch'egli fece poco 

avanti di morire, stiman-

dosi che possa essere al 

lettore di non poca curiosi-

té. Tenor délia Protesta 

In nomine divini dei eterni. Anno 

eiusdem nativitatis 1315. In d[i]e 
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71 [141] 

13. Die Sab [a to], 24. Mensis. Madii 

Paduae. 

Discretus vir Petrus De Constan-

tii de Abb [ano] de Cont[rada]. S. Luciae 

de 

Padua Art is Medic [inae] filosofiae 

Astrologiae Professor sanae men-

tis, et intellectus etc. certa 

seientia dixit, et confessus fuit, 

quod firmit credit et conflict 

Pat [r is] Fil[ ins1 et Spliritus] Sand us 

de 

Trinitate Sentit sicut credit, 

et docet S[anta]M[ariaJ Eccl[esia] 

credit 

articulos ftdei pro lit et sicut 

continet symbulo. Credo in 

Deum Patre, et in Psalm[us] 

quicumque vult salvus esse, et 

in omnib. et per omnia si-

cut credit et docet S[anta],M[aria]. 

Eccl[esi]a 

71 [142] 

Eccl[esi]a et si aliquid reperiret 

unqua eum dixisset contra-

rium predictis, dixisset de non 

quod sic credet scilicet dis-

Putationis forte, sed cre-

dit sicut superius dixit 

de Trinitate, et fide catt[oli]ca, 

et in hac credulitate fuit, 

est, et erit usq[ue] ad extrema 

vita exitus. 

Somiglianti giuditi furono rnede-

mamente fatti nella perso-

na di Cesare Cremonio si 

famoso filosofo, e pure trovan-

dosi al termine de suoi respi-

ri in poche espressioni ma-

nifestó di qual tempra fosse 

la sua credulitá, mentre 

cosi 

72 [143] 

et cosi testamentando si espresse 

In Anno 1631. 

Die Decima sexta Mensis lulii. 

Pat a vi i 

Manete in ea vocatione 

in qua vocati es tis. Pav[li 

Apos[tolus] 

ad Philosophiam sum vocatus, 

in ea totusfui, si aliquid 

philosophando peeavi, me-

mento me esse hominem, 

cui innatum est pecare, 

Te vero Deum esse, cui pro-

prium est semper misereri, 

et parcere. In tuo Igitur 

Sanct[issi]mo Nomine hanc mihi 

constituo ultimam voluntate. 

Cesar Cremoninus Phi-
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losophus prima Sedis. 

72 [144] 

Confermando finalmente tutto ció 

che si é detto in simile par-

ticolare Gasparo Scioppio an-

ch'egli pubblico proffessore in 

questo sudio di Padova, che 

prima di render l 'anima á 

Dio, cosi di propria mano egli scrisse. 

Caspar Scioppius per Dei gratia niinqua 

novissimoru meorum immemor 

mortem im minente et Christi 

tribunal quotidié recogitans 

non magisore, et chirografo hoc meo, 

qua corde et animo, profiteor me D 

Catholica SfantaJ R[omana] Eccl[esi]a 

fide, qua Di-

vinus apostolus in universo mundo 

annunciari prédicat. 

Gaspar Scioppius Clare Vallii et 

Gorini Coraes. 

73 [145] 

Famiglie nobili del Conseglio di Pad[ov]a 

Alvaroti. Amai. Anselmi. 

Aldrighetti. Agghiaci. Al-

banesi. Angeli. Abbriani. 

Buzzacarini. Borromei. Bon-

zanini. Barisoni. Bado-

eri. Brazoli. Bassani. Ba-

zoli. Beraldi. Bagarotti. 

Bonmartini. Biasi. Ber-

toldi. Beltramini. Bene-

detti. Bonbardini. Bruschi. 

Capiselista. Conti. Capidivacca. 

Cumani. Cortusi. C. S. Pi-

eri. Cortini. Campolonghi. 

Cittadella. Co. d'Abbano. 

Corbelli. Cuccina. Com-

73 [146] 

pagnoni. 

Dotti. Dottori. Discalzi. Dansi. 

Dondi Orologi. 

Este. 

Forzadura. Frizimelega. Frascá. 

Ferracoli. Falaguasta. Ferro. 

Filaroli. Falghieri. Frances-

coni. 

Giusti; Gagliardi, Ghiarra. Guidotti. 

Gusella. Gagi. Grompi. 

Lioni. Lenguazzi. Lionessa. Lia. 

74 [147] 

Mantova. Mussati. Malfatti. 



Montagnana. Meggiara. 

Mieri. Massimi. 

Nani. Negri. Nicolosi. 

Obizzi. Orsati. Oddi. Ottelli. 

Papafava. Paneghi. D Ponte 

Pigna. Piazzola. Pol-

castri. Palazoli. Panizzoli. 

Pizzati. 

d Rio. Remusi. Ruberti. Refatti. 

S. Bomfati. S. Croce. Saxossia. 

Sala. Salvadeghi. S. Oliana 

Soncini. Savioli. Sole. Stra. 

74 [148] 

Santonini. Spazzarini. S. Gataro. 

Scotti. Severini. Santi. Secchi. 

Speroni. 

Trenti. Torreglia. Trinisani. 

Testa. Tergolina. Tessari. Toreglia. 

Vigodarzere. Uberti. Venturini. 

Vitaliani. 

Zueca. 

75 [149] 

Famiglie aggregate al Conseglio 

It 

nella passata guerra di Candia. 

Borini. Bellini. Brentani. 

Cassici. Franchini. Man-

zoni dal ferro. Manzoni 

di Mezocono. Malacreda. 

Franchi. Pochini. 

Famiglie aggregate al Conse-

glio nella guerra presente. 

Bosi. Casale. Ferri. Pet-

tenelli. Maldura. Preti. 

Quagliati. Rosa. Zuccani. 

Trotta. 

75 [150] 

Famiglie aggregate alle 

Veneta nobiltâ. 

DondiOrologi. Manzoni. Papa-

fava. S. Sofia. Zacchi. 

Zambelli. 

Famiglie, che hanno presente-

mente cavalieri di Malta. 

Buzzacarini. Cittadella. Pa-

pafava. Mussata. Zab-

barella. Vigodarzere. 

Fam. 
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76 [151] 

Famiglie, ch'hanno cav[alie]ri del 

Sangue di Mantova. 

Buzzacarini. Conti. 

Famiglie ch 'hanno Cavfal iejr i dc l l ' o rdf in je 

dello Spirito Santo. 

Dotti. Dottori. dá Grompo. 

Frascá. Francesconi. Falghieri. 

Lioni. Co. di Sanguiné. Altri 

Lioni. Del Gazara Co. del 

Pallů Magg[io]re Lionessi. 

d Ponte. Paneghi. 

d Rio. 

S. Bonifáci. Sala. Salvadeghi. Sole. 
xcvSavioli 

Dottori. 77 [153] 

Famiglie, ch'hanno il Titolo 

Marchionale. 

Obizzi Marchesi d'Orciano. 

Dondi Orologi. Papafavi. 

Del Azara. Buzzacarini. 

Barisoni. Manzoni dal 

ferro. 

76 [152] 

Famiglie ch'hanno il Titolo 

Comitale. 

Alvarotti. Aldrighetti. Albane-

si. 

Buzzacarini Co. di Mcduna. Buz-

zacarini. Bonzanini. Bazo-

li. Brazoli. 

Conti. Capodivacca. Capidilista. 

Cittadella Co. della Bolzonella. 

Corbelli. Cuccina. 

Famiglie, ch'hanno havuto da 

gl'imperatori il fregiodi 

co[nti] Palatini. 

Capidelista. Bonzanini. Man-

tova. Bonavides. Saxoni. 

xcv'Si é formata questa Relatione sul 

fondamento di buone autorité, 

massime del Sansonino, Pi-

gnoria, Bonifaci, Ongarelli, Ca-

vazza, Frizieri, Cagna, Por-

tenari, Calderio, Mussati, 

Orsato cavalière, Gatavi, Ma-

noscritti antichi. 

77 [154] 

Indice di quanto si contiene in 

questa relatione 
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Discorso generále intorno la cittá di 

Padova. 

Sepolcro cli Antenore. 

Altre memorie Antiche 

Rena. 

Porto antico. 

Coiisei. 

Vestigi ďalcune Torri. 

Memoria riguardevole. 

Salla dclla Ragione. 

Sala del Conseglio. 

Palazzo Prefettitio. 

Horologgio publico. 

Muraglie Vecchie. 

Castello. 

Muraglie modeme. 

Monte di Pietá. 

Studio Pubblico. 

Collegi. 

Libraria pubblica. 

Accademia Ricovrata. 

Horto de Semplici. 

Chiesa del Santo. 

d'Abb[an]o 

Academi Delia. 

Vescovato. 

Chiesa cattedrale. 

Stendardo del clero. 

Battisterio. 

Sepolcro della regina 

Berta. 

Sepolcri de Carraresi. 

Di reggie P[rinci]pesse cli 

Cipro 

e di Pietro ďAbbano. 

Cimiteri riguardevoli. 

Chiese ch'erano in 

Pad[ov]a 1'anno 1170. 

Altare, ove celebró la 

sua 

prima messa S. Antonio. 

Chiesa di S. Giustina. 

Santi Padovani. 

Genio de Padovani. 

Luochi delitiosi di Cittá. 

Pitture ďAutoři Celebri. 

Garzaria. 

Ponte de Molini. 

Bagni Euganei. 

Testamento di Pietro 

Tutte le famiglie nobili del conseglio 

si antiche che modeme. 

Pietra del Vituperio. 

78 [155] a 78 [156] 

Prázdná strana 
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1 V originále: ALL' ILLVSTRIS:MO 

" V originále: L 'A VGVSTISSIMA 
Hi V originále: REPVBLICA 
n Následující odstavec psán pečlivěji, větším písmem, autor chtěl dát zřejmě důraz na tuto pasáž. 
v V oblasti Veneta bylo město nazýváno jen Padoa místo Padova. 
"' Původně Patavia, pak dopsané tiskacím písmem um (přepsané a) tak, aby výsledek byl Patavium. 
v" Původně byla za detta tečka, pak dopsáno tiskacím písmem (jako doplnění) et anticam[en]te Prala 
Avium. 
Vl" Zde začíná tiskací písmo, opět zřejmě jako doplnění předchozího textu, už se nevrací k historii 
(nemá čas, prostor či chuť), píše o současnosti (už. přítomného času). 
Ix Následující tři slova (latinsky) jsou psána mnohem pečlivěji a o něco větším písmem. 
" Původně haveva, ale přepsáno na havuta, zřejmě tím samým písařem. 
Xl Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
x" Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
Xl" Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
XIV Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xv Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 

Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem (ale jen první řádek nadpisu, nadpis má pět řádek). 
" " Jméno Nicolo je přepsané, špatně čitelné. 
XVI" Dvě 1 v i/uella jsou přepsaná z psacího do tiskacího písma. 

Původně et altra pak přepsáno malé „a" na velké „A", které začíná v levé spodní části řádku 
kličkou, ta překryla původní malé et. 
xx Slovo quali dopsáno později (malým písmem nad původní text). 
XX1 „S" ze slova similmente přepsáno, původně zde bylo „A". 
xx" Následující dva řádky jsou psány mnohem pečlivěji a o něco větším písmem. 
xx"' Původně anzi, pak přepsáno na anco. 
XXIV Tiskacím písmem dopsáno za slovo testifica „do", nad a dopsána vlnovka. 
xxv Celá kapitola Hospitali včetně nadpisu dopsána tiskacím písmem. 
xx" Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
x "" „11" ve slově qllo je přeškrtnuté. 
xx"" První část slova není dobře čitelná. 
XXIX Slovo destra dopsáno tiskacím písmem jako suvka (označená značkou -] ) 
xxx Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
XXXI Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xxx" Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem, tentokrát je písmo dost zhuštěné, pod nadpisem 
není vynechána mezera, jak tomu obvykle je. 
XXX1" Slovo uccisasi je napsáno s mezerami: u c c i s asi (zřejmě, aby byla dodržena délka řádku). 
xxx,v Následující věta (le Sud...Bologne.se) je dopsána tiskacím písmem, evidentně tam dříve neměla 
být, není tam na ní dostatek místa. 
xxxv Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
XXXVI Settembre původně napsáno jako 7bre s vlnovkou nad (7=sette, takže sette+m+bre). 
xxxvii Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xxxviii Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xxxix Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem, opět je pod ním vynechán řádek (což u 
předchozích tří nadpisů nebylo). 
xl Slovo rifermare přepsané (původně rih?izzare). 
xh Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xlii Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xliii Ve slově nazioni bylo původně „t" nationi, ale již v rukopisu je přepsáno na „z". 
xlív „anno" bez h, v textu n e o b v y k l é , jinak všude dodržováno „h" před samohláskou. 
xlv Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xlvi Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xlvii Původně Batta, nad tt vlnovka. 
xlviii Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
xlix Nadpis, pečlivějším a o něco větším písmem. 
1 2x podtržená číslovka. 
1 2x podtržená číslovka. 
" 2x podtržená číslovka. 
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'"' Oprava „tt" ve slově detto na více čitelné (tiskace). 
IV Oprava „tt" ve slově sotto na více čitelné (tiskace). 

Iv Slovo tempo dopsáno později (malým písmem nad původní text). 
Iv' Pod druhým písmenem „a" ve slově machina je vodorovná čárka. 
Iv" Pod druhým písmenem „a" ve slově machina je vodorovná čárka. 
Iv'" Pod druhým písmenem „a" ve slově machina je vodorovná čárka. 
llx Pod druhým písmenem „a" ve slově machina je vodorovná čárka. 
Ix Pod druhým písmenem „a" ve slově machina je vodorovná čárka. 

Ix 

Ve slově generále je „le" v hor.části „přeškrtnuté" 
' Ve slově predicazione je již z, ačkoli ve většině rukopisu se autor drží staršího úzu, tedy t/tt 

(predicatione). 
Ixl" V rukopisu je slovo nonostante rozděleno na dvě, tedy non ostaňte. 
Ix,v Ve slově oggetto není „h" na začátku slova před samohláskou, jak to mu jindy téměř s úplnou 
pravidelností je. 
xv Na straně 43 [85] si písař dává vice záležet, písmo je mnohem úhlednější, čitelnější, světlejší, je 
možné, že také vyměnil psací náčiní (není to ten druhý typ písma, který se zde objevuje). 
Ixvi V rukopise je slovo successori zaznemenáno zvláštní grafikou: Su c c essori. 
Ixv" Ve slově cimiteri je ozdobné písmeno „C". 

Pod letopočtem jsou ve svislém směru tři tečky. 
Ixix Slovo patrizio není napsáno jako obvykle patritio, ale ani v nové podobě patrizio. 
Ixx V rukopisu je slovo nonostante rozděleno na dvě, tedy non ostaňte. 
Ixx' „to" dopsáno později jiným písmem. B,H 

lxx" „ta" dopsáno později jiným písmem. Bta 

lxxi" „to" dopsáno později jiným písmem. B"' 

Ixxv -

„to" dopsáno později jiným písmem. B 
Zde začíná tiskací písmo (až do strany 51 [102)), písmo je úhlednější a také natěsnanější, najeden 

řádek se vejde zhruba dvakrát více slov. 
Ixxvi Attenzione místo attentione (viz např. pozn. 61 či 68). 
Ixxv" Původně bylo ve jméně Aldrighetti místo písmene „I" písmeno „c". 
Ixxvi" Slovo nohilitas je dvakrát podtržené. 
Ixxix Slovo quasi je dvakrát podtržené. 
Ixxx Slovo nascehilitas je dvakrát podtržené. 
XXXI Slovo ne je dvakrát podtržené. 

Ixxx" Slovo dederis je dvakrát podtržené. 
Ixxxi" Slovo maculam je dvakrát podtržené. 
Ixxxiv Slovo in je dvakrát podtržené. 
Ixxxv Slovo gloriam je dvakrát podtržené. 
Ixxxv' Slovo tuam je dvakrát podtržené. 
Ixxxv" Místo rozdělovníku (-) je „:". 
Ixxxvi,i Místo rozdělovníku (-) je „:". 
Ixxxix První část slova maestosissime (na horním řádku) je přepsaná, zřejmě slovo podtím bylo 
rozmazané či rozpyté. 
xc Slovo patrici dopsáno tiskacím písmem nad původní text jako vsuvka, označená značkou - | ) 
XC1 Celý tento odstavec je dopsán tiskacím písmem. 
xc,i Na místě členu la byl půvdoně člen una. 
x a" Slovo Garzaria dopsáno tiskacím písmem 
xav Následující dvě strany (kapitoly Garzaria a Ponte de Molini) jsou psány tiskacím písmem. 
xcv Jméno rodiny Savioli dopsáno tiskacím písmem (zřejmě později). 
xcvi Opět celý odstavec tiskacím písmem, stejně tak jako následující starna s obsahem. 
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Překlad textu 

Veleváženému a znamenitému panu 

hraběti Františku Antonínu 

Berkovi, 

řádnému velvyslanci 

nejvznešenějšího Veličenstva 

císaře Leopolda I.214 

ti nejjasnější 

Benátské republiky 

atd. 

Detailní popis toho nejvýznamnějšího z města Padovy jak z dob starobylých, 
tak z doby moderní 

Není žádných pochyb o tom, že to nejstarší z města Padovy nejsou její 

počátky, i když všechny všeobecně uznávanější historie, které jsou neklamnými 

svědky časů, to jasně dokazují.215 

Smýšlení lidí, které vedlo k záhubě nejšťastnějšího zlatého věku, pokládalo 

za potřebné a /světu/ nevyhnutelné opravit prvotní zákony přírody tak, že mezi lid 

byla uvedena poroba, která předtím nebyla, že byla lidem odebrána svoboda a 

pospolitost [ve smyslu společného vlastnictví] tím, že byla vymezena šíře moře a 

půdy a byly položeny hranice mezi lesy, houštiny, hory, roviny, jezera, bystřiny, 

řeky a prameny. 

Z toho se zrodila tak ukrutná válka, že až dohodou všech národů bylo 

ustanoveno neodvolatelné pravidlo: Vítěz má právo na zisk a zůstane svobodným 

pánem oblasti, kterou statečně dobyl na svém nepříteli, jehož si tím podrobil. Na 

tomto základě se lze domnívat, že v uplynulých stoletích se mnohé rozličné národy 

zmocnily různých částí světa, a stejně tak Padova podlehla témuž osudu, jak nás 

214 Leopold 1. (1640 -1705), 1658-1705 císař Svaté říše římské národa německého, od 1655 uherský 
a od 1656 český král, samostatné vlády se ujal po smrti svého otce v roce 1657. 
215 V době vzniku rukopisu a ještě dlouho poté se mělo za to, že Padova byla založena mytickým 
hrdinou Anténórem (viz úvodní kapitola týkající se historie Padovy a kapitola Hrob Anténóra). " 
Starší než počátky onoho města by tak zřejmě měly být ostatky údajně patřící jeho zakladateli. 
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poučil důvěryhodný historik Leandro Alberto.216 Poté, co byli Tyrrhénové217 (kteří 

ji [Padovu] předtím obývali) násilně zahnáni společníky Hérakla, který přemohl 

krále Španělska Géryona,21* a zamířili [Tyrrhénové] do těchto částí, čímž dali 

počátek osídlení Alp, které předtím nebyly obydlené, proto se jim říkalo Euganei 

Alpini. Výše zmínění Tyrrhénové, říká Strabón,219 pocházeli z Tirenna, syna Atiho, 

krále Lýdie,"0 a Lýdové z Luda, třetího syna Šéma, který měl za otce Noa. 
221 

V roce 1128" před příchodem Spasitele (jako důsledek požáru Tróji) se 

ve stojatých vodách Jaderského moře objevil Anténór222 s dvěma tisíci pěti sty 

Trojany a dvanácti tisíci Henety223 (jak tvrdí Marco Guazzo224), a poté, co se jeho 

noha dotkla země, začal vyhánět Euganejce,225 kteří mírumilovně vládli území od 

moře k Alpám, zničil jejich hlavní město, které se jmenovalo Euganea, a z jeho 

trosek pozvedl jine město, jemuž dal jméno Patavium, dnes celým světem Padova 

nazývané a kdysi Prata Avium. 

Takto zůstala Padova po mnoho času a přešla pod vládu svých vlastních 

králů. V tomto období šťastné volnosti prožila mnoho olympiád a spokojeně 

přijímala vládu aristokracie za konzulů i demokracii za tribunů. Během pontifikátu 

Leandro Alberti (1479 - 1553), dominikán narozený v Boloni, autor historických a 
geografických děl, mezi něž patří Storia di Bologna a Descrittione di tutlá Italia vytištěná v roce 
1550 a poté znovu nesčetněkrát vydaná, jedná se o nejvýznamnější geografický popis Itálie XVI. 
s to le t í . 

Tyrrhénové (Etruskové). 
Géryon, trojtělý obr hlídající na ostrově daleko na západě v Atlantském oceáně stáda, která měl 

Héraklés přihnat svému strýci, mykénskému králi, Eurystheovi. 
2 | g Strabón z Amaseie v Pontu (64 př. n. 1.-19 n. 1.), řecký historik a zeměpisec, vedle 
nedochovaného historického díla Hypomnémata (Paměti) napsal zeměpisný spis Geógrafica 
(Zeměpis, 17 knih), nejobšírnější zachované dílo o antickém světě. 
220 Jedna z mytických teorií o původu Tyrrhénů (tedy Etrusků) vysvětluje jejich jméno pomocí 
podobnosti jména Tyrrhénů s městem Tyrrha v Lýdii, odtud udává jejich původ z Lýdie. Tato teze se 
poprvé objevuje u Herodota. 

Mýty kladou založení Padovy, a tedy i příchod Anénora, do roku 1184 př. n. 1. Zde se autor buď 
přepsal, nebo se různé mýty o původu Padovy rozcházejí. Skutečný zrod Padovy pak spadá do 
počátků IV. století př. n. 1., nejstarší zmínka o Padově je z roku 302 př. n. 1. z pera Tita Livia, který 
píše, že spartský král Kleomenés byl poražen Padovany, když provozoval pirátství na pobřeží 
benátském. 
222 Anténór, vynikající Trojan, pohostinný přítel Odysseyův a Menelaův, když jako vyslanci 
navštívili Tróju. Od té doby radil v Tróji stále k míru, k dorozumění a k navrácení Heleny. Proto byl 
při dobytí města jeho dům ušetřen. Později se prý vystěhoval do Kyrény, podle jiných pověstí založil 
město Patavium, tedy dnešní Padovu. Viz Vergilius, Aeneis. 
223 Enetové či Venetové, kmen, podle něhož se dnes nazývá region Veneto, podle mýtů přišli do 
těchto míst v čele s Anténórem jako uprchlíci z Tróje, když předtím ztratili svého krále Pilemena 
(jak píší s drobnými odchylkami Titus Livius a Vergilius). 
221 Marco Guazzo (1480/1490-1556), italský spisovatel, básník, autor divadelních her a voják. Autor 
spisu Historie di Marco Guazzo delle cose degne di memoria successe dell' anno 1524 sino a questo 
presente 1552 aj. 

25 Euganejci, lid, který se usadil v oblasti v Colli Euganei a přilehlých oblastech (mezi Jaderským 
mořem a Alpami) v době okolo 200 př. n. 1. 
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papeže Lva I. Vel ikého" ' byla Padova nemilosrdně zničena králem Hunů 

Attilou.227 Roku 493 našeho letopočtu, za pontifikátu Gelasia I.,22x byla Gótem 
229 

Theodorichem," králem Itálie, znovu v poklidu vystavěna a byla [Padova] 

poslušná jemu samému, jeho následovníkům i ravennským exarchům. Po té, co ji 

znovu krutě vyplenil Totila, se o ni výše zmínění exarchové postarali, a [Padova] 

nabyla opět sil, ale pak si ji se zvířecí krutostí podmanil Agilulf231 a obrátil ji v 

popel. Konečně Karel Veliký,232 který si podrobil Langobardy,233 ji [Padovu] 

pozvedl na šťastné místo, ozdobil ji důstojností, privilegii a výsadami. V době, kdy 

seděl na papežském stolci ve Vatikánu Benedikt VI.,234 byl v Padově ustaven 

konzulát, který se zde udržel několik století, když přitom rostlo její bohatství, moc a 

vrcholné úřady za císařů z rodu Karlovců,235 Berengarů,23'' Sasů237 a Franků.238 

Jindřich III.239 ji vyznamenal svobodami a právem razit mince. Berta,240 manželka 

Jindřicha IV., všechna tato privilegia znovu potvrdila, k tomu jim přidala právo r • 74 1 

užívat carroccio" a obdařila je dalšími královskými výsadami. 

Když byla [Padova] uvedena do takto vznešeného stavu, byla těmi 

nejmocnějšími ustanovena rada šestnácti nazvaná Rada staršíchxcv" Také byl 

jmenován senát šedesáti, jehož členy se stávali jen ti, kteří měli velký majetek, byli 

226 Lev I. Veliký (440- 461), papež. 
227 Attila (406- 453), nejmocnější král Hunů, pod jeho vedením byla Padova mezi lety 450-453 
zničena Huny. 
22s Gelasius I. (492-496), papež. 
22" Theodorich 1. Veliký (asi 455-526), ostrogótský král 475-526, napadl Itálii, roku 493 ji ovládl a 
jako hlavní město a své sídlo zvolil Ravennu. 
230 Totila (Baduila, 541-552), král Ostrogótů. 
231 První skutečně velká zkáza Padovy nastala během vpádu langobardského krále Agilulfa roku 601. 
Město shořelo, organizační správa byla rozvrácena a biskupství rozloženo. 
232 Karel 1. Veliký (asi 747-814), nejslavnější panovník z rodu Karlovců, vnuk Karla Martela, 
franský král 768-814, král langobardský 774-814 a císař obnovené Římské říše (jako Karel I.) 800-
814. 
233 Langobardi, germánský kmen se sídly u dolního Labe. V VI. století pronikli do severní Itálie a 
tam se usadili (odtud název Lombardie). 
234 Benedikt VI. (973-974), papež. 
235 Karlovci: Pipin III. ((741) 751-768), Karel I. Veliký (768 (771 )-814), Karloman (768-771), 
Ludvík I. Pobožný (814-840), Lothar 1. (840-855). 
236 Berengar I. Friaulský (asi 850-924), Berengar II. lvrejský (900-966). 
237 Saská dynastie: Jindřich 1. Ptáčník (919-936), Ota I. Veliký (93^973) , Ota 11. (973-983), Ota 111. 
(983-1002), Jindřich II. (1002-1024). 
238 Dynastie sálská: Konrád II. (1024-1039), Jindřich III. (1039-1056), Jindřich IV. (1056-1106), 
Jindřich V. ((1098) 1106-1125). 
239 Jindřich III. (1017-1056), císař Svaté říše římské. 
240 Berta da Torino, manželka Jindřicha IV. (1050 1106), byla dcerou markýze Odona, hraběte 
z Chablais, za Jindřicha IV. se provdala 13.7. 1066. 
241 Carroccio, za dob Komuny velký vůz se čtyřmi koly tažený voly a nesoucí insignie komuny, oltář 
a zvon, okolo něho se shlukovaly a bojovaly vojenské oddíly z pádské nížiny, sloužil také pro 
povzbuzení bojovníků. Byl bráněn vybranými vojenskými oddíly nazývanými compagnia del 
carroccio a ozdobený barvami komuny. V časech míru byl uchováván v hlavním kostele města. 
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vzdělaní a měli schopnosti, jaké jsou jen zřídkakdy k vidění.xcv"' Kromě toho 

ustavili i Velkou radu,xux která čítala tisíc lidí, jednu půlku tvořili zástupci liduc a 

druhou šlechta a nakonec byla vytvořena rada čtvrtá, která se scházela jen kvůli 

nejzávažnějším případům, do této rady měl dveře otevřené dokonce i prostý lid. 

Když bylo toto šťastné období vlády na vrcholu, zrodily se mezi mocnými 

rozepře, k nimž se připojil krutý a zkázonosný jed z táborů guelfů242 a ghibellinů,243 

tak známých po celé Itálii a také mimo ni samu, vyvolávající rvačky, od nichž se 

pak přešlo k řežím a krveprolití. Lékem na tento stav bylo rozhodnutí jmenovat 

smírčího soudce z cizího města s mimořádnou úřední mocí, pročež bylo podobnou 

vládou ustanoveno odebrat [všem] moc a tituly a všichni byli prohlášeni za sobě 

rovné. Takto to zůstalo až do roku 1236. V té době totiž znovu vyvstaly čtyři mocné 

rody, tedy rod ďEste, ďOnara, Carrarese a Castello San Pietro. Mezi některými 

z nich vznikly rozpory, došlo k tragickým událostem a velmi krvavým proměnám. 

To vše trvalo až do doby, kdy projížděl naším městem" císař Fridrich ll.,244 

který zde při svém odjezdu zanechal Ezzelina da Onara,245 syna jiného Ezzelina, 

řečeného Mnichc" a Aldaidy Mangania Toscana. Onen se prohlásil tyranem a 

nehleděl na nic jiného, než jak by zalidnil vězení občany padovskými a zatížil 

sekyry1""1 mistrů popravčích hrdly těch urozenějších. Byl by dočista zahubil syny 

našeho tak vynikajícího města,uv kdyby se ti vypovězení tímto ukrutným [tyranem], 

roku 1256, za pontifikátu papeže Alexandra,246 s pomocí církevních sil a s výraznou 

podporou Benátčanů, smrtí jeho nevymanili z toho hrozného neštěstí.247 Městu pak 

242 Ghibellini, ve středověku, zejména v době císařů z dynastie hohenstaufské, jméno strany 
nakloněné císaři. Přívrženci papežské strany pak byli nazýváni guelfové. Ve 12. století podporovali 
guelfové v čele se saským a bavorským vévodou Jindřichem Lvem papeže proti císařům Svaté říše 
římské. Znakem ghibellinů byla bílá růže nebo červená lilie, znakem guelfů byl orel, trhající svými 
spáry modrého draka, na hlavě lilií zdobeného. Jménem ghibellinů a guelfů byly často označovány 
také místní strany. 
243 Viz pozn. č. 242. 
244 Fridrich II. (1194-1250), od 1211 (1212) římsko-německý císař, vnuk Fridricha I. Barbarosy. 
Působil převážně v jižní Itálii, celý život vedl spory s papeži Řehořem IX. a Inocencem IV. a 
lombardskými městy. 
245 Ezzelino III. da Romana (1194 - 1259), pán Verony, Vicenzy a Padovy, pocházel z rodu Ezzelini, 
který se původně usadil na hradě Onara (1035-1199), proto se nejdříve nazývali Ecelini da Onara. 
Poté, co byl hrad Onara zničen, se rodina přestěhovala na hrad Romano, z něhož jejich potomci 
převzali jméno. Syn Ezzelina II. řečeného Mnich a Adelaidy z rodu hrabat z Mangony byl 
spojencem Fridricha II., který jej jmenoval císařským zástupcem pro Lombardii, mimo jiné 
kontroloval důležitou průjezdní cestu přes veronská zdymadla, zabezpečující spojení s Německem. 
V Padově nechvalně působil mezi lety 1237-1256. V roce 1254 (čtyři roky po smrti Fridricha II.) dal 
papež Inocenc IV. Ezzelina do klatby jako kacíře a odsoudil jeho nelidské krutosti, zvláště kastraci 
dětí. Ezzelino zemřel šest let poté v Soncinu. 
246 Alexandr IV. (1254-1261), papež. 
247 Ezzelino III. da Romana zemřel až roku 1259. Roku 1256 byl z Padovy vyhnán, když proti němu 
byla předtím vyhlášena křížová výprava podporovaná Benátkami. 20. června 1256, tedy zrovna 
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trvalo o něco déle než padesát let,LV než se vzpamatovalo ze zmíněné tyranie. 

V době, kdy na papežském stolci seděl Kliment V.,248 se již Padova opět mohla těšit 

z míru. 

Znovu ji [Padovu] uvrhl do války Canne dalla Scala,249 pán Verony, a 

odebral jí Vicenzu a další města, která ale dal Jindřichu VII.251' z domu 
' 251 

lucemburského. Po jeho smrti se vrátila k dřívější svobodě, ale protože ti 

nejrozvážnější věděli, že naše městocvl by se těžko bránilo a uchránilo před mnoha 

skrytými i zjevnými nepřáteli, které mělo, domluvili se, že si zvolí jednoho vůdce, 

který nahradí vladaře, přičemž padla volba na Giacoma da Carrara,252 později 

řečeného Veliký, pro jeho vzácné schopnosti. Uměl uklidnit neshody občanů 

s komunou tak, aby byli všichni spokojeni. Zemřel roku 1324 během pontifikátu 

Jana XXI."5 ' Po jeho smrti se na město znovu snesly pohromy. Aby se z nich 

osvobodili, obrátili se Padované na císaře Fridricha III.254 Ten j im doporučil jednat 

s vévodou korutanským,255 který j im až do roku 1328 posílal vládce.2"' V tom roce 

v době, kdy Ezzelino podnikal útok na Mantovu, se podařilo Padovu osvobodit. Následný Ezzelinův 
pokus získat Padovu zpět byl ale neúspěšný. 
"4S Kliment V. (1305-1314), první papež, který sídlil v Avignonu. 
24" Cane dalla Scala, řečený Cangrande (1291-1329). 
250 Jindřich VII. Lucemburský (1275/1276-1313), od roku 1308 král a do roku 1312 císař Svaté říše 
římské. Během marného pokusu ovládnout Itálii zemřel na zimnici. Je pochován v Pise. 
251 Padova byla v době Jindřicha Lucemburského bohatým městem s kvetoucím obchodem a 
moderní univerzitou, stojícím na straně guelfů. Byla velmi citlivá na svoji samostatnost a na 
Jindřicha VII. pohlížela s nedůvěrou. Za to, že Jindřich VII. potvrdil držení Vicenzy, požadoval 
vysoký příspěvek, aby mohl vybavit své vojsko v Lombardii. Padované odmítli zaplatit a začali se 
připravovat na válku, ve které Vicenzu ztratili. Na straně Jindřicha VII. byl i Cangrande della Scala. 
~52 Giacomo da Carrara (? - 1324), pán Padovy (padovské signorie). V roce 1318, když Cangrande 
della Scala v čele veronských vojsk dobyl několik pevností v padovské provincii a ohrožoval i 
samotnou Padovu, byl v důsledku těchto pro Padovu tragických událostí Giacomo 1. da Carrara, 
kterému se pak říkalo Giacomo il Grande, jmenován do funkce velitele lidu (capitano delpapalo) a 
poté i císařským zástupcem (vicario imperiále). Tím začíná vláda rodu da Carrara v Padově. Moc 
rodu della Scala, který ovládal Veronu, sice posléze začala opět vzrůstat, ale vojsku rodu Carraresi 
se podařilo město ubránit a Cangrande byl jednou provždy poražen v památné bitvě u bran města. 
253 Jan XXI. (1276-1277), papež. Autorovi rukopisu zřejmě vypadla jedna číslice, protože podle 
letopočtu 1324 (viz výše) by se spíše mělo jednat o Jana XXII. (1316-1334). 
254 Fridrich I. (III.) S l i č n ý (1286/1289-1330), od roku 1306 rakouský a štýrský vládce a od roku 
1314 římský král. 
255 Je docela možné, že tímto vévodou korutanským měl autor na mysli v Čechách dobře známého 
Jindřicha Korutanského (asi 1265-1335), od 1295 korutanského a tyrolského vévodu, 1307-1310 
českého krále. 
256 V roce 1321 byl císařským zástupcem (vicario imperiále) jmenován vévoda korutanský. V roce 
1328 se Marsilio vzdal Cangrandovi, který vstoupil do města. Ale již v roce 1329 Cangrande ve 
Veroně zemřel. Přesto zůstala Padova v rukou rodu della Scala až do roku 1337, kdy se Marsilio I. 
dohodl s Benátčany na osvobození Padovy a znovu převzetí moci. Tak se Padova dostala zpět do 
rukou rodu da Carrara. 
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byl občany provolán vládcem Marsilio da Carrara,257 který se ujal vlády, ale ještě 

ten rok mu vláda vyklouzla z rukou, když dal město Mastinovi, synovi Cane 

Scaligera, jako věno k svatbě onoho se svou sestrou Tadeou. Tento nový vládce byl 

v čele do roku 1337, kdy výše zmíněný Marsilio sebral znovu síly a získal město, ve 

kterém pokračovala vláda rodu da Carrara25* s nejrůznějšími peripetiemi až do roku 

1388. Během pontifikátu papeže Řehoře XI.259 ho [rod da Carrara] Gian Galeazzo 

Visconti zbavil vlády, ale udržel se u moci pouze po dobu tří let, pak ji znovu získal 

Francesco III. da Carrara,260 který se také stal pánem Verony. Mohl se spokojit 

s místem, na které jej štěstěna usadila, ale protože usiloval o mnohem více, a také 

porušil mír s Benátskou republikou, ztratil život i vládu nad naším městem,cv" 

městem tak starobylým, vznešeným a váženým, městem tak slavným, protože bylo 

římskou kolonií a bylo součástí Latia se všemi úředníky i právy, a proto bylo 

zapsáno v tribú Fabia,261 mělo jezdecký řád262 složený ze svých vznešených rytířů, 

rozlehlé pomerium263 a mnoho dalších předností, ze kterých těžilo. 

2 " Nástupce Giacoma da Carrara, Marsilio 1., podlehl v roce 1329 moci Cangrande della Scala a 
malá signorie byl pohřbena. Díky benátsko-florentskému spojenectví z roku 1336 mohla padovská 
signorie znovu povstat. Marsilio I. zemřel v roce 1338. 
258 Rod da Carrara získal své jméno od stejnojmenného hradu v padovském hrabství. Padova byla 
součástí signorie rodu da Carrara od roku 1318 do roku 1405. Vzestup tohoto rodu v Padově začíná 
po pádu Ezzelinovy tyranie. Hlavně za vlády Libertina, Jacopa 11. a Francesca řečeného Starý (il 
Vecchio) vzrostl mnohonásobně význam Padovy. Na pár desítek let se stala jedním z nej větších 
center soudobé italské kultury, a to nejen v oblasti literatury, ale i umění či věd. 
25<) Řehoř XI. (1370 -1378), papež. Není zde zcela patrné, o kterém roce autor mluví. Pokud ovšem 
události sahají za rok 1378, byl již papežem Kliment Vil. (1378-1394). 
260 Francesco Novello (1391-1404), syn Francesca řečeného Starý (il Vecchio), se stejně jako jeho 
otec nechal unést sny o Padově jako centru velkého státu, a pokračoval tak v šarvátkách s rody della 
Scala, Visconti a Friulani, až se nakonec postavil i Benátské republice. Roku 1405 byla Padova 
obsazena a ve městě vypukla morová epidemie. Po pádu Padovy byli Francesco Novello a jeho syn 
Francesco III. da Carrara předáni Benátkám, předvedeni před dóžete a poníženi, mezitím co 
padovský vyslanec podepisoval dokument o podřízení Padovy Benátkám. Francesco Novello a jeho 
dva synové byli poté uvrženi do žaláře, třetí syn zemřel ve vyhnanství ve Florencii. 
261 Padované stáli na straně Říma již v bitvě u Kann (Cannae, 2.8. 216 př. n. 1.), v roce 141 př. n. 1. 
senát pověřil prokonzula L. Cecilia Metella Calva, aby stanovil hranice mezi územím patavino a 
atestino, což znamenalo přednostní schválení samosprávy, v roce 49 př. n. 1. byla Padova povýšena 
na municipium a byla zapsána do tribú Fabia. Fabiové byli podle římských tradic jedním 
z nejstarších římských patricijských rodů. Padova se tak stala municipiem jménem Patavium a řídila 
se podle lex Iulia mucipalis. 
2ň2 Padova měla výlučné postavení oproti jiným cisalpinským městům, byla velmi bohatá, při sčitání 
lidu za Augusta jediným italským městem (kromě samotného Říma), které mělo více než 500 
obyvatel s takovým majetkem (měli alespoň 400 000 sesterciů), že mohli být zapsaní v jezdeckém 
řádu (online equestre). Za časů Strabóna měla Padova padesát tisíc obyvatel (bez otroků a cizinců), 
bylo to město s kvetoucím obchodem, k němuž přispívala její výhodná poloha, cesty ji spojovali se 
všemi významnými městy v oblasti, navíc se podílela na říční dopravě. 
263 Pomerium, v antickém Římě prostor hned za vnější i vnitřní částí městských hradeb, který byl 
považován za posvátný a byl udržován nezastavěný. 
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Ale ještě slavnější proto, že dlí [Padova] již po mnoho let pod křídly Adriaca 

Leona,264 takže se nemusí bát žádných uskoků [doslova „leváren"], a je velmi 

plodnou matkou hrdinných vojevůdců i literátů. 

Nyní je ve státní službě v hodnosti hlavního poruěíkacvl" benátských vojsk 

hrabě Francesco Zacco,265 když byl předtím ve službě u [dosud] žijícího bavorského 

kurfiřta,266 stejně jako pan hrabě Frá Luigi Cittadella, rytíř řádu maltézských rytířů, 

jenž má také hodnost válečného generálního seržantac,x v té samé státní službě 

v Levantu, je také zaneprázdněn v této blízké hrozící válce, pan hrabě Dotto de 

Dauli, také on, rytíř řádu maltézských rytířů, s hodností plukovníka pluku pěchoty, 

jenž se nachází na hranicích benátského státu směrem k Lombardii. V této době 

jsou kapitáni výše zmíněného pluku dva vznešení Padované: markýz Gaspare Dondi 

Horologgio267 a markýz Papafava.268 Také hrabě Silvio Capodilista269 má 

připravenou skupinu ozbrojenců. Všichni tito zmínění muži přísahali věrnost vladaři 

a vystavili v nebezpečí svůj život i majetek pro své přednosti a na svou obranu. 

Hrob Anténóra 

Naše nejvznešenější město se skutečně právem pyšní, a to nejen proto, že je 

díky svým starobylým počátkům nadřazeno samotnému Římu, ale také proto, že 

v jeho lůně leží klenot nejváženčjší, složený z těch kamenů, jež v sobě uchovávají 

ostatky jeho královského rodiče, na což nemůže být hrdé žádné jiné město, které 

264 Adriaco Leone, tímto adrijským lve myslel autor zcela jistě Benátskou republiku. 
265 Zacchí, rodina náležející k benátské šlechtě (viz seznamy na konci rukopisu). 
266 Maximilián II. Maria Emanuel Kajetán (1662-1726), vévoda a kurfiřt bavorský z rodu 
Wittelsbachů, místodržící Španělského Nizozemí (1692-1706), uznávaný vojevůdce. Jeho první 
ženou byla Marie Antonie, dcera císaře Leopolda I. Během válek o španělské dědictví přešel na 
protihabsburskou stranu a po bitvě u Hochstádtu přišel o Bavorsko. Císař Josef I. jej v roce 1706 dal 
do říšské klatby. Bavorsko získal Maxmilián II. Emanuel zpět až v roce 1714, kdy se také usmířil s 
Habsburky. 
267 Dondi dalFOrologio, benátská rodina, jejichž předek Giacomo (pozn. ě. 340) sestrojil v Padově 
jedny z prvních kyvadlových hodin (orologio a peso), jeho syn Giovanni, který zemřel v roce 1384, 
byl nejen znalec medicíny a fyziky, ale také literát, přátelil se s Petrarkou. Díky němu získala rodina 
Dondi dall Orologio benátské občanství a on sám byl také zapsán do Rady republiky (consiglio della 
repubblica). Jedna z větví zastoupená Galeazzem byla v roce 1653 přidružena k městské šlechtě 
(patriziato) a několik desetiletí poté (1764) získal od Karla Emanuela titul markýze. Rodina 
nazývající se také Dondi Orologi patřila k benátské šlechtě, její zástupci byli členy Rady Padovy a 
také se honosili titulem markýzů (viz seznamy na konci rukopisu). 
268 Papafavi, šlechtická rodina z Padovy pocházející z vedlejší větve rodiny da Carrara, zástupci této 
rodiny byli členy Rady Padovy, náleželi také k benátské šlechtě, byli rytíři Řádu maltézských rytířů 
a měli titul markýzů (viz seznamy na konci rukopisu). 
269 Capodilisti, šlechtická rodina z Padovy, její zástupci byl členy Rady Padovy, zároveň jim 
přináležel hraběcí titul a od císaře získali titul comiti Palatini (viz seznamy na konci rukopisu). 
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nemůže doložit tak dávné počátky jako právě toto. V souvislosti s tímto je třeba 

doplnit, že jí byla dlouhý čas nakloněna štěstěna; čas, který pro svou povahu 

ponechal v zapomnění slávu a nadřazenost a nechal jí tuto jedinou útěchu, a to i 

přese všechno, co musela během dob vytrpět. 

Tento hrob byl objeven v roce 1274. Ostatky byly uloženy ve schránce 

z cypřišového dřeva, na jejíž jedné straně bylo lze přečíst níže uvedená slova: Regis 

Antenoris Memoria. Tato výše zmíněná schránka z cypřišového dřeva byla 

uzavřena v jiné, olověné schránce, a to proto, aby ji chránila.270 

Příčina tohoto nálezu byla tato: v říčce, jež teče za kostelem Santa Sofia,271 

lidé často nacházeli utopené děti, které tam byly pohozeny ženami ze společenské 

spodiny, a tak se tehdejší vláda rozhodla zbudovat zde místo milosrdenství,cx kam 

by byly tyto děti uloženy, a zůstaly by tak zachráněny od smrtelného neštěstí, jehož 

obětí by se jinak staly. Poté, co bylo pro tento tak potřebný špitál stanoveno místo, 

byla již uvedeného roku [1274] zahájena stavba budovy a při kopání základů byla 

nalezena ona schránka. Při těchto velmi významných pracích měl hlavní slovo 

básník Lovato,' " jenž byl v té době v městské Radě starších, osoba velmi známá a 

mravů rozvážných. Tento si přál, aby onen hrob, jenž měl být uložený na nějaké 

příhodné místo, byl umístěn do průčelí jeho domu, blízko kostela San Lorenzo,27, 

což se mu splnilo. Nedaleko lze vidět také sarkofág, kde je pohřbený on sám. 

Historie těch dob vyprávějí, že nebesa ze svého zalíbení ukázala velké 

milosrdenství, protože v těchto místech byly nalezeny dvě vázy plné zlatých mincí, 

jejichž cena byla třicet tisíc lir a jež posloužily jako základ věna tohoto špitálu. 

270 Doby, kdy byly ostatky přisuzovány bájnému králi Anténórovi, již dávno minuly. Podle 
posledních výzkumů (1985) se soudí, že to byl nikoli král Anténór, ale pravděpodobně maďarský či 
německý válečník, který žil v III. či IV. století n. 1. a v roce 1274 byl znovu pohřben jako král 
Anténór. Byl to právě básník Lovato Lovati, který v těchto ostatcích (i kvůli tomu, že společně 
s ostatky byl nalezen i meč zvláštního tvaru a dvě vázy plné zlatých mincí) viděl bájného zakladatele 
Padovy. Roku 1283 byla vystavěna hrobka, která stojí dodnes na Anténórově náměstí. Původně stála 
u kostela San Lorenzo, který byl ale za Napoleona zrušen. Poté, co byl kostel stržen, byla hrobka 
umístěna postupně v různých částech Padovy, až se vrátila na stejnojmenné náměstí, které bylo 
otevřeno roku 1937. Tam lze tuto hrobku vidět dodnes. 
271 Kostel Santa Sofia patří mezi nejstarší padovské kostely. Byl postaven na troskách pohanského 
chrámu. První velká přestavba sahá do IX. století. Současná stavba vznikla mezi lety 1106 a 1110 (z 
té doby se dochovala vnější apsida), dokončena byla roku 1127. Z XII. století pochází křtitelnice, 
upravená v XXIV. století. Malá románsko-gotická zvonice pochází ze XIV. století. 
272 Lovato Lovati (1241-1309), raný humanista, učitel A. Mussata, v jeho pozůstalosti lze objevit 
metrické poznámky k Senecovým tragédiím, fragmenty eposu Tristan a Izolda a dopisy. Byl pohřben 
v kostele San Lorenzo. Ještě před tím, než byl kostel zbourán, byla jeho hrobka přenesena na náměstí 
del Santo. Po té, co byly strženy zbytky kostela, byla hrobka postupně přesouvána na různá místa 
v Padově. Roku 1937, když byly dokončeny úpravy Anténórova náměstí, byla hrobka vrácena na své 
původní místo. 
~73 Kostel San Lorenzo, viz pozn. č.270. 
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Alberto dalla Scala,274 který se stal pánem Padovy, si roku 1334 zatoužil 

prohlédnout tyto velmi slavné ostatky, a tak byl při velké slavnosti a za přítomnosti 

šlechticů a zástupců lidu sarkofág otevřen. Uvnitř byl nalezen meč onoho již 

zmiňovaného krále. Scaligero [Albero dalla Scala] o něj požádal jako o dar města a 

ten mu byl laskavě odevzdán. 

Stopy nejstarších hradeb 

Mluvíce o starobylých památkách, lze si prohlédnout věž, v níž se dnes 

nachází Madona řečená del torresino [torre=věž]. Také za kostelem Santa Sofia se 

nalézají zlomky hradeb, stejně tak na boku [mostu] Porciglia [ponte Porciglia] až 

k [Porte] Contarine2 7 ' a také na mostě de Carmini, na hranicích toho kláštera.276 

Badatelé zabývající se dobami uplynulými vyprávějí, že to, co bylo nyní popsáno, 

j e jen malinká památka na hradby, jež nechal postavit Karel Veliký po té, co porazil 

Longobardy, kteří zničili naše tak hrdé město0"1 a nechali ho téměř sto padesát let 

neobydlené. Spisovatelé dokonce uvádějí, že kostel San Egidio277 nechal vystavět 

samotný Karel Veliký na památku toho, že porazil a podmanil si národ tak mocný. 

Další starobylé památky 

V paláci pánů z Mantovy27x u Eremitánů279 lze vidět mnoho velmi starých 

mramorových soch."" Jedna obrovská socha,2X0 která j e dílem Bartolomea 

274 Alberto del la Scala (1306-1352), od roku 1329 do své smrti byl pánem Verony, ale až do roku 
1351 jen jako spoluvládce se svým bratrem Mastinem II. 
275 Plavební komora Porte Contarine je nejpozoruhodnější hydraulickou památkou Padovy. Byla 
postavena za starosty (podesta) Contariniho (XIII. století). Odtud pravděpodobně i jméno Porte 
Contarine. Jiná hypotéza spojuje název se jménem oblasti (contrada) Contarinorum. 
276 Carmini je lidový název pro basiliku Santa Maria del Carmine. Řeholní řád karmelitánů se usadil 
v Padově na konci XIII. století. Společně s prvním kostelem byl vystavěn roku 1212 i konvent 
jeptišek, který byl před rokem 1295 kannelitány přestavěn. Kostel byl několikrát poničen (husté 
sněžení, zemětřesení, požár) a přestavěn. 
277 Kostel San Egidio, dnes již neexistuje. Svatý Edigius (zřejmě konec Vll.-začátek VIII. století), 
poustevník a pravděpodobně opat jednoho kláštera na jihu Francie. 

Palác rodiny Mantova Benavides se nachází za kostelem degli Eremitani, jeho architektem byl 
Bartolomeo Ammannati (1511-1592), viz pozn. č. 281. Tento umělec vytvořil také pomník rodiny 
Benavides v kostele degli Eremitani. 
279 Eremitani je tradiční pojmenování pro kostel Santi Filippo e Giacomo, náležející původně řádu 
augustiniánů poustevníků. Ke kostelu přiléhá jejich bývalý klášter, kde je dnes městské muzeum.' 
280 Socha představuje Herkula. 
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281 Ammanatiho," slavného florentského sochaře, se nachází na nádvoří. Pokochat se 

pohledem má oko možnost na průčelí paláce nazývaného da Specchi.282 Další 

[starobylé památky] jsou v paláci pánů hrabat de Gazara u San Francesca,283 také 

v paláci pánů Orsati v té samé ulici, pánů Rii u Dómu, vznešených Benátčanů 

Quirini u Ogni Santi, pánů Zabarella u San Lorenza,284 pánů Ottati u Santa Sofia, 

rodiny Contarini u Dómu,285 na jehož vnější zdi chóru v západní části lze přečíst 

dobře patrnou památku [nápis], stejně jako další na zevní zdi sakristie od otců 

od Sv. Justýny 2X6 a na jednom schůdku kaple svatého Ermagora v biskupském 

paláci." Všechno toto jsou důkazy krásné ozdoby starobylosti, na kterou může být 

toto naše vznešené město"'" hrdé. 

Rena [=Arena] 

V této aréně288 se kdysi odehrávala veřejná představení. Vůkol byla 

chráněná před sluncem svými plachtami, pod nimiž se nacházely stánky s různým 

zbožím. Císař Jindřich289 ji v roce 1090 daroval Milonovi, padovskému biskupovi, 

posléze přešla do rukou rodiny Scrovegniů290 a dnes je majetkem [rodiny] Foscari, 

1 , Amman(n)ati Bartolomeo (1511-1592), florentský sochař a architekt. Ve Florencii je jeho dílem 
Neptunova fontána na Piazza della Signoria, postavil most Svaté Trojice (Ponte Santa Trinitá) či 
rozšířil palác Pitti. Jeho stavby najdeme například v Římě a Lucce. 
282 Palác dagli Specchi pochází z XVI. století, jeho architektem byl Antonio, syn Annibala Maggi 
z Bassana. Dům stojí blízko mostu San Giovanni v ulici via Vescovando. Za svůj název [= zrcadlový 
palác] vděčí tento palác překrásnému obkladu z pestrého mramoru ve stylu lombardesco z počátku 
XVI. století. 
283 Kostel San Francesco. Stavba tohoto kostela byla započata v roce 1416, v první polovině XVI. 
století byl upraven a rozšířen. V roce 1810 byl zrušen a až za sto let (1914) navrácen zpět 
františkánům. Nad vstupem do pravé lodi (kostel je trojlodní) je umístěn sarkofág s bustou 
florentského spisovatele Bartolomea Cavalcantiho (zemřel 1562). Interiér kostela zdobí velký počet 
uměleckých děl od Bartolomea Bellana, Paola Veronese, Alessandra Varotariho řečeného 
Padovanino, Domenica Campagnoly aj. 
284 Palác a věž rodiny Zabarella pochází z XIII. století. Leží blízko mostu San Lorenzo. 
285 Dóm, viz pozn. č. 394. 
286 Kostel sv. Justýny viz poznámka č. 402, 403 a 404. 
287 Biskupský palác nechal v roce 1309 postavit Pagano della Torre (viz pozn. č. 391). 
288 Antické (římské) divadlo bylo v Padově postaveno okolo roku 60 či 70 n. 1. Dnes je na tomto 
místě veřejně přístupná zahrada Giardini dell'Aréna. Z velkolepého amfiteátru zůstala jen krátká část 
středního eliptického zdiva s několikero sloupovím při ústí vstupních schodů na schodiště 
do různých sektorů, zbytky základů arkád a ještě další zdivo. 
289 Císař Jindřich IV. daroval arénu včetně přilehlých budov (kostel Zvěstování, dnes kaple 
Scrovegniů a palác) biskupu Milonovi 26. června 1090. 
290 Scrovegniové, bohatá padovská rodina bankéřů a lichvářů. Mezi lety 1303 a 1305 nechal Enrico 
Scrovegni postavit kapli zasvěcenou Nanebevzetí Panny Marie, známou dnes jako kapli Scrovegniů, 
jako přímluvu za duši svého otce Reginalda, kterého Dante v Božské komedii umístil za provozování 
lichvy do pekla. O této kapli se však autor v rukopisu vůbec nezmiňuje. 
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benátských patricijů. Byla částečně nově upravena, ale jen tak, aby byl vidět její 

starobylý původ.291 

Starobylý přístav 

Tento přístav se nacházel u mostu Pidocchioso [=omšelý], jenž byl předtím 

nazýván Ponderoso [=velmi těžký], poněvadž se na něm vážilo zboží, které 

přicházelo z Jaderského moře.2 '2 

Colosea 

Podle historiků se v našem městěcx,v nacházela dvě kolosea.293 První bylo na 

velkém prostranství nazývaném Prato delta Valle,294 které lidé za starých časů 

nazývali Martovo pole. Z tohoto kolosea, j emuž se říkalo Zairo295 a kde se 

Rada deseti (Consiglio dei Dieci) zabavila v roce 1443 arénu Jacopovi Scrovegni, a ta přešla do 
vlastnictví Francesca Capodilisty. Capodilistové ji 20. října 1451 prodali aquilejskému patriarchovi, 
jenž ji 27. prosince 1462 daroval svému synovci Alvisi Trevisanovi. 17. června 1475 prodal 
Francesco Trevisan majetek bratrům Alvisi a Giovannimu Foscariům, kteří nechali palác renesančně 
přestavět. Na počátku 1XX. století poté. co se Marta Foscari vdala za Pietra Gradeniga, přešlo 
vlastnictví z rodiny Foscari na rodinu Gradenigo. Je zajímavé, že autor se v souvislosti s arénou 
vůbec nezmiňuje ani o kapli Scrovegniů, ani o paláci. 
292 Již od dávných časů byly vodní cesty člověkem upřednostňované, říčni doprava byla považována 
za pohodlný a bezpečný způsob přepravy v porovnání s cestami, často nesjízdnými kvůli dešťům, 
náledí či lupičům. V oblasti Veneta, bohaté na přírodní vodní toky, byla vystavěna řada kanálů. 
Všechna města v této oblasti byla mezi sebou propojena a všechna byla také spojena s benátskou 
lagunou a s mořem, tedy hlavními body obchodu. Díky své poloze Padova, ležící mezi řekami 
Brenta (na severu) a Bacchiglione (na jihu), sloužila jako spojnice mezi Benátkami, padovským 
územím a oblastí Vicenzy, čímž vzrůstal její význam. Veškerý obchodní ruch pocházející z Vicenzy 
a z oblasti Colli Euganei, procházel městem skrz plavební kanál Porte Contarine, zasazený do 
okruhu hradeb. 
293 Jedno byla již zmíněná aréna a druhé se nazývalo Zairo. 
294 Prato della Valle je jedním ze symbolů Padovy. Je to velké náměstí ve tvaru elipsy (druhé největší 
náměstí v Evropě hned po Rudém náměstí v Moskvě). Náměstí je ve skutečnosti monumentální 
prostor, uprostřed se nachází ostrov zeleně, nazývaný ostrov Memnia, jenž je obklopený vodním 
kanálem, ozdobeným velkým počtem plastik slavných osobností minulosti. 
V dobách římských stála na tomto místě aréna, kde se konaly koňské závody. V počátcích 
křesťanství, kdy byli věřící pronásledováni, zde byl cirk využívaný k zápasům. Zde byli umučeni 
dva ze čtyř ochránců města, svatá Justýna a svatý Daniel. Ve středověku se na tomto místě naopak 
pořádály výroční trhy, turnaje, veřejné slavnosti a závody. Bylo to také tradiční místo velkých 
shromáždění všech svobodných občanů Padovy, již od roku 1077 se zde konal trh a dvakrát do 
měsíce trh s dobytkem. Dokonce i kázání svatého Antonína probíhala zde. 
Toto místo mělo dlouho bažinatý charakter, navíc se na jedné z jeho částí nacházel hřbitov. Na konci 
XV11I. století se přistoupilo k nezbytným úpravám, voda byla svedena do podzemních kanálů, které 
napájejí centrální kanál, jenž se obtáčí okolo zeleně uprostřed celého prostoru. Dnes je tento kanál 
přemostěn čtyřmi můstky, po nichž se lze na centrální ostrov dostat. 

Divadlo - Zairo (od latinského theatrum) podle středověkých dokumentů - se nacházelo 
v oblasti, jež byla užívaná jako tržiště. Pocházela z doby Augustovy či ještě dřívější. 
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odehrávaly klání a turnaje, lze stále rozpoznat jeho základy. Druhé296 bylo blízko 

kostela del Santo,297 ze strany od Busínella a v tomto [koloseu] probíhaly zápasy 

šelem.298 

Stopy některých věží vznešených Padovanů, které dal strhnout Ezzelino, a 

památky některých domů, které patřily rodinám, jež vymřely, a další 

pozoruhodné památky 

V ulici San Ferino lze vidět tu [věž], která patřila Pasoví de Solimani, 

u San Nicolo299 další [jež byla] Tisa del San Pietro, v Scaloně tu Giacoma di 

Malizia, u San Egidia tu Giacoma da Carrara, u San Pietra tu Mattia Macarusiho, u 

San Mattia tu Alessia Musaragniho, u Santa Lucie300 tu Montagnoniových, u San 

Giacoma301 tu Vitaliana Vitalianiho, u Santa Sofia tu Bartolomea Zacca, u San 

Lorenza tu domu kararského a u Santa Agnese tu pánů Dotti. Ještě vcelku se 

nachází ta [věž] pánů Capidelista, kteří se předtím jmenovali Transelgardi a posléze 

Forzaté, Ongarelli302 tvrdí, že první noc, jež samotný Ezzelino trávil v Padově, se 

ubytoval ve zmiňovaném domě, zatímco hned poté, co mu byl udělen titul 

císařského vikáře, nechal ve městě postavit různé domy, mezi nimiž i ten, který lze 

2 % Druhé koloseum byla vlastně aréna, o niž mluvil autor v jedné z předcházejících kapitol. 
297 Kostelu del Santo je v další části rukopisu věnována celá kapitola. 
29x Z řimské doby se toho v Padově zachovalo velmi málo, kromě zbytků zmíněné arény, přístavu a 
dvou amfiteátrů se zachovaly široké, robustní mosty (San Lorenzo, Molino, Altinate, Corvo), trosky 
fóra, sloupů a chrámových staveb, řada pohřebních památek, z nichž nejhezčí je ta rodiny Volumnia, 
a hojný počet nápisů. 
299 Kostel San Nicolo byl založen v roce 1088, ale během restaurátorských prací v roce 1973 byly 
objeveny základy z doby mnohem starší. Od roku 1178, kdy byl tento kostel zahrnut mezi farní 
kostely ve městě, je známo, že na prostranství před ním byl hřbitov a že mnohé padovské šlechtické 
rodiny byly pohřbeny uvnitř kostela. Jeho současné zařízení spadá do XVI. století. Během oprav byl 
rozšířen a na jižní straně byla přistavěna ještě jedna loď. Portál byl postaven na konci XV. století v 
stylu lombardesco. Pod dřevěným triptychem z XIV. století, který představuje Madonu s dítětem a 
po stranách svaté Jakuba a Leonarda, se nachází hrobka rodiny Forzaté. 

Kostela Santa Lucia pochází z X. století. Během let byl mnohokrát opravován, až byl nakonec 
zcela přestavěn v polovině XVII. století. Projekt je připisován Gerolamu Frigimelicovi (1653-1732) 
a provedení jeho padovskému spolupracovníkovi Santu Bonatovi. Cihlové průčelí se čtyřmi sloupy a 
velkým portálem je jednoduché a elegantní. Kostel tvoří jediná loď a presbytář. Mezi 
nejvýznamnější zachovalá díla patří Nevěřící Tomáš, dílo Alessandro Varotariho řečeného 
il Padovanino (1588-1649). 
,()l Kostel byl stržen. 
302 Ongarello, Ongarelli, Ungarelli degli Guglielmo, italský spisovatel XV. století, pocházel ze 
starobylé šlechtické padovské rodiny, jejíž kořeny sahají až do IX. století. 7. března 1441 začal psát 
pod skromným názvem Kronika své dílo. V něm chtěl zapsat všechny události od založení města až 
do své současnosti, což se mu téměř povedlo, své dílo totiž dovedl až do roku 1399. Téměř všechny 
rukopisy tohoto díla, které se dochovaly, končí pasáží o šlechtických rodinách Padovy. Tyto pasáže 
jsou ale opsány z ne příliš věrohodných kronik Giovanniho da Nono a jeho pokračovatele Tebalda' 
Olzignana, ke kterým autor jen něco málo dodává. 
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281 

spatřit z Ponte Molino' nedaleko kláštera Carmini a má tvar pevnosti, další [dům] 

u Voltó, nazývaný della Malvasia, postavený v starobylém slohu, a další naproti 

kostelu San Bartolomeo, jenž měl vysokou věž. Tyto domy byly vždy dobře 

chráněné vojáky, kteří je obklopovali. Kromě jiného bylo jeho sídlo také na hradě, a 

to proto, aby mohl být blíže Ziliím [věž/e], do nichž nechával uvrhávati nebohé 

občany, kteří v nich pak po pekelných mukách své duše vypouštěli. Také na mostě 

delle Torricelle lze zahlédnout památky na rodinu Picacavra, protože jejich věž byla 

připojená ke starým městským hradbám. Stejně tak na mostě Santa Maria in Vanzo 

lze objevit velkou zeď z dlaždic, která tvořila část starobylého paláce rodiny 

Castello San Pietro, tak pronásledované Ezzelinem. 

Pozoruhodná památka je pak také ta, kterou lze vidět napsanou nad dveřmi 

domu správcecxv kostela San Canciano,304 jež říká: MCLXXIV Padua Arsit. 

Spisovatelé vyprávějí, že při tomto požáru (jenž se udál 12. března) shořelo dva 

tisíce šest set čtrnáct domů, a dodávají, že příčina tohoto velkého neštěstí byla 

proradnost jednoho člověka mrzkého, který schválně zapálil jeden dům, aby 

vyhořela ta část města, která patřila k opačné straně, než byla ta jeho, když byla 

v onom století Padova rozdělena na více stran. 

Také v roce 1262 se událo podobné neštěstí, kvůli němuž lehlo popelem celé 

náměstí del Comune a celá ulice Santa Lucia až k San Fermo. 

Nakonec ještě jeden [požár], jenž se udál 2. února 1420, kdy plameny 

strávily palác Palazzo publico a státní archiv se všemi spisy, které obsahoval. 

Z toho důvodu je třeba říci, že je velký zázrak, že lze v Padově vidět i malé stopy po 

její starobylosti, protože kromě již zmiňovaných požárů byla sedmkrát zničena 

barbary, dokonce, říká Ongarelli, že ulice Rovina získala své jméno proto, že v oné 

části Attila způsobil největší zkázu [=rovina]. Tentýž spisovatel dosvědčuje, že 

základy starobylého města jsou více než dvacet stop pod zemí. 

A to necháváme stranou domácí války, tyranii bezbožného Ezzelina a další 

útoky, kterým byla vystavena. 

303 Tomuto starobylému mostu je věnována kapitola v zadní části rukopisu. 
304 Kostel San Canziano patří mezi nejstarší kostely ve městě, byl těžce poničen zemětřesením 
(1117) a brzy na to i požárem (1174). Dlouhé opravy byly ukončeny až v roce 1617. Během prací 
byl presbytář přesunut z východu na jih, ale románská zvonice zůstala nezměněna. 

117 



Jednou velmi krásnou památkou je také lev, který je postaven nad malým 

sloupovím na průčelí kostela S. Andrea.305 Byl sem umístěn na památku velkého 

vítězství, kterého Padované dosáhli nad Azzem, markýzem d'Esté.306 Z jeho 

náměstí vzali již zmiňovaného Iva a triumfálně ho přivezli do Padovy. 

Špitály 

v < 107 

Špitál svatého Františka, svatého Jakuba od Santa Croce, svatého Jakuba 

apoštola z Galieie [Haliče], svaté Leoniny, svatého Antonína z Vídně. 

Sala della Ragione 

Tento velký sál má tvar kosodélníku, je dlouhý 241 benátských stop30S a 

široký 21.309 Uvnitř je celý vymalovaný velkým množstvím postav, které jsou dílem 

Giotta,310 v uplynulých dobách mistra velmi slavného, jenž se inspiroval velmi 

proslulým Pietrem ďAbano . 3 " Zmiňované postavy představují nebeská znamení, 

105 Kostel San Andrea byl postaven před rokem 1130 a v roce 1640 celkově přebudován (bylo 
změněno uspořádání kostela). V roce 1875 se z jednolodního kostela stal kostel trojlodní (boční lodě 
byly odděleny korintskými sloupy). Jsou zde zachovány nízké reliéfy od Antonia Bonazzy a oltářní 
obraz, který představuje Madonu s dítětem a svatého Ondřeje od Giovanniho Pietra Possentiho z 
Boloně. V ulici San Andrea se nachází slavná Gatta di San Andrea (Kočka svatého Ondřeje), která 
tradičně označuje nejvyšší bod města, je to lev z drsně opracovaného kamene, jehož získali v tvrzi 
Este obyvatelé této čtvrti jako válečnou trofej v roce 1209. Když byl lev na konci konfliktu vrácen, 
byla vytvořena jeho kopie. 
306 zřejmě Azzo VI. (zemřel 1212). 
307 Špitál svatého Františka se nacházel vedle kostela a kláštera svatého Františka. Otevřen byl již 
roku 1414 a všem potřebným sloužil až do roku 1798. Roku 1543 zde byla ustavena lékařská klinika 
(clinica medica) pro studenty medicíny, první svého druhu. V současnosti se v těchto prostorách 
instaluje expozice lékařského muzea (Museo della Medicína). 
308 Dříve než byl v Itálii přijat jednotný metrický systém, měla stopa v různých oblastech Itálie různé 
hodnoty, například v Benátkách to bylo 0, 347 metru. 
309 Sál je dlouhý 70 a široký 27 metrů. 
3 , 0 Giotto (asi 1266-1337), vlastním jménem Ambrogio di Bondone, italský malíř a architekt, 
pracoval v Assisi (1285-1290), Padově (1303-1310), Frorencii, Veroně, Ravenně, Neapoli a 
v Římě, kde vytvořil mozaiku v chrámu svatého Petra (kolem 1310). Poslední roky života zasvětil 
architektuře a sochařství. Roku 1334 byl jmenován prvním architektem florentského dómu, postavil 
zvonici a ozdobil ji reliéfy. Do prvního desetiletí XIV. století spadá jedno z jeho nej slavnějších děl, 
fresky v kapli rodiny Scrovegniů v Padově. Fresky v Salone, které mu byly připisovány, jsou ve 
skutečnosti dílem jeho následovníků. 
311 Pietro ďAbano (1257-1315), italský filosof, lékař, učitel medicíny, filosofie a astrologie na 
pařížské univerzitě (od roku 1306 na univerzitě v Padově), narodil se ve vesničce Abano nedaleko 
Padovy, kde také po 58 letech zemřel. Přítel Marca Pola žil dlouhou dobu v Konstantinopoli, aby se 
naučil řecky. Velký věhlas získal po napsání spisu Conciliator Differentiarum. quae inter 
Philosophos et Medicos Versantur. Říká se, že jeho studia pravděpodobně inspirovala autora cyklu 
fresek, který zdobí palác Palazzo della Ragione v Padově. Byl obviněn z kacířství a ateizmu, zemřel 
ve vězení dříve, než proces skončil. 
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j imž podléhají lidská jednání, taktéž ukazují, co ovlivňuje znamení berana, Iva a 

střelce, která tvoří triádu ohnivých znamení, zatímco býk, panna a kozoroh tvoří 

triádu zemských znamení, blíženci, váhy a vodnář tvoří triádu vzdušných znamení a 

rak, štír a ryby tvoří triádu vodních znamení.312 

Umístění tohoto velkolepého systému odpovídá čtyřem pilířům oblohy 

[pohybu slunce na obloze], V den rovnodennosti vnikají paprsky vycházejícího 

slunce do oken obrácených k východu a pronikají do těch [oken] na straně západní. 

Oboje okna [na západní i východní straně] jsou umístěna ve stropní části. Při 

slunovratu prochází paprsek, který vniká otvory na polední [=jižní] straně, skrz a 

dotýká protější strany.313 

Nad čtyřmi dveřmi, kterými se vstupuje do tohoto sálu, jsou vytesáni 

v životní velikosti již zmínění Pietro Abbano, právník Paolo,314 Alberto 
315 * • 

Eremitano ' a Titus Livius, Padované všichni tito, obdaření velkými schopnostmi a 

proslulostí.316 

První stavba tohoto paláce byla započata v roce 1172 za Fridricha 

Barbarosy. V roce 1209 za Oty IV.318 byl znovu od základů postaven. Dokončen 

byl roku 1306. 3, l) Otec Giovanni degli Eremitani jej ozdobil velmi krásnou 

střechou, za což požadoval ono320 pro svůj kostel,321 a ta mu byla dána. 

" 2 Cyklus fresek je rozdělen do 333 polí ve třech pásech nad sebou a je jedním z řídkých 
středověkých astrologických cyklů zachovalých do současnosti. 
313 Důmyslný systém propouštění slunečních paprsků pokračuje ještě dále. Každý měsíc ukazují 
vnikající paprsky na jedno ze znamení zvěrokruhu (vždy právě na to probíhající), zobrazených na 
zdech velkého sálu (Salone). 
314 Celým jménem Giulio Paolo. 
315 Teolog. 
3 l h Čtyři reliéfy jsou připisovány sochaři blízkému florentskému Pietru Lambertimu. 
317 Fridrich I. Barbarossa (asi 1122-90), od roku 1152 římsko německý král, 1155-1190 císař Svaté 
říše římské, snažil se podmanit si Itálii, téměř 16 let strávil válčením se severoitalskými městy, po 
porážce u Legnana (1176) uzavřel s papežem i městy mír, v roce 1189 se postavil do čela 3. křížové 
výpravy. 
318 Ota IV. (1182-1218), od roku 1198 římskoněmecký císař z rodu Welfú. 
31'' Původní palác (tedy jen jeho spodní část) byl postaven v roce 1164. První realizace současného 
paláce sahá do roku 1219 za účelem hostit soudy a finanční úředníky, tuto roli zastávala nejen 
v době Komuny, ale i za carrarské signorie a během nadvlády Benátek až o roku 1797. Dnešní 
podoba je dílem řeholníka Giovanniho degli Eremitani, který mezi lety 1306 a 1309 postavil velkou 
dřevěnou klenbu a k budově přistavěl sloupovou chodbu a loubí, čímž přikryl schodiště. Střechu 
tvoří krov z modřínového dřeva, který nepodpírají žádné centrální sloupy, a je pokryta olověnými 
pláty. Do velkého sálu se vstupovalo čtyřmi schodišti, která nesla jména trhů, které se konaly u jejich 
ústí. 
320 Není příliš jasné, jaké slovo zde autor použil. Jasné a le je , že ona odměna, kterou Giovanni degli 
Eremitani dostal za svou práci, byla původní pokrývka střechy, kterou mohl využít na představbu 
střechy kostela degli Eremitani (o něm viz další pozn.). Ta byla snad do té doby pouze došková. 
321 Kostel degli Eremitani byl postaven mezi lety 1260 a 1306 pro řeholníky augustiniány eremity. 
Původní dřevěná střecha kostela je připisována Giovannimu degli Eremitani, slavnému urbanistovi, 
konstruktérovi mostů, cest a opevnění, jenž byl také členem přilehlého konventu. V XIV. století se 
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Tam, kde se v současné době schází rada starších, byl dříve dům Tisa da 

Castello San Pietro, který ho prodal obci i s j eho bílou věží, dům byl [obcí] stržen, 

aby z něho mohl být postaven palác, ve kterém se po dlouhou dobu scházela Velká 

rada, zároveň ale nechali stát věž, která v dnešní době slouží jako městská zvonice. 

Schránka s ostatky Tita Livia 

Nade dveřmi, kterými se z výše zmíněného sálu vstupuje na městský 
17 8 • 329 

zdravotní úřad je uložen sarkofág tohoto velkého spisovatele. " Tento slavný 

historik zemřel během čtvrtého roku vlády císaře Tiberia,330 což bylo devatenáct let 

po příchodu Spasitele. Tato olověná schránka byla nalezena v klášteře otců 

benediktýnů při kostele sv. Justýny 15. srpna roku 1413.331 

Padesát let předtím, než byly nalezeny výše zmíněné ostatky, byl nalezen 

kámen, který je nyní vystaven pro veřejnost v již zmíněném velkém sále a do něhož 

byl vyryt následující epitaf: Vivens Fecit Titus Livius. Livie Titi filiae quarte hales 

concordialis Patavi omnibus. 

Nad schránkou s j eho ostatky je napsáno: Ossa Titi Livii Patavini unius omnium 

mortalium iudicio digni, cuius prope invitto ca lamo Invitti PP Res Geste 

conscriberentur. 

Roku 1451 Antonio Panormita,333 slavný básník, vyslanec krále Alfonsa 

Aragonského334 požádal o to, aby mu město dovolilo vzít si malou část z ostatků 

328 Bedřich z Donina ve svém cestopise píše, že před Benátkami museli absolvovat kontrolu, jestli 
nejsou nakaženi morem, a v té souvisloti zmiňuje také signoři delta sanita, pány nad zdravím. Viz 
Antonín GRUND (ed.), Cestopis Bedřicha z Donina, 179. 
329 Titus Livius (59 př. n. 1.-17 n. 1.), významný římský historik doby Augustovy, původem z Patavia 
(dnešní Padova), své monumentální dílo Ab urbe condita (Od založeni města) začal psát mezi lety 
27-25 př. n. 1. a pracoval na něm až do konce života. Vylíčil v něm dějiny Říma od legendárních 
počátků až do roku 9 př. n. 1. Z původních 142 knih se jich vedle zlomků dochovalo jen 35. Po 
umělecké a ideové stránce je Liviovo dílo působivé, po stránce vědecké však nedosahuje úrovně 
předních děl řecké historiografie. 
330 Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus (42 př. n. 1.-37 n. 1.), římský císař, vládl 14-37 n. 1. 
331 Stejně jako v případě krále Anténóra, tak i u Tita Livia můžeme téměř s jistotou říci, že ostatky, 
které byly objeveny v roce 1413, patřily někomu jinému. V tomto případě se jedná o příslušníka 
velmi početné rodiny Liviů, zřejmě nějakého propuštěného otroka. 
332 Ve skutečnosti j e znění textu takovéto: V. F. Titus Livius Liviae T. F. Quartae L. Halys 
Concordialis Patavi sibi et suis omnibus. 
333 Antonio Beccadelli (1394-1471), nazývaný Panormita (rodina pocházela z Bologni, ale 
přestěhovala se před jeho narozením do Palerma, odtud pak Panormita), italský básník, historik a 
spisovatel. Pobýval v různých městech (Florencie, Siena, Bologna aj.), rodinou Visconti byl 
jmenován dvorním básníkem, císař Zikmund jej korunoval vavřínovým věncem, pak se od něj 
štěstěna odklonila, ale jen do doby, než se přidal ke dvoru krále Alfonse a stal se jeho velvyslancem. 
Mezi jeho dílo patří Hemaphroditus (sbírka epigramů) či De dictis et factis Alplionsi regis 
Aragonum. 
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toho velkého muže, a když Michelu da Marostica, zástupci rady, přišla ta žádost, 

potěšila jej a souhlasil ve jménu celé rady, a tak velvyslanec přijel i se vznešeným 

doprovodem do paláce. S pomocí starosty Mattea Vitturiho byla vyndána z hrobu 

schránka, která byla ze dřeva, zamčená několika klíči a uložená v jiné olověné 

schránce, po té, co byla otevřena, dali velvyslanci kost z pravé paže blízko ruky. 

Na zmíněné slavnosti byli přítomni tito vznešení Benátčané: Donae 

Marcello, Francesco da Molin a Francesco Conturini a vznešení Padované: 

Francesco Porcellini, Giovanni da Lion, Lion de Gazara, Fedrigo Capodelista, 

Bortholamio de Barbó, Mattiolo da Perugia, Bartolomeo e Nicolo da Santa Sofia, 

Antonio da Rio, Bonifacio Trizimelega a nekonečné množství lidu. 

Říká se, že výše zmíněný Titus Livius napsal sto deset historických knih. A 

také se vypráví, že jeho synové dostali jméno od své matky, která byla z rodiny 

Cassia, narozená Sestu Cassiovi, a tak se jmenovali Cassiani, potom Candiani a 

nakonec Sanuti. 

Radní sál335 

Tento sál, původně starobylém slohu, byl v roce 1545 přestavěn. Mezi 

malbami, které jej zdobí, lze spatřit hrdinské skutky dvou padovských žen. Jedna je 

Aria, dcera Trasseapetta, která se zabila dýkou, aby se nemusela podvolit chlípnosti 

císaře Nera.336 Další je Bianca Rossi, jež se vrhla pod mramorový náhrobní kámen, 

aby se nestala obětí barbara Ezzelina. Výše zmíněné malby jsou od Toniho 

Bolognese. 

Palazzo Prefettizio 

334 Alfons 1. zvaný Veliký (asi 1396-1458), od 1416 aragonský a od 1442 neapolský král. V 1442 
přenesl svůj dvůr do Neapole, papež Eugenuis IV. uznal jeho vládu v Neapolsku o rok později. 
" 5 Radní sál se nachází v druhém patře starobylého Palazzo del Podestá. S celkovou přestavbou 
tohoto paláce započal v roce 1541 Andrea Moroni. Práce pokračovaly i po jeho smrti. 
336 Nero (37-68 n. 1.), římský císař, podle tradice nechvalně proslulý nesmírným sebevědomím a" 
krutostí. 
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Výše zmíněný sál a stejně tak i palazzo Prefettízío337 stojí na náměstí 
• 338 

nazývaném dei Signoři, protože na tomto náměstí byli jak v minulosti, tak dnes 

šlechtici i rytíři zvyklí pořádat své četné zábavy. 

Arkády, které jsou uvnitř tohoto paláce, nechala postavit rodina Carrarese, a 

společně s velkým nádvořím jej obklopují na způsob pevnosti. Uvnitř těchto arkád 

se nacházelo ubytování pro vojáky a také velké sklady pro nezbytné zásoby. 

Veřejné hodiny 

Nad zmiňovaným náměstím dei Signoři jsou umístěny veřejné hodiny, které 

jsou jednou z krásných a málo vídaných ručních prací obdobného typu v Evropě.334 

Tvůrce tohoto stroje byl Giacomo Dondi,340 kterému se pak říkalo dell'Orologio, 

slavný astrolog, f i losofa matematik. 

Dvakrát ukázalo nebe, že mu závidí jeho vznešené umění tím, že na ni [věž] 

vrhlo dva blesky, aby ji obrátilo v popel. Poprvé se to stalo 10. září roku 1584, 

podruhé 1. října roku 1686. 

Staré hradby 

Ze zmiňovaného paláce Palazzo Prefettitio lze přes dlouhý most, lemovaný 

vysokou zdí, projít ke starým městským hradbám, jejichž stavba byla započata 

3 ,7 Palazzo Prefettizio, dnes nazývaný palazzo del Capitanio. Své současné jméno dostal proto, že 
byl sídlem jednoho ze dvou benátských kapitánů města. Palác se rozkládá na místě, kde před tím 
stávala residence rodiny Carraresi (Reggia dei Carraresi), je rozdělen starobylou věží a kopulí 
pokrytou olověnými pláty. Již od roku 1426 probíhaly v budově různé přestavby, v roce 1427 byla 
věž osazena hodinami, následovala malířská výzdoba, pozlacení číselníku a nakonec i osazení lva 
svatého Marka, dílo Giorgia da Treviso. Podchodem pod hodinami lze vstoupit na Corte Capitaniato, 
jedno z nádvoří residence rodiny Carraresi (Reggie dei Carraresi). Zde měl sídlo soudní dvůr, 
kancléř, bylo zde ubytování pro stráže, chlévy, stáje, zahrady. 
33s Své jméno získalo náměstí dei Signoři podle palazzo della Signoria, rezidence rodu Carraresi, 
kteří byli pány Padovy v letech 1318-1405. Náměstí se výborně hodilo pro shromáždění a 
promenády šlechticů. Později bylo toto náměstí nazýváno piazza della "Desolazione", kvůli troskám 
paláců zničených soupeřícími frakcemi či stranami, díky velkolepým slavnostem, které se zde 
konaly, byla přejmenována na piazza dei "Trionfi". 9. května 1848 bylo náměstí slavnostně 
pojmenováno jménem Pia IX, v nedávných dobách bylo také nazýváno piazza Unita ďltalia, ale poté 
se vrátilo ke starému jménu. Odehrávala se zde různá klání a turnaje a v Tučný čtvrtek (Giovedi 
grasso) předváděly býčí zápasy (caccia al toro). 

Tyto hodiny ukazují nejen čas, ale i dny v měsíci, postavení měsíce a slunce a znamení 
zvěrokruhu, ve kterém chybí znamení vah (a naopak je tam dvakrát znamení štíra, což vzniklo snad 
proto, že jako předloha sloužil egyptský zvěrokruh). 

Giacomo D o n d i (1298-1355), před tím, než přišel do Padovy, se věnoval medicíně ve městě 
Chioggia. V Padově se také zabýval alchymií a astronomií. Je autorem jedněch z prvních 
kyvadlových hodin (orologio a peso) v kraji (odtud také rodinné jméno Dondi dall'Orologio). 
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v roce 1173, jdouce 3000 kroků úzkou chodbu, kde mohou jít dva lidé těsně vedle 

sebe. Tyto hradby v sobě mají čtrnáct bran se stejný počtem kamenných mostů, pod 

kterými teče Brenta, což je řeka, jež je [hradby] obtéká.341 

Hrad 

Skrz zmíněné hradby a výše popsanou uličku lze projít až k hradu, jenž byl založen 

Ezzelinem. Od roku 1374 stojí před hradem dům rodiny Vó. Hrad má dvě velmi 

vysoké věže, j imž se v minulosti říkalo Zilie. Do nich nechával tyran vsazovat 

ubohé občany, kteří tam zažívali nejstrašnější smrt. Tam lze vidět vytesané tyto 

hrozné vzpomínky na jeho barbarské činy: Cives, piis carcerum aspergite lacrimis 

c/ueni maiores vestri cruore hic aetatis, sexus, conditionis morům. Nullo discrimine 

habito quos Acciolinus Tertius de Romano inhumaniter, vivos detrusit inedia dolore 

desperatione. Non nisi mortuos atq con sumptos extraxit in tot innocentes Zilius 

quod incredihili feritate hoc viventi condidií sepulcra nocens mortuus est. Vestram 

hinc agnoscite felicitate qui optimum principe nati invidi non pietati socum 

religuistis. 

Nové hradby 

Tyto hradby nechal postavit benátský senát tak, aby byly nad nejlepší 

postupy, jež se v těch časech užívaly. Ale protože pravidla se stále vyvíjela 

zjemňujíce se, [tyto hradby] už nemohly dostát své velké pověsti, jíž se předtím 

těšily. V minulosti ukázaly, že mohou město dobře ochránit, a proto bude vždy 

hodna vzpomínky hradní věž zvaná della Geatta, blízko brány di Codalonga, která 

dokázala zastavit nápor vojsk císaře Maxmiliána,342 jenž přijel s 100 000 vojáky 

sem osobně, aby ji [věž] pokořil.343 

Výše zmíněná obrana byla tak ohleduplná, že 300 vznešených Benátčanů, 

aby dali větší váhu obyčejným vojákům, když bylo nepřátelské vojsko rozprášeno, 

341 Staré hradby byly postaveny mezi lety 1195 a 1210, ohrazovaly území asi jednoho čtverečního 
kilometru. V následujícím století se počet obyvatel téměř zdvojnásobil, a proto začali obývat i místa 
vně hradeb, kde si stavěli své domy. 
342 Maxmilián I. (1459-1519), od 1486 král a od 1508 císař Svaté říše římské. 
343 Padova se přeci jen císaři Maxmiliánovi I. poddala (tento pokus byl podnícen padovskou 
šlechtou, která žárlila na šlechtu benátskou) a zůstala v jeho rukou od 10.5. do 17.6. 1509. 
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se na konci boje stáhlo, aby tak nechalo věčnou slávu obráncům, že zmařili úsilí 

celého světa, jenž se proti nim spojil. 

Před tímto útokem se jen na samotném předměstí dalo napočítat 3 000 

domů, čtyři kláštery mužské a sedm klášterů ženských, pět kostelů a různé špitály. 

Vše toto bylo srovnáno se zemí, aby to neposloužilo nepřátelům jako úkryt. 

Monte di Pietá [=zastavárna] 

Tato zastavárna byla založena roku 1491 se kapitálem 38 000 zlatých 

tolarů,cxx" aby se ti, kteří to potřebují, mohli osvobodit z lichvy Židů. 

Veřejná univerzitacxxl" 

Všechny padovské kroniky tvrdí, že tato univerzita má velmi staré základy, 

velmi vzkvétala za doby Římské republiky, znovu ji obnovil Karel Veliký a že 

Fridrich II. rozhojnil roku 1222 její privilegia. 

Uvnitř lze vidět velmi krásné anatomické divadlo345 s mnoha vznešenými 

památkami na své rektory, prorektory a poradce národů,CXX1V kteří společně tvoří tuto 

tak proslulou universitu, která si drží padesát šest profesorů všech věd, s vydáním 

vladaře 28 000 dukátů ročně. 

V každém století byly oceňovány katedry vynikajících mužů,346 

doprovázené také snahou společnosti, státy a královstvími velmi vzdálenými, aby 

tím dali těmto novým Athénám také tento lesk slávy. 

144 První univerzitní dokumenty pocházejí z roku 1222, i když nelze určit přesné datum založení, 
tedy kdy se zrodila jako Universitas Studentium, spontánní seskupení studentů a vyučujících (sešli se 
tam žáci a učitelé, kteří opustili univerzitu v Bologni). Největšího věhlasu dosáhla v XV. a XVI. 
století, i když ani poté, díky slavným učitelům (například Galileo Galilei), její sláva úplně 
nepohasla. Z počátku neměla univerzita žádné sídlo a učitelé vyučovali ve svých domech či si 
nějaké pronajímali. Až na konci XIV. století byla univerzita shromážděna ve slavném Albergo del 
Bo, opraveném a zvětšeném mezi lety 1542 a 1601 okolo nádherného nádvoří ve stylu Sansovina. 
345 Anatomické divadlo (teatro anatomico), pitevní sál na půdě univerzity (upravená posluchárna), 
kde se pitva využívá jako didaktická pomůcka pří výuce anatomie. Nechal jej postavit (jako první 
v Evropě) Girolamo Fabrizi ďAcquapendente v roce 1594, snad podle návrhu Paola Sarpiho. Sál byl 
slavnostně otevřen v lednu 1595. Byl naprosto jedinečný, protože pouze zde bylo možno pitvat těla 
pro vědecké účely. Skládá se z šesti elipsovitých pater, která se zvedají od pitevního stolu, nacházelo 
se zde tři sta míst k sezení. Bylo využíváno až do roku 1872. 
346 Mezi učitele patřili například Giovanni ď Andrea, Ronaldo da Piazzola, oba znalci práva, Pietro 
ďAbbano, astronom a filosof, Albertino Mussato, autor divadelních her, historik, zdatný řečník a 
básník, diplomat, či Galileo Galilei, astronom, filosof, fyzik. 
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A tady si dovolím připomenout ke cti samotné univerzity, že mnohé proslulé 

osoby ze zahraničí měly ambice získat doktorskou hodnost z ruky jen jednoho 

znalce práva, bez toho, aby si ji přály získat od celého Kolegia za ctnosti a výsady, 

které [kolegium] má šedesát [členů]. Palatin ono [tento post] zastával pro svou 

zřídkakdy se vidící moudrost, tak jak se stalo za časů Marka Bonavida 

z Mantovy,347 mezi jehož laureáty patřili Carlo Menardo, syn Giorgia Regia 

poradce nejvyššího parlamentu v Paříži, Francesco di Lauson, syn jiného Francesca, 

radního přes výsady"" padovské univerzity, Giorgio di Melry z velmi staré a velmi 

vznešené rodiny blízké [vévodům] Lotrinským, Francesco di Cheurieus 

znamenitého a proslulého jména rodiny Mariconesi, Antonio Semient, syn Gerarda 

královského rádce a presidenta nejvyšší soudního dvoru v Dauphiné" a mnozí 

další, které nebudu vyjmenovávat, abych neunavoval čtenáře. Protože to stačí jako 

ukázka veliké důležitosti, kterou vždy měli také členové tohoto velkého sboru 

literátů, když konec konců tyto jmenované osobnosti mohly [získat] doktorský titul 

na veřejné koleji, nebo na svých domácích univerzitách, kterých v kvetoucím 

království francouzském není málo. 

Kolegium artistické, právnické a teologické 

Nejváženější jsou tyto tři kolegia344 a někteří z těch, kteří byli svatořečeni a 

jsou teď v ráji, získali [zde] doktorský titul, jako svatý Filip Benizi,350 servita, svatý 

Filip Neri,351 svatý Kajetán352 a také významný počet kardinálů svaté Církve, 

347 Marco Mantova Benavides (1486-1582), padovský humanista a znalec práva. 
348 Italsky Deltinato, francouzsky Dauphiné, název staré francouzské provincie, jejíž rozloha dnes 
odpovídá zhruba současným krajům Isére, Dróme a Hautes-Alpes. 
349 V roce 1399 za vlády rodiny Carraresi byla univerzita rozdělena na dvě části, na Universitá dei 
giuristi (právníci a notáři) a Universitá degli Artisti (medicína, filosofie a gramatika), k nim byla pak 
připojena Scuola di teologia (teologie). 

Svatý Filip B e n i z i (1233-1285), servita, studoval medicínu na univerzitě v Padově, brzy ale této 
profese zanechal a vstoupil do řádu servitů. Roku 1267 se stal představeným řádu. Pod jeho vedením 
řád vzkvétal. V roce 1671 byl prohlášen za svatého. 
351 Svatý Filip N e r i (1515-1595), reformátor a zakladatel kongregace. Po studiích se začal 
připravovat na dráhu obchodníka, ale v 18 letech obchodu zanechal a odebral se do Říma. Živil se 
jako vychovatel, psal poezii a studoval filosofii a teologii. Založil laické bratrstvo, které se scházelo 
k bohoslužbám a poskytovalo pomoc poutníkům a nemocným. Roku 1551 byl vysvěcen na kněze a 
žil v kněžské komunitě u kostela San Girolamo. Založil kongregaci oratoriánů, v níž sdružoval 
mladé duchovní, kteří mu pomáhali s organizací dobročinných akcí. V roce 1622 byl prohlášen za 
svatého. 
352 Svatý K a j e t á n (1480-1547), zakladatel řádu. Studoval na univerzitě v Padově, věnoval se 
charitativní práci, společně s Giovannim Pietrem Caraffou (pozdějším papežem Pavlem IV.) založil 
kongegaci řeholních kleriků nazvaných kajetáni (podle latinské podoby jména Caraffova sídla 
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patriarchů, arcibiskupů, biskupů, opatů a dalších; poslední z významných osobností 

tohoto právnického kolegia byl Alexandr VIII.,353 nejvyšší velekněz [=papež]. 

Veřejná knihovna 

Jednou z nejkrásnějších ozdob našeho městacxxvl je veřejná knihovna 

udržovaná ve vynikajícím stavu knihovníkem, jenž je za tímto účelem volen. Tato 

knihovna je umístěna v sále, který se jmenuje Sál Gigantů354 a je celý vyzdobený 

vzácnými malbami, jež zobrazují mnohé hrdiny [z doby] Římské republiky a jejich 

různé činy. Autory těchto maleb jsou Tiziano,355 Stefano dalTArzere,356 Gualtieri357 

a Domenico Campagnola.35x 

Akademie Ricovrata359 

Chieti) nebo také kajetáni (podle svého zakladatele). Pří přípravě knčžích kladl důraz na studium 
bible. Poslední roky svého strávil v Neapoli. V roce 1671 byl prohlášen za svatého. 
353 Alexandr Vlil. (1689-1691), papež. 
354 Sál Gigantů (šala dei Giganti) byl postavený v XIII. století, původně se nazýval sál hrdinů (sula 
degli Eroi) podle námětů fresek, které zdobily jeho stěny. Osobnosti zde spodobněné navrhl 
Francesco Petrarca, po jeho smrti (1374) byla mezi velikány přidána také jeho podobizna. Po požáru 
na počátku XVI. století byl sál zcela přestavěn benátským kapitánem Gerolamem Cornerem v roce 
1540. Nové malby pochází od Domenica Campagnoly, Stefana DalfArzere a od Gualtieriho, drží se 
sice tématu oslavování hrdinů, ale jediný, kdo z původních zůstal, je Petrarca. Od roku 1629 do roku 
1912 byl sál sídlem univerzitní knihovny (Biblioteca universitaria). Během první světové války byl 
poničen a v roce 1939 získal svoji současnou podobu. Poslední restaurátorské práce byly ukončeny 
v roce 2001, dnes sál slouží koncertům a hudebním produkcím. 
355 Tiziano Vecellio (asi 1485-1576), zvaný Tizian, italský malíř, velmi jej ovlivnil jeho starší 
spolužák Giorgione, se kterým prováděl výzdobu průčelí Fondaca dei Tedeschi v Benátkách. Brzy 
získal úctu a uznání předních italských rodů (Gonzaga, Este), stal se oblíbencem císaře Karla V., 
který jej jmenoval svým dvorním malířem, v posledních letech svého života pracoval pro 
španělského krále Filipa II. Mezi jeho nejslavnější díla patří Assunta (1516-18), malovaná pro 
hlavní oltář kostela Santa Maria dei Frari v Benátkách, Venuše z Urbina (1538) či Ecce homo 
(1543). 
356 Stefano DelfArzere (asi 1515- ?), italský malíř, v mládí se přestěhoval do Padovy, kde celý život 
tvořil. Jeho kariéra začala výzdobou oratorio di San Rocco a pokračovala mimo jiné freskami v 
kostele del Carmine, freskami v Oratorio del Redentore, v kostele di Santa Croce, obrazem svaté 
Barbory (dnes v Museo Civico di Padova), některými freskami v kostele degli Eremitani či 
v Oratorio di San Bovo. 
357 Gualtiero Padovano či Gualtiero delFArzere, italský malíř, bratr Stefana dell'Arzere, společně se 
kterým (a ještě s Domenicem Campagnolou) se podílel na výzdobě síní oratorio di San Rocco. 
Okolo poloviny XVI. století spolu s Giovannim Battistou Zelottim a Battistou del Moro vyzdobil 
freskami některé sály vily Godi Malinverni v Lugo di Vicenza. 
358 Domenico Campagnola (asi 1482-asi 1562), malíř a rytec benátské školy. Věrně napodoboval 
Tiziana a Giorgiona, mnoho děl, o kterých se dříve soudilo, že patří těmto mistrům, je nyní 
připisována právě jemu. 
354 Accademia Galileiana di Scienze Letterc ed Arti, nazývaná často jen Ricovrati, je nejslavnější 
akademií Padovy. Byla založena opatem Federicem Cornarem v roce 1599 a mezi její členy patřil 
například Galileo Galilei. 
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Ve zmiňovaném Sále Gigantů se obvykle schází tato ctihodná akademie, 

složená v každém století z těch, kteří byli váženi pro svůj původ a pro další kvality. 

Roku 1600, v těžkých dobách, povstala jako fénix z popela,360 duchaplnější 

než kdy jindy, když byl jejím představeným monsignor Cornaro,361 toho času 

padovský biskup. Její členové byli pan opat Federico Cornaro, Sforza Oddo,362 

velký literát, Francesco Pigna, slavný historik, Bartolomeo Selvatico, rytíř a rada 

Benátské republiky, Ottonello Descalzo, rytíř, první lektor práv,™*™ Ottavio Livelli, 

lektor práv a právnický spisovatel, Galileo Galilei, zkušený matematik, Filorenzo 

Giustiniani komtur řádu maltézských rytířů, vznešený Benátčan M. Antonio 

Cornaro, Nicoló a Pietro Valiero, který byl poté kardinálem [a] padovským 

biskupem,LXXV1" Malatesta Baglioni, hlavní kapitán republiky, Tomaso Marcello a 

Marin Marini, vznešení Benátčané, monsignor Papafava, adrijský biskup, 

Francesco363 a Angelo364 Contarini, B. a prokurátor svatého Marka, Giovanni 

Battista Bragadin, Antonio Diedo, hrabě Scipion Peramosca, B. a státní rada, opat 

Agostin Giadonigo, monsignor Leonardo Mocenigo, biskup z Cenedy, monsignor 

Luigi Solino, biskup z Belluna, monsignor Ragazzoni, apoštolský zpravodaj, 

monsignor hrabě Guido Bentivogli,365 komorník Našeho Pána, později významný 

kardinál a ještě další, které jsme pominuli, protože tito stačí, aby potvrdili stav a 

podstatu této akademie. 

Botanická zahrada 

360 Akademie Ricovrati byla založena roku 1599 opatem Federicem Cornarem, ale již roku 1606 
ukončila svoji existenci, v roce 1609 proběhl pokus o znovuobnovení akademie, další pak v roce 
1633 (po jednom a půl roce opět ukončila svoji činnost), roku 1638 byla znovu otevřena, ale pouze 
na dva měsíce, roku 1645 učinil další pokus o obnovení akademie padovský biskup Giorgio Cornaro, 
ale již roku 1654 byla opět uzavřena, až roku 1666 získal Vettor Contarini od Benátské republiky 
panovníkovu ochranu, sídlo a roční příspěvek, díky němuž začíná období horlivé činnosti akademie, 
které trvá řadu let. 
361 Federico Baldissera Bartolomeo Cornaro (1579-1653), syn dóžete Giovanniho Cornara, bratr 
dóžete Francesca Cornara, biskup v Bergamu, Vicenze a Padově. Studoval nejdříve v Římě a poté 
na univerzitě v Padově. V roce 1623 se stal biskupem v Bergamu. V roce 1626 se stal kardinálem. 
V roce 1629 se přestěhoval do Padovy. 
362 Sforza Oddo (o Degli Oddi) patřil mezi 25 mužů, kteří se 25. listopadu 1599 sešli v domě 
Federica Cornara, aby založili výše zmíněnou akademii. Stejně tak jako níže uvedení Francesco 
Pigna, Bartolomeo Selvatico, Ottonello Descalzo, Ottavio Livello, Galileo Galilei, Lorenzo 
Giustiniani, abate MarťAntonio Cornaro, Nicoló a Pietro Valierovi, Malatesta Baglioni, Tomaso 
Marcello, Marino Marini a Ubertino Papafava. 
363 Francesco C o n t a r i n i (1556-1624), mezi lety 1623 a 1624 benátský dóže. 
364 Angelo Contarini, v roce 1646 starosta (podestá) a velitel (capitano) Verony, v roce 1652 starosta 
(podesta) Brescie, benátský velvyslanec, autor Relazione dell'ambasceria straordinaria in Francia 
(1643). 
365 Guido Bentivoglio ďAragona (1577-1644), italský kardinál, jako vyslanec papeže Pavla V. 
působil ve Flandrech a poté v Paříži. 
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Tato botanická škola zakončí vše to, co se týká univerzity. Nejjasnější 

republika [Benátská] dychtící zejména po tom učinit ji [univerzitu] vynikající, 

stanovila roku 1546, že vybuduje tuto zahradu,366 ve které se mohly pěstovat různé 

léčivé byliny, aby mohli mít studující prospěch z této veřejné výuky. Díky neustálé 

starosti jednoho vybraného profesora, který má patřičný domek367 blízko samotné 

zahrady, a díky zahradníkovi, který zde je zaměstnán a vyzná se v pěstování 

léčivých bylin, je zahrada ve všech svých částech dobře spravovaná a na jaře tam 

mohou choditi studenti, aby se dozvěděli něco o této důležité a bohaté vědě. 

Bazilika del Santo 

Na místě, kde se nyní nachází tento krásný kostel, stál předtím chrám, 

zasvěcený v pohanských dobách Junonč, ten zde zůstal do čtyřicátého osmého roku 

lidského vykoupení. Když bylo město obráceno na pravou víru, upustil [kostel] od 

jména toho falešného božstva a byl pojmenován Santa Maria Maggiore.368 Roku 

1231 byla započata jeho obnova, architektem byl Nicolo Pisano.369 Dokončena byla 

roku 1424.370 

366 Botanická zahrada v Padově, založená roku 1545, je nejstarši univerzitní botanická zahrada na 
světě. Byla umístěna na pozemek benediktýnů od sv. Justýny, kde se již dříve pěstovaly lékařské 
rostliny, byla ustavena z rozhodnutí senátu Benátské republiky podle návrhu Francesco Bonafede, 
učitele léčivých bylin, který rozhodl zřídit v Padově lékařskou zahradu, kde bylo možné pěstovat, 
pozorovat, studovat léčivé byliny a dělaly s nimi pokusy. Z tohoto důvodu se první botanické 
zahrady nazývaly zahrady léčivých bylin (Hortus Simplicium). Samotná stavba je dílem Andrea 
Moroniho, který v Padově postavil mnoho dalších budov. 
367 Velká budova v blízkosti vstupu, pocházející z XVII. a XV111. století, sloužila jednu dobu jako 
obydlí ředitele zahrady, tradičně nazývaného Prefetto. Dnes tento malý palác hostí v přízemí 
výstavní prostory muzea, v prvním patře historickou knihovnu, která ukrývá vzácné botanické 
rukopisy a ilustrované knihy, archiv botanické zahrady a herbář, zatímco ve druhém patře se nachází 
ředitelství zahrady a místnosti určené k uchovávání semen. 
368 Uvádí se spíše jméno Santa Maria Mater Domini. 
3M Niccolo P i s a n o (1220/1225-1278/1284), italský sochař a architekt, představitel italské gotiky. 
Pravděpodobně pocházel z uměleckého okruhu kolem císaře Fridricha II. Od roku 1258 je doloženo 
jeho působení v Toskánsku, byl zakladatelem tamní kamenosochařské dílny. Mezi jeho 
nejvýznamnější díla patří mramorová kazatelna baptisteria v Pise z roku 1260, kazatelna dómu 
v Sieně, Velká fontána u dómu v Perugii či náhrobek svatého Dominika v Bologni. Za autora 
modelu padovské baziliky II Santo označil Niccolu Pisana Giorgio Vasari; ve skutečnosti ale stavba 
kostela začala již roku 1232, takže zmíněný umělec jejím projektantem být nemohl. 
370 Bazilika Sanť Antonio je nej významnější náboženské centrum ve městě, každý rok je cílem tisíců 
poutníků, zvláště pak 13. června, kdy je svátek Svatého Antonína, aby mohli spatřit slavné procesí 
(podrobněji o procesí viz dále v textu). Bazilika postavená, aby opatrovala hrob svatého Antonína, 
stojí na místě kostela zasvěceného Panně Marii, který na tomto místě vyrostl kolem roku 1110. Při 
stavbě baziliky k ní byl přičleněn jako kaple della Madonna Mora. V roce 1229 byl vybudován vedle 
kostela mužský klášter, založený pravděpodobně samotným světcem. Bazilika je charakteristická 
prolínáním různých slohů a stylů (románské prvky jsou na zvonovitém průčelí, gotické na půdorysu 

129 



Kostel je dlouhý 280 stop, 138 široký a nejvyšší bod dosahuje 110 stop. 

V této majestátní bazilice lze vidět různé práce z bronzu a mramoru, a 

můžeme pravdivě dosvědčit, že Carozio, Donatello,371 Girolamo Campagna,372 

Cesare Franco, Andrea Rizzo, Briosco,373 Bellano,374 Tiziano Aspetti,375 Vicenzo 

Colombo, Vicenzo Colonna, Antonio Minello,376 Giacomo Sansovino,377 Tullio378 a 

Antonio Lombard i3 7<) a Tiziano Minio380 tu zanechali své umění. 

ochozu se sedmi kaplemi, byzantské na osmi kupolích obložených olovem a maurské na dvou věžích 
na způsob minaretu). 
171 Donatello (asi 1386-1466), vlastním jménem Donato di Niccoló di Betto Bardi, italský sochař, 
zástupce florentské školy, vytvořil bezpočetnou řadu děl z mramoru, pálené hlíny, bronzu a dřeva 
pro objednavatele především z Florencie, ale i z Pisy, Sieny a Prata. Donatello v Padově nejprve 
vytvořil bronzový krucifix pro kostel del Santo, přestěhoval se sem ale až po té, co získal zakázku na 
pomník Gattamelaty, němu viz pozn. ě.390. Po jeho dokončení se pravděpodobně vrátil do 
Florencie, kde při práci pro chrám San Lorenzo zemřel. 
372 Girolamo Campagna (1552-1623/1625), italský sochař, žák Jacopa Sansovina a Danese Cattaneo. 
Z této doby je mu připisována socha dóžete Leonarda Loredana na hrobce, kterou vytvořil Cattaneo. 
Po Catteanově smrti se odebral Padovy, kde dokončil reliéf na hrobce svatého Antonína „Mladík 
zachráněný světcem", který Cattaneo započal. O několik let později Campagna znovu navštívil 
Padovu a vytvořil zde bronzový svatostánek v témže kostele. Téměř celý život prožil v Benátkách, 
kde je také většina jeho prací. 
173 Andrea Briosco řečený il Riccio (asi 1470 -1532), italský sochař. Vyučil se u Bartolomea Bellana, 
pro kterého mezi lety 1497 a 1498 dokončil pomník Roccabonella v kostele San Francesco v 
Padově. V dalších letech se podílel hlavně na výzdobě kostela SanťAntonio v Padově (dva bronzové 
reliéfy, svícen s velmi bohatou výzdobou a hrobka Antonia Trombetty). Jeho nejvýznamnějším 
dílem je sarkofág Gerolama a Marcantonia della Torre (1516-1521) pro kostel San Fermo ve 
Veroně. 
'74 Bartolomeo Bellano (1434- po 1473), italský sochař, žák Donatella, pracoval s ním na řadě děl. 
V roce 1467 vytvořil v Perugii sochu papeže Pavla 11. (dnes ztracená). Mezi lety 1469 a 1472 
pracoval na skříni pro relikvie v sakristii kostela Sanť Antonio v Padově. 
175 Tiziano Aspetti (1559-1606), italský sochař, v roce 1577 se v Benátkách dostal do služeb 
Giovanniho Grimani, akvilejského patriarchy, pro něhož pracoval šestnáct let. Aspettiho proslavila 
zejména práce pro kostel Sanť Antonio v Padově: začal dvěma reliéfy (Svatý Daniel vlečený koněm 
a Umučení svatého Daniela), roku 1593 pokračoval návrhem nového mramorového oltáře do kaple 
svatého Antonína, ozdobeného jedenácti sochami z bronzu (svatý Antonín, svatý Bonaventura a 
svatý Ludvík, čtyři ctnosti: Víra, Láska, Zdrženlivost a Síla či Naděje a čtyři andělé nesoucí svícny). 
Aspetti vytvořil řadu dalších děl v Benátkách a v Toskánsku. 
m Antonio Minello, italský sochař, v kostele SanťAntonio je jeho dílem reliéf „Svatý Antonín 
přijímá františkánský oděv" (1517) umístěný na hrobce svatého Antonína. 

77 Jacopo Sansovino (1486-1570), vlastním jménem Jacopo ďAntonioTatti, italský architekt a 
sochař. Narodil se ve Florencii, v roce 1506 či 1507 odešel do Říma, kde vytvořil mimo jiné Snímání 
z kříže (kolem 1508-1510, pozlacený vosk a dřevo). Po té, co se vrátil do Florencie, kde realizoval 
řadu soch, se objevil opět v Římě a následně v Benátkách. V kostele SanťAntonio v Padově je jeho 
dílem jeden z reliéfů z hrobky svatého Antonína („Vzkříšená dívka", 1563). 
37s Tullio Lombardo (1455 -1532), italský sochař. Pocházel ze sochařské rodiny. Od roku 1502 
pracoval pro kostel Giovanni Grisostomo („Korunování Panny Marie"), později mezi lety 1520 a 
1525 vytváří dva reliéfy na hrobku svatého Antonína, a to „Zázrak s lakomcem" a „Uzdravení 
mladíka". K jeho mistrovským dílům patří benátské náhrobky, jako třeba pomník dóžete Andrey 
Vendramina. 
m Antonio Lombardo (1458-1516), syn slavného architekta a sochaře Pietra Lombarda, spolu se 
svým bratrem pokračoval v rodinné tradici. V bazilice Santi Giovane a Paolo vytvořil mezi lety 1476 
a 1481 společně se svým bratrem a otcem náhrobek hrobku Pietra Moceniga. V roce 1484 
spolupracoval se svým otcem na památníku biskupa Zanettiho. Společně s otcem pracoval na 
různých sochařských dílech určených k výzdobě kostela Santa Maria dei Miracoli a baziliku San 
Marco v Benátkách. V roce 1505 vytvořil reliéf na hrobku svatého Antonína („Svatý Antonín 
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V tomto kostele si lze prohlédnout kazatelnu, na které se, mezitím co slavný 

světec [=svatý Antonín Paduánský] kázal, přenesl zázračně do Lisabonu, aby 

osvobodil Martina Buglioniho, svého otce od jisté smrti. Tohle byl jeden z mála 

zázraků, které si lze přečíst v jeho nejsvětějsím životě.381 

Lze vidět kámen, který míval světec pod hlavou [místo polštáře], a také 

kamének označený písmenem L, pod kterým byl po dlouhou dobu ukrytý jeho 

nejsvětější jazyk, jenž je ještě v současnosti nedotčený a nezkažený. 

Archa ukrývající ostatky tohoto velkého světce je ozdobena stříbrnými 

lucernami, které byly věnovány tomuto vznešenému orodovníkovi jako poděkování 

za nejvyšší milosrdenství. 

Hudební sbor, ze kterého se můžeme těšit, byl utvořen roku 1652. Tato 

kapela je, kromě jiného, jedna z nejlepších na světě. 

Sanktuárium, které se nachází v dnešní době v sakristii, má být brzy 

přesunuto do místa, které se právě dokončuje za chórem. Možná to bude jedna 

z největších vzácností Lombardie.382 

A protože 13. června je zvykem chodit na slavnostní procesí tohoto 

světce, na které se sjíždějí cizinci různých stavů i pohlaví, aby jej [procesí] mohli 

spatřiti. A vskutku odhaduji, že vám zde můžu předložit pořadí, v němž procesí 

samé jde, což je toto: 

Nejdříve nosítkacxxlx se stříbrnou lodí, následovaná žebravými dětmi, další 

nosítka se stříbrem rodiny Viscontiů, následovaná žebravými dětmi, další nosítka se 

stříbrem rodiny Riariů, následovaná osiřelými děvčátky/sirotky, další nosítka se 

stříbrem rodiny Mussata, následovaná osiřelými chlapci/sirotky, [následují] kříže a 

nechává promluvit novorozence, aby dosvědčil věrnost matky nespravedlivě podezřívané žárlivým 
manželem"). 
380 Tiziano Minio (1511-1552), italský sochař. V Padově se v letech 1534 až 1537 podílel na 
sochařské výzdobě Loggie a Odea Cornara. 
381 Svatý Antonín Paduánský (1195-1231), františkánský mnich, církevní učitel a světec, se narodil 
v Portugalsku, již v mládí vstoupil v Lisabonu k augustiniánům, ale pak přestoupil k františkánům a 
stal se knězem, přál si účastnit se misijní cesty, ale jeho loď byla nucena přistát v Itálii, kde Antonín 
už tam zůstal a prožil zde s malou přestávkou, kdy se vydal kázat proti albigenským do jižní Francie, 
posledních deset let svého života. Zemřel v klášteře deH'Arcella nedaleko Padovy, kam bylo jeho 
tělo následně převezeno. Mezi svaté byl zařazen již 30. května 1232 (tedy necelý rok po své smrti). 
382 Touto vzácností myslel autor zcela jistě ostatkovou kapli (cappella delle Reliquie či cappella del 
Tesoro). Tato kaple, jejíž stavba byla započata roku 1691, je barokním dílem Parodiho. Kapli 
dominuje balustráda se šesti mramorovými sochami od Parodiho. Poklad (=tesoro), podle něhož nese 
kaple své jméno, je shromážděn ve třech nikách, před nimž jsou vespod dvojice andělů. V nich se 
nachází velké množství relikvií nejen svatého Antonína, ale i řady dalších světců. Kaple je ozdobena 
štuky s oslavujícími anděly od Pietra Roncaioli da Lugano, kteří doprovázejí mramorovou sochu 
svatého Antonína také od Parodiho. 
383 Den, kdy zemřel svatý Antonín Paduánský (13. června 1231). 

131 



procesníky s hudebníky, [pak] další nosítka s městem Padova ze stříbra, 

následovaná otci pátery františkány a reformovanými, další nosítka s různým 

stříbrným nádobím, následovaná již zmiňovanými pátery, další nosítka se stříbrem, 

další páterové, další nosítka, další páterové, další nosítka, další páterové, další 

nosítka, další páterové, další nosítka, další páterové, další nosítka, další páterové, 

další nosítka, další páterové, kříže, procesníky a turecká standarta."** Nosítka se 

zlatými kalichy, následována pátery kapucíny s rozžehnutými svícemi v ruce, 

nosítka s relikviemi, již zmiňovaní páterové, další nosítka s relikviemi, již 

zmiňovaní páterové, nosítka s drahocennou krví Ježíše Krista, již zmiňovaní 

páterové, nosítka s relikviemi, již zmiňovaní páterové, nosítka s relikviemi, již 

zmiňovaní páterové, nosítka s trny Našeho Pána, již zmiňovaní páterové, nosítka 

s relikviemi, již zmiňovaní páterové, nosítka s relikviemi, již zmiňovaní páterové, 

různí hudebníci, nosítka se [sochou]Panny Marie již zmiňovaní páterové, nosítka 

s relikviemi, již zmiňovaní páterové, nosítka s relikviemi, již zmiňovaní páterové, 

nosítka s relikviemi rodiny dell'Orologio, páterové, nosítka s relikviemi, již 

zmiňovaní páterové, tři kříže, procesníky, jeden s pláštěm Gattamelaty, dva s 

mnišskými šaty,cxxxl scholetta384 svatého Antonína, jeden s červeným praporem, 

nosítka se soškou svatého Františka," " titíž páterové, nosítka s krví ze stigmat 

svatého Františka, již zmiňovaní páterové, cech obchodníků s vlněnými látkami se 

svými pochodněmi, již zmiňovaní páterové, hudebníci, nosítka s relikviemi svatého 

Antonína, již řečení páterové, sbor šlechticů se svými pochodněmi, již zmiňovaní 

páterové, různí hráči na hudební nástroje, nosítka s kostí svatého Antonína, již 

řečení páterové, kolegium filosofů a mediků se svými pochodněmi, doprovázené 

jedním páterem od del Santo [z kostela del Santo], trubači, nosítka s bradou386 

svatého Antonína, již zmiňovaní páterové, kolegium právníků se svými 

pochodněmi, doprovázené pátery z del Santo [z kostela del Santo], nosítka se 

soškou svatého Antonína, za kterými následují presidenti nad pokladnou, zástupci 

veřejnosti se svým veřejným doprovodem, následovaní nejvznešenější akademií 

Delia, která se v ten den ukazuje celá v plné parádě. 

384 La Scoletta - tímto označením, které navazuje na benátskou tradici, se nazývá sídlo arcibratrstva 
svatého Antonína (Arciconfratemita cli sanťAntonio), které se může pochlubit historií dlouhou 
několik století. V XV. století nechala arciconfratemita postavit přízemní kostelík a na počátku století 
XVI. sál pro konference. V tomto sále lze obdivovat plastiky, fresky a plátna značného významu. 
Především tři fresky a jeden nákres od mladého Tiziana (1511) zobrazující zázraky vykonané svatým 
Antonínem. 
385 Svatý František z Assisi (1189-1226), italský světec, patron chudých, zvířat a přírody. 
386 Spíše než brada je to dolní čelist. 
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Accademia Delia387 

Jestliže má akademie delle Lettere velmi staré počátky, pak ještě starší je má 

akademie delle Armi, jak potvrzují historie, v nichž se lze dočíst, že padovský 

jezdecký řád vzkvétal dokonce i za časů [starého] Říma. Mezi jinými i Strabon píše, 

že za vlády Augusta388 bylo lze napočítat pět set vznešených padovských rytířů této 

hodnosti. Tento řád se stal význačným [s nástupem] rytířských vojsk, a tak i 

Padova v každém čase a do každého koutu Evropy roznášela pověsti o svých 

turnajích a o statečnosti svých rytířů. 

Sídlo této akademie se nachází na Ponte di legno, je rozlehlé a prostorné, je 

nazýváno Cavallarizza [=jízdárna], s prostornou dvoranou vyzdobenou vojenskými 

uniformami. Zde u vznešených akademiků se učili [ti, kteří akademii navštěvovali] 

schopnostem rytířským pod vedením zkušených mistrů, a to jak zacházení se 

zbraněmi, tak ovládání koní. A protože ne všichni mohou být zapsáni v této 

akademii, jelikož zájemců je mnoho, je nutné včdčt, že je potřeba níže uvedených 

důkazů. 

Za prvé, rytíř musí mít patřičné jmění, aby mohl důstojně získat tuto 

akademickou hodnost, dovršit dvaceti let, být legitimním a vlastním synem, 

narozeným a zplozeným v legitimním manželství jistého šlechtice a jisté paní, 

[dále] musí jeho otec být legitimním a vlastním synem, zplozeným a narozeným 

v legitimním manželství samozřejmě jistého šlechtice a jisté paní, [dále jeho] děd 

musí být legitimním a vlastním synem z legitimního manželství, zplozeným a 

narozeným samozřejmě jistému šlechtici a jisté paní, [dále jeho] praděd musí být 

legitimním a vlastním synem z legitimního manželství, zplozeným a narozeným 

jistému šlechtici a jisté paní. [Dále] že jeho otec, děd a praděd byli hodni předních 

funkcí a poct, které jsou udělovány Radou tohoto vznešeného města. A konečně 

musel být otec prapraděda padovský šlechtic hodný Rady [města] a úcty hodné 

funkce. 

387 Accademia Delia byla založena velitelem Padovy Pietrem Duodem a dalšími šlechtici na 
zasedání 12. března 1608 s cílem vycvičit mladé padovské šlechtice v jezdeckém a válečném umění 
a v matematice. Matematika byla pro budoucí vojevůdce velmi důležitá, během svého pobytu se na 
výuce podílel v Padově i Galileo Galilei. Nad akademií držela ochrannou ruku Benátská republika. 
Akademie jí totiž při nemálo příležitostech posloužila ve válce bojovníky, které jí dodávala. Byla 
zrušena roku 1801. 
388 Augustus (27 př. n. 1.-14 n. 1.), římský císař. 



Dnes je tato tak důstojná akademie ta, která na svátek svatého Antonína jede 

za procesím se svým cvičitelem koní a mistrem ve zbrani, nechávajíce každý jezdec 

vyniknout svým oděvem a výstrojí jas své vznešenosti. 

Hrob a socha Gattamelaty 

Ve výše zmíněném chrámu svatého Antonína v kapli Nejsvětější svátosti™"" lze 

vidět sarkofág z mramoru, kde jsou ostatky Erasma Gateschi Narniho,389 který byl 

generálním kapitánem Benátské republiky, ta mu odměnou za dobré služby, které jí 

propůjčil, nechala postavit na velkém podstavci jezdeckou sochu z bronzu, dílo 

slavného Donatella.390 

Biskupství 

Historikové vyprávějí, že první biskupství byl kostel S. Sofia, kde dříve stál 

chrám Apollóna, třebaže jiní tam chtějí ten [chrám] Junony, do dnes lze vidět místo, 

kde se vystavovalo lidu toto falešné božstvo do doby, než Prosdocimo, první 

biskup, svými působivými kázáními dosáhl toho, aby bylo strženo. 

To, co je možno vidět v dnešní době, nechal postavit Pagano della Torre 

Milanese,391 patriarcha furlánský roku 1309, mnohé části pak byly přestavěny jeho 

následovníky. 

Svatořečení padovští biskupové 

389 Erasmo de Narni (okolo 1370-1443), řečený Gattamelata, italský vojevůdce, jeho vojenská 
kariéra začala u Ceccola Broglia, postupně se propracovával výše, až se roku 1437 stal hlavnim 
kapitánem (capitano generále) Benátské republiky. 
190 Jezdecký pomník Erasma da Narni, řečeného Gattamelata, kondotiéra benátské armády, který 
zemřel v Padově roku 1443, je dílo Donatella. Ten jej vytvořil mezi lety 1443-1453. Pomník nechala 
postavit Gattamelatova rodina na své náklady (1650 zlatých dukátů), se souhlasem Benátské 
republiky. Donatello se tímto jezdeckým pomníkem vrátil k sochám antických císařů (předlohou mu 
mohl být pomník Marka Aurelia stojící tehdy před kostelem San Giovanni in Laterano). Není úplně 
jisté, zda pomník byl zamýšlen původně jako náhrobek, či pouze jako památník. Spekulace 
podporuje i fakt, že Gattamelatův náhrobek v kostele Sanť Antonio byl pořízen až v roce 1456 (UIR 
s. 197). 
3,1 Pagano della Torre, padovský biskup (1302-1319) a aquilejský patriarcha (1319-1332). Jak 
dokládá pamětní deska, nechal Pagano della Torre v roce 1309 postavit biskupský palác, nacházející 
se jižně od katedrály (i se sálem - Salone dei vescovi). V salónu biskupů (salone dei vescovi) se .. 
nachází portréty prvních sto padovských biskupů počínaje svatým Prosdocimem a konče Pietrem 
Barozzim (1487-1507), jenž tímto úkolem pověřil Bartolomea Montagnu. 
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Svatý Prosdocimus,392 jehož sem poslal svatý Petr, svatý Maxim, svatý 

Fenzo, svatý Provolus, svatý Theodor, svatý Avisian, svatý Ambrož, svatý Siro 

Manilio, svatý Severus, svatý Violin, svatý Marian, svatý Eufronius, svatý Felice a 

svatý Pavel. 

Katedrála 

Tato slavná katedrála393 byla přesunuta z kostela Santa Sofia na místo, kde 

je dnes, v raných dobách, kdy křesťanství začínalo slavně vzkvétat, přestože bylo 

přitom pronásledováno a souženo tyrany. Roku 124 po Kristovi byla znovu 

postavena ze zřícených ruin.394 

Biskup Francesco Pisani395 ji nechal moderně upravit roku 1524. Dokončená 

ve stavu, v jakém se nachází, stane se z ní jedna z obdivuhodných a velmi 

význačných staveb v Itálii.396 

Místní kanovníci se těší z mnohých privilegií, která jejich kapitule udělili 

různí panovníci a potvrdili nejvyšší papežové, jak se lze dočíst v Ungarellim. Tato 

katedrála se může počítat, díky své starobylosti, díky svým privilegiím, důchodům a 

také díky vlastnostem osobností, které tuto kapitulu tvoří, mezi přední v Itálii a 

může být považována za rovnocennou s jinými v Evropě, můžeme ještě říci, že ona 

je seminářem kardinálů, když byl jejím kanovníkem i samotný papež 

Alexandr VIII. blahé paměti. 

392 Svatý Prosdocimus, podle tradice je uctíván jako první padovský biskup, patron tohoto 
euganejského města a podle názoru některých vědců i věrozvěst celé západní oblasti Veneta. Do 
Padovy byl údajně pozván samotným svatým Petrem. Po jeho smrti je zmiňovaný kostel Svatého 
Prosdocima (Ecclesia Sancti Prosdocimi), stojící mimo městské hradby, později známý jako bazilika 
Svaté Justýny. Svatý Prosdocimus měl totiž obrátit na pravou víru právě svatou Justýnu, ovšem 
dokument, který tvrdí, že byla pokřtěna právě svatým Prosdocimem je středověký padělek. 
393 Autor tím zřejmě myslí biskupství. 
394 Dóm se nachází na místě, kde již předtím stály církevní budovy, z nichž nejstarší byl raně 
křesťanský kostel (zřejmě na prostranství před kostelem). Nový kostel, který byl v roce 1075 
vysvěcen biskupem Ulderikem, byl nedlouho poté poničen zemětřesením (1117). 
395 Francesco Pisani, padovský biskup, zemřel 28. května 1570. Papežem Lvem X. byl roku 1517 
jmenován kardinálem. 
396 Současná podoba dómu pochází z přelomu XVI. a XVII. století. Vítězem původně vypsaného 
konkurzu na stavbu se sice stal podle tradice Michelangelo, ale provedení bylo poté svěřeno 
architektům Andreovi da Valle a Agostinu Righettimu, kteří původní projekt značně pozměnili. Dóm 
byl dokončen až v roce 1754 benátským architektem Girolamem Frigimelicou, i když velkolepé 
průčelí se třemi portály a dvěma růžicemi nebylo nikdy dokončeno, navíc byl dóm i s velkou kopulí 
poškozen nálety v roce 1917 a 1918. Dóm je charakteristický svým nezajímavým průčelím, které, 
kontrastuje s velkolepým interiérem. Blízko bočního vchodu do dómu se nachází pamětní kámen 
Francesca Petrarcy, který byl kanovníkem dómu. 



Standarta duchovenstva 

Praporec, jenž se z této katedrály obvykle nosí na slavnostní procesí, 

červené barvy s červenou žerdí, jí [katedrále] darovala Padovská republika, stejně 

jako ten [praporec], který se užíval v nejdůležitějších bitvách proti nepřátelům. 

Baptisterium397 

S výše zmíněnou katedrálou sousedí baptisterium, jež je vyzdobeno malířem 

Giustem.398 Tato stavba byla započata roku 1260 a dokončena Finou Buzzacarini, 

manželkou Francesca 1. da Carrara, aby ji ta nakonec mohla užít jako své 

pohřebiště. Nad obloukem oltáře, kde je namalováno Ukřižování, se nachází 

podobizna tyrana Ezzelina na koni v plné zbroji, s peřím na klobouku. 

Hrobka královny Berty 

V této katedrále si lze prohlédnout tuto hrobku, umístěnou v pravé části vstupu do 

samotné katedrály u hlavního vchodu, na níž je napsáno: Praesulis ac cleri 

praesenti praedia phano donavit regina iacens hoc marmore Berla, Henrici regis 

Patavi cele cerrima quarti coniwc tan grandi dono memorandae per aerru. 

Hrobky pánů z Carrary, královských princezen z Kypru a Pietra ďAbbano 

V kostele San Agostino,399 o němž se říká, že byl předtím chrám zasvěcený Junoně, 

lze vidět dva sarkofágy starého a vznešeného slohu, položené uvnitř chóru na 

památku rodu Carraresi, tedy Nicola, Ubertina a Giacoma400. Blízko oltáře della 

397 Baptisterium je zasvěcené svatému Janu Křtiteli. Budova pochází z konce XII. století, do 
současné podoby bylo přestvěno v roce 1260, vysvěceno bylo v roce 1281. Cyklus fresek objednaný 
Francescem da Carrara il Vecehio a jeho ženou Finou Buzzaccarini byla realizován až v letech 
1375-78 malířem Giustem de Menabuoi a představuje asi stovku scén s výjevy ze Geneze/Stvoření, 
Apokalypsy a života svatého Jana Křtitele. 
3 9 Í Giusto de Menabuoi (1330-1390), malíř původem z Florencie, narodil se i zemřel v Padově, kde 
také téměř celý život pracoval. Zde je autorem fresek v kostele degli Eremitani, v bazilice del Santo 
a hlavně v baptisteriu při katedrále, jeho nejslavnějším díle. 
399 Hrobka Giacoma di Carrara se společně s hrobou Ubertina původně nacházela v kostele San 
Agostino, který ale již nestojí, protože byl roku 1822 zničen, hrobkyjsou nyní umístěny v kostele 
degli Eremitani. 
400 Hrobky se nacházejí na severní stěně kostela degli Eremitani (vlevo je hrobka Jacopa a vpravo 
Ubertina da Carrara), obě jsou dílem Benátčana Andriola de Sancti a pocházejí z roku 1357. Na 
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Pietá si lze povšimnout na zemi jednoho sarkofágu, na kterém jsou nahoře napsaná 

tato slova: Zachi Cipri Regis Cerlota F. H. Sep. T. 

Další [sarkofág] lze vidět hned vedle hlavního oltáře, ten [sarkofág] má na sobě 

napsané toto: Marieta mater domini Iacobi Cipri regis vivens sibifecit. 

Hrobka Pietra ďAbano na sobě nemá žádnou [písemnou] vzpomínku, jsouc 

umístěná u vstupu do hlavního vchodu tohoto kostela. 

Podobně bez jakékoli okázalosti je také v kostele San Giovanni delle Navi 

pohřben Giacomo Veliký z rodu Carrara. Na Santo [na náměstí del Santo] před 

jezdeckou sochou Gattamelaty se nalézá místo ukrývající uvnitř sarkofág Marsilia a 

jeho následovníků. 

Význačné hřbitovy 

Uvnitř ambitů v klášteře otců minoritu a otců augustiniánů lze vidět 

náhrobní památky mužů různých národností vynikajících jak v umění vojenském, 

tak ve vědách. 

Kostely, které byly v Padově v roce 1170 

S. Sofia, S. Daniele, S. Michele, S. Giuliana, S. Zilio, S. Giorgio, S. 

Canziano, S. Lorenzo, S. Martino, S. Fermo, S. Pietro, S. Andrea, S. Bartolomeo, S. 

Nicolo, S. Tomaso, S. Stefano, S. Sumia. 

Pravda je, že téměř všechny tyto kostely jsou v současnosti přestavěny 

nezachovávajíce nic ze své starobylosti, [tedy z doby], v níž byly založené. 

Oltář, před kterým svatý Antonín sloužil svou první mši401 

hrobce Giacoma di Carrara, výzdobené Guarientem okolo roku 1351, si lze přečíst osm elegických 
dvojverší, které složil Giacomův přítel Francesco Petrarca. Hrobka Libertina se nachází přesně 
naproti hrobce Giacoma, obě hrobky jsou vysoko nad zemí. Lomený oblouk klenoucí se nad 
sarkofágem je ozdobený jemnými rostlinnými motivy, soškami svatých a anděly. 
401 V roce 1228 se svatý Antonín navrátil zpátky do Padovy, kde se snažil navazovat a pěstovat 
vztahy a vazby s představiteli jiných řádů. Tak se stal přítelem představeného benediktýnů, opata 
Giordana Forzatě či hraběte Tisa di Camposampiero, štědrého mecenáše františkánů. Do zahrady 
hrabat Papafava a Carraresi umisťuje tradice kámen, na který svatý Antonín vystupoval, aby z něho 
kázal. Z osobností, které nejlépe znal a jimž důvěřoval, vytvořil bratrstvo, jak bylo ve středověku 
zvykem. Od jména kostela Santa Maria della Colomba, kde se obvykle scházeli, přejali své jméno 
Colombini. Aby se odlišili od ostatních, nosili šedý oděv a věnovali se charitě. Svatý Antonín pobyl 
v Padově jen krátce, na trvalo se vrátil až v roce 1230. 
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Tento oltář je umístěný v ambitu Scoly u Santa Maria de Colombini, kde si 

lze uprostřed rajského dvora povšimnout nádrže na vodu, jež, požehnána světcem, 

v čase sucha úžasně vzkvétala [překypovala vodou] a od té chvíle již nikdy nebyla 

spatřena bez vody. 

Kostel sv. Justýny 

Historie praví, že Anténór na místě, kde jsou dnes uctívány ostatky slavného 

ochránce Prosdocima, postavil chrám zasvěcený Dianě jako ochrannému božstvu 

národů Venetů, a že Opilione, římský patricij, jej nechal za svých časů ozdobit, 

když jej [chrám] nalezl stojící, mozaikou z drahokamů.402 

Kvůli kázáním svatého Prosdocima a jeho žáků byly všechny modly a chrámy 

těchto bezbožných svrženy a přeměněny na svatostánky, a to i přesto, že je 

pronásledovali tyranové, kteří byli krutí nepřátelé víry křesťanské a kvůli nimž 

mnozí věřící získali palmu mučednictví. Také v tomto Padova nemusela Římu nic 

závidět, protože jak v tom, tak v onom [městě] dávali zmiňovaní tyranové průchod 

své krutosti, o níž se lze při průchodu z hlavního kostela do již zmiňované kaple 

403 
svatého Prosdocima přečíst níže napsaná slova: Solue calceamenta de pedibus 

tuis, Locus in quo stas terra sancta est. 

A vskutku, spisovatelé se shodují, že zde není v těchto místech píď země, 

jež by nebyla zkropena krví nějakého mučedníka. Ještě dnes lze vidět nejsvětější 

vězení, uvnitř kterých byli vyznavači evangelia drženi, a kámen, na kterém byli 

světci stínáni. 

402 Podle některých studií stával na tomto místě původně pohanský chrám. Svatá Justýna byla 
pohřbena 7. 10. 304 na padovském hřbitově. Podle zvyku byla nad hrobem nejdříve postavena cella 
memoriae a nejpozději od začátku V. století zde stála bazilika. Po roce 450 (zřejmě okolo roku 520) 
nechal padovský patricij Opilione baziliku přestavět a postavit oratoř. Bazilika byla už v VI. století 
cílem poutníků. 
403 V kostele sv. Justýny jsou vlastně kaple svatého Prosdocima dvě. Jedna pochází z roku 1564, 
druhá, kterou má zřejmě autor na mysli, z konce V. či z počátku VI. století. Tato kaplička, zasvěcená 
ve skutečnosti Panně Marii, ale obvykle nazývána Svatého Prosdocima, byla již součástí opileonské 
baziliky. 
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Tento velkolepý chrám byl dokončen v roce 15 5 5,404 když byl protem 

Andrea Moro.406 Uvnitř se nachází chór, celý vyzdobený prací velmi váženého 
Al\~l 

Francouze Riccarda. 

V této bazilice jsou těla nejrůznější svatých, mezi nimiž i svaté Justýny408 a 

svatého Prosdocima,409 ochránců města. 

Opatství je jedním z bohatých na benediktýnské mnichy cassinensi. A 

klášter ve své velikosti není neodpovídající vznešenosti kostela. 

Padovští svatí 

Svatá Justýna z rodiny Vitaliani, svatý Prosdocimus, blahoslavený Sanino 

Cumano, blahoslavený Giordano Forzate,410 blahoslavená Elena Enselmina,411 

blahoslavená Beatrice ďEste,4 1 2 blahoslavený Antonio Pellegrino Manzoni. 

Jeho Eminence Gregorio Barbarigo411 kardinál Svaté římské církve, který žil 

velmi příkladným životem téměř 33 let, po kterých byl pastýřem tohoto města, a 

404 Kostel byl sice po zemětřesení v roce 1117 zrekonstruován, ale za necelá dvě staletí byl zbourán 
(1502), aby zde mohl vyrůst ten dnešní, jehož stavba proběhla mezi lety 1532 a 1579. Podíleli se na 
ní různí architekti, především pak Andrea Moroni a Andrea da Valle. 
405 Výraz protus označoval osobu, která projektovala stavbu a poté řídila stavební práce. 

Andrea Moroni (kolem 1500-1560), syn architekta a inženýra Bartolomea Moroniho, dlouhou 
dobu pracoval v Padově. V roce 1532 byl pověřen stavbou kostela sv. Justýny, poté paláce Palazzo 
del Podesta a řadou dalších veřejných staveb. 
407 Tvůrcem chóru je Riccardo Taurigny, Francouz pocházející z Rouenu v Normandii. Jeho 
manželka se narodila ve Vicenze. Při práci mu pomáhali jeho tři švagři a synové (když už byli dost 
staří), na chóru tedy pracovalo deset lidí. Taurigny vytvořil nejen návrh, ale následně i celou 
výzdobu chóru, na které pracoval od října 1558 do července 1566. 
408 Svatá Justýna, mučednice, pocházela z vznešené padovské rodiny, žila na přelomu 111. a IV. 
století, během Diokleciánova pronásledování byla uvězněna kvůli víře a odvedena k soudu. Své víry 
se nevzdala, byl nad ní vynesen rozsudek smrti, který byl 7. října 304 vykonán. Benediktýni 
z Padovy založili na její počest kongregaci nazvanou jménem světice (di Santa Giustina). 
4IW Svatý Prosdocimo žil v 1. století, byl to učedník svatého Petra, který jej vysvětil na biskupa. Šířil 
křesťanství v oblasti Veneta. Zemřel v pozdním věku v Padově (okolo roku 100). Společně se svatou 
Justýnou a svatým Danielem je patronem Padovy. 
410 Blahoslavený Giordano Forzaté (okolo 1158- 1248), převor kláštera S. Benedetto, současník 
svatého Antonína. Ihned po jeho smrti byl oslavován jako blahoslavený, v roce 1300 měl svůj vlastní 
oltář. V roce 1769 ustanovil papež Kliment XIV. jeho svátek na 7. srpna (den jeho úmrtí), zatímco 
v Padově se slaví 13. srpna. Po zrušení kláštera v roce 1811 bylo jeho tělo přeneseno do katedrály a 
poté do kostela S. Benedetto. 
411 Blahoslavená Elena Enselmina z Padovy z řádu klarisek, zemřela roku 1231,. 
412 Beatrice ď E s t e ( 1 2 1 5 - 1 2 3 9 ) , dcera markýze Aldobrandina I., v roce 1234 se vdala za uherského 
krále Ondřeje II., který však již rok poté zemřel. Beatrice se (aby se vyhnula sporům o následnictví 
po svém zemřelém manželovi) odebrala dvůr svého strýce Azza, kde přivedla na svět Štěpána, otce 
budoucího uherského krále Ondřeje III. Kromě výchovy syna zasvětila svůj život víře, navštěvovala 
klášter Gemmola, založený její tetou. 
413 Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo (1625-1697), italský kardinál. Na univerzitě v Padově 
studoval řečtinu, matematiku, historii a filosofii. Titul doktora obojího práva získal 25. září 1655. 
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podal mnoho důkazů o své svatosti, a tím přivolal pozornost všech hlavních 

osobností města. Ti se potom vydali pěšky za Eminencí Cornarem,414 biskupem 

samotné [Padovy], aby se přistoupilo k nezbytným procesům okolo jeho svatého 

života a zázračných skutků, aby jednoho dne následoval jeho blahořečení a 

svatořečení, když už byl Svatou stolicí prohlášen ctihodným. 

Povaha Padovanů 

Padované od přírody tíhnou k pomstě, nemohou snášet křivdy, jež se jim 

stávají, a když se nemohou hned vyrovnat jeden druhému, hledí to udělat všemi 

cestami, jakýmkoli způsobem, jeden či další den, v jakékoli podobě, chtějí být 

uspokojeni, a to i za cenu vlastního majetku či svého samého života; proto mnohé 

z rodin oplývajících statky a jměním, kvůli tvrdošíjnosti, potyčkám a sporům úplně 

zchudly. Je pravda, že když se smíří a změní své požadavky, mohou dosáhnout 

velmi dlouhých [období] míru. A často se dohody stvrzují prostřednictvím svatého 

svazku manželského, což jim dodává větší jistotu a sílu. 

Padované vidí cizince rádi, snad ještě raději než své spoluobčany. Je zvykem říkat, 

že Padova je matka, která alios nutrií, snos devorat. 

Nejdůležitější šlechtické rodiny velebí svůj velmi starý původ, a poněvadž 

nejbohatší rodiny obvykle utvářejí ze sebe samých velmi slavnou akademii Delia, 

což je rytířský řád, již v tomto díle jmenovaný, jevilo se samotné akademii správné 

vyloučit ze své společnosti všechny ty, kteří se věnují medicíně, čímž snižují lesk 

rytířství. Vyloučeny byly také ty rodiny, které se v poslední době dostaly mezi 

padovskou šlechtu poté, co se vyplatily svými penězi. Z toho vyvstaly velké 

hořkosti a pomluvy proti oněm původním šlechtickým rodinám, obviněným 

z tajných dohod mezi sebou, jejichž velká část, ačkoli veřejně slíbila věrnost svému 

vladaři, dávala se do služeb cizích vládců a s dalšími závazky, jež by v jiné době 

způsobily v Radě veliké neshody; když se následně povyk uklidní, aniž by se 

Papež Alexandr Vil jej jmenoval kardinálem v dubnu rokul660. Roku 1664 jej papež vyslal jako 
biskupa do Padovy. Zemřel 17. května 1697 v Padově, kde je také v místní katedrále pohřben. 
414 Giorgio Cornaro (1658-1722), pocházel z významné a vážené rodiny (bratr benátského dóžete 
Giovanniho Cornara), studoval na univerzitě v Padově (získal doktorát obojího práva), v roce 1692 
byl jmenován biskupem v Rodi, v roce 1697 biskupem Padovy, ve stejném roce se stal kardinále^. 
Je pohřben v Padově v hrobce padovských biskupů v katedrále, kde spočívá dalších šest biskupů této 
diecéze, členů jeho rodiny. 
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zrodily jakékoli ošemetné události, zůstává ohnisko každého rozporu neustále 

přikryté rouškou ticha. 

Padované jsou ostatně velmi ušlechtilí, zejména co se veřejného chodu 

města týká, jemuž se věnují s veškerou velkomyslností a jasem, tíhnouce (mimo 

povinnost a věrnou oddanost a vazalství nejjasnějšímu svému vládci) spíše na 

stranu Německa než na jakoukoli j inou stranu Evropy. 

Existují dvě cesty, díky kterým se Padované dostali k majetku. První je 

výroba látek, druhá medicína; těmito [dvěma cestami ] se obohatily mnohé rodiny, 

jež byly chudé, když jsou nyní vidět zřejmé výsledky. 

Mnozí cizinci jsou ohromeni tím, že hodně padovských šlechticů žije 

zahálčivým životem, místo aby se bavili cestováním po světě, jak to dělají j iné 

národy, j im stačí užívat si vznešených poct a úcty, což j im poskytuje několik málo 

úřadů, které se omezují na šest správců Sacro Monte di Pietá [=zastavárny], na 

pokladního téže zastavárny, dva pokladníky a správce zmiňované zastavárny. 

Padované velmi dbají na čest svých manželek, jež byly uctívané a vážené také 

v uplynulých staletích. 

Šlechtici ze své povahy nepřejí majetek obchodníkům a bohatým umělcům, 

takže se při [různých] příležitostech ukazují jako j im málo naklonění, a zase naopak 

[takže si neprokazují mnoho vzájemné náklonnosti]. 

Dva sňatky uzavřené v poslední době v tomto městě pocuchaly 

výsady šlechtického stavu txxxl". Jeden je z pánů Terri, již byli předtím zlatníky, ale 

poté se dali na výrobu látek, kterou stále ještě provozují, ačkoli jsou zapsáni mezi 

padovskými šlechtici, jeden z nich se oženil s dcerou hraběte Francesca Maria 

Cittadelly, bratra hraběte Frá Luigiho, rytíře řádu maltézských rytířů a hlavního 

seržantacxxxlv Benátské republiky, rodiny velmi vážené, jež by se mohla spojit 

s jinými význačnými [rodinami] z našeho městacxxxv a především s benátskou 

šlechtou, jedna sestra tohoto [hraběte] se vdala za staršího syna markýze Albertina 

Papafavy, potomka Marsilieta Papafavy Carrarese. 

Další sňatek je ten jednoho z pánů Bosi, podobně zapsaných mezi šlechtici 

obvyklým způsobem koupě, jenž se oženil s dcerou hraběte Aldrighettiho, 

manželem jedné sestry výše zmíněného hraběte Francesca Marii Cittadelly, když 

tímto nerovným sňatkem byly změněny poměry, jež byly kdysi vyžadovány mezi 

nejvýznamnějšími rodinami a v podobných případech vylučovaly podřazenost a 

nerovnost a opíraly se přitom o hlavní zásadu svatého Pavla, která [říkala] si vis 
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415 nubere, nube pari, " především ve stavu šlechtickém, jak je rozeznávané a více 

známé z nižších vrstev, při tom se nazývala „šlechta krve" Nobilitas quasi 

nascebilitas. A proto byli pozdější šlechtici zavázaní bránit tyto ozdoby odlišující je 

od ostatních, které jim zanechali jejich předkové, a to nebylo nakonec nic jiného 

než zásady vznešených Padovanů, již zanechali svým následovníkům v listině 

Šalamounově v církevním [textu]: Ne dederis maculam in gloríam tuam,416 

Pročež někteří z nejhorlivějších [zastánců] této patricijské výsady, 

zachovávajíce ji po staletí neposkvrněnou, nechyběli u toho, aby si postěžovali a 

vysoce zanaříkali s autory tak utvořených nejvyšších předsudků, nemohouce snášet, 

že pro prospěch se nechali poskvrnit tak urozené a vznešené rodiny, a s takovými 

hořkostmi stále žijí. Tak se v současnosti věci v tomto městě mají takto: ve chvíli, 

kdy neomalenosti zcela přestanou, krátce trvají spory, jež se snadno usazují. Tak se 

nyní Padované zabývají způsoby, jak si zachovat to, co zůstalo, když přitom mají 

před očima zlověstné a truchlivé zkušenosti svých nerozvážných rozhodnutí. 

Půvabná místa ve městě 

V ulici Santa Maria in Vanzo lze vidět palác benátských šlechticů Papafava, 

jenž je celý potěšením [pro oko], V ulici Santa Sofia je ten [palác] rodiny Belloni 

obdivovaný pro své umístění a půvabnou zahradu. Ve ulici S. Massimo je ten 

[palác] rodiny Morosini, který je hoden pozornosti pro svou neobyčejnost. U 

Paolinů, nedaleko od hradeb, je ten [palác] rodiny Contarini, půvabný v každém 

kousku. U Eremitánů je ten [palác] pánů z Mantovy, padovských šlechticů, s velmi 

půvabnou zahradou a s dalšími jednotlivými vzácnostmi. U S. Benedetto je ten 

[palác] rodiny Soranzo, který je krásou a půvabem samým. A konečně ten [palác] 

rodiny da Mulla, který se těší z jedné strany z rozlohy Prata della Valle a z druhé 

[strany] zelinářské zahrady Vanza. Jsou zde jiné půvabné paláce, které pominu, 

abych neobtěžoval [čtenáře]. 

Půvabná místa mimo [město] 

415 Obecně rozšířená latinská sentence známá mj. z Catona a Ovidia (viz STEVENSON, Burton. 
Stevenson's book o f proverbs, maxims and familiar phrases. London 1949, č. 1541.) od středověku 
spojovaná v etické a právní sféře rovněž se sv. Pavlem (srov. zejm jeho list Galatským). 
4 '6 Sir 33,23. Autor si zřejmě popletl dva starozákonní texty. 
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Soudím, že se nemusím zmiňovat o těchto [půvabných místech mimo město] 

než o těch nejbližších, neboť ostatně není vesnice v oblasti Padovy, v níž by nebylo 

lze obdivovat nějaké půvabné potěšení. 

Nuže, začneme tím [místem] Battaglia, kde lze vidět soutok dvou řek,417 jež 

spojené padají do jednoho řečiště a tečou do moře. Vody z těchto [řek] pohánějí 

velkou papírnu. Tato vesnice je velmi živá, lidnatá a obchodnická, chodí sem horalé 

z blízka, aby si zde pořídili nezbytné zásoby.418 

Jsou zde různé paláce jak benátské, tak padovské šlechty, a mezi nimi lze 

obdivovat ten [palác] pánů Obizzi markýzů ďOrciano, řečený Catajo,419 postavený 

roku 1572 markýzem Piem Eneou, těšící se ze sousedství parku s obvodem tisíc a 

více kroků, obklopený zdí vysokou osm stop, uvnitř tohoto prostoru se lze 

kochat návrším, rovinou, jeskyní, porostem, který je plný zajíců, jelenů, srnců a 

králíků. Všechny věhlasné osobnosti, jež přijedou v tyto strany, si ho [park] jdou 

prohlédnout a odjíždějí velice spokojeni. 

Nedaleko zmíněného Cataja lze pohlédnout na palác pánů hrabat 

Salvadeghi, vyzdobený zřídkakdy se vidícími malbami, umístěný na vrchu jednoho 

malého kopce, jenž jej činí majestátnějším. 

Z této vesnice mohou ti zvídaví zamířit k překrásné oblasti okolo Monselice, 

významné pro svou pevnost,420 která byla dříve považována za jednu z nejsilnčjších 

117 U městečka Terme Battaglia se setkávají Canale Bisato a Canale Battaglia. 
4IS První zmínky o původu městečka Battaglia se objevují v souvislosti se stavbou kanálu probíhající 
mezi lety 1 IKl) a 1201, kterou řídila Padova. V krátkém čase se z malé vesnice (zaměřené na 
zemědělství a lázeňství) stalo průmyslové a obchodní centrum. Energie nutná k provozu mlýnů, pil, 
liumrů a papíren byla dodávána díky velkému rozdílu (sedm metrů) mezi uovč postaveným kanálem 
a kanálem Vigenzone, který byl vyrovnáván „vodním mechanismem" (cOílgfgřlf) idmulico) 
nazývaným Areo di Mczzo, který byl postavený Padovany (Comune Padovano) a několikrát 
přebudovaný rodinou Carrarese a Benátskou republikou, v roce 1830 byl celkově přestavěn. 

Impozantní zámek stojí na úbočí Montenuovo. Již v první polovině XVI. století se zde nacházel 
domek s hradbami. Velké změny nastaly až za Pia Enea I. degli Obizzi, který se roku 1570 rozhodl 
starou budovu zcela přestavět. Současně nechal zbudovat konírnu, sádky na ryby se zahradou, padací 
most nad Rialtem a schodiště pro koně, po němž bylo možné dojet na koni až na terasu. Před svou 
smrtí dal pravděpodobně základy sbírce zbraní a uměleckých děl, rozšiřované jeho následníky. Jeho 
vnuk Pio Enea II. rozšířil zahrady a park, nechal vyzdobit zdi obklopující nádvoří iluzivními 
malbami a zrekonstruoval konírnu tak, že se z části stalo malé divadlo. Další změny nastaly až na 
konci 18. století, kdy Tommaso degli Obizzi postavil novou budovu, která sloužila jako muzeum. Po 
jeho smrti přešel zámek do rukou Francesca IV., vévody modenského, který přistavěl nové části. Od 
té doby byl zámek postupně rozebírán, jak mantovským vévodou, tak Habsburky, jeho novými 
majiteli. Umělecké sbírky markýze Tommasa degli Obizzi později přešly do estenského majetku a 
dědictvím do vlastnictví Františka Ferdinanda ďEste, dnes jsou rozděleny mezi zámek Konopiště a 
Národní galerii v Praze. 
42(1 Hrad Monselice je komplex budov, který vznikl mezi XI. a XVI. stoletím. Nejstarší část je 
Castelletto s připojeným románským domem postaveným mezi XI. a XII. stoletím. Z XIII. století 
pochází Ezzelinova věž. Jádro ve středu hradu tvoří palác Marcello z XV. století. Po té, co v XV. 
století získala Monselice Benátská republika, přešel hrad do vlastnictví šlechtické rodiny Marcello, 
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[pevností] Itálie. Skutečně je toto místo hodno velkého obdivu, díky své vytrvalosti 

dlouho bojovalo, předtím než podlehlo Langobardům a bylo jimi násilně 

podrobeno, a také díky všem dalším katastrofálním událostem, které se udály za 

tyranidy krutého Ezzelina. 

421 > o 

Conselve, " kde sídlí vikář, je také půvabné a hezké místo, kde se během 

slavnosti svatého Vavřince koná bohatý trh, hlavně s hovězím dobytkem. 472 

Nesmíme vynechat Arquu, " také vikariát, obklopený horami, jenž si vybral 

k bydlení pro svůj půvab slavný Francesco Petrarca, jehož hrob a dům s bronzovou 

bustou lze zde spatřiti. 471 

Nikoli nevýznamným místem je Teolo, vikariát také ono, pro svůj 

vynikající trh. Blízko tohoto [místa] leží Rocca di Pendice,424 jejíž ochránci byli 

v minulých dobách biskupové z Padovy. 

Nad ním je velmi odlehlá poustevna otců kamaldulských, nazývaná Monte 

di Rua, skutečně útočiště poustevníků.425 

která z něj udělala residenční sídlo. Podoba hradu, jak jej vidíme dnes (mimo knihovnu z konce XVI. 
století, úpravu vnitřního benátského nádvoří a soukromou rodinnou kapli postavené v XVIII. století), 
byla dokončena na konci XIV. století. Na počátku XIX. století přešel hrad do rukou rodin místní 
aristokracie a začal chátrat. Během první světové války byl zabaven pro armádní účely , v roce 1919 
byl opuštěn v dezolátním stavu. 
421 Město ležící 20 km jižně od Padovy. První dokumenty zmiňující se o Conselve pocházejí z roku 
954, i když počátky města jsou zřejmě ještě starší. Starobylé kroniky mluví o Conselve jako o 
oblíbeném sidle císařských zástupců (vicari imperiali). První lenní páni tohoto místa byli Conti, 
padovská šlechtická rodina. 
4:2 Arquá Petrarca, město v oblasti Colli Euganei, v provincii Padova. V roce 1374 zde zemřel 
Francesco Petrarca. Na jeho počest byl k původnímu názvu Arquá přidán ještě přívlastek s jeho 
příjmením. V roce 1369 Francesco il Vecchio zřejmě daroval Petrarcovi pozemek na území Arqua. 
Mezi Arqua a Padovou pak Petrarca prožil poslední roky svého života. Vypráví se, že zemřel u 
psacího stolu mezi svými milovanými knihami. Pohřeb měl 24. července v Arqua za přítomnosti 
Francesca da Carrara, řady církevních představitelů a učitelů padovské univerzity. Byl pohřben tak, 
jak si přál ve své závěti, tedy v místním farním kostele. Šest let poté bylo ale jeho tělo přeneseno do 
hrobky, kterou lze ještě dnes vidět na náměstí v Arqua a již nechal postavit jeho zeť Francescuolo da 
Brossano. 
423 Teoloje starobylá osada, jejíž území bylo osídleno již v dávných dobách. Podle jedné tradice se 
zde narodil Titus Livius. Místo se stalo významným ve středověku, ve XIII. století bylo sídlem 
podesty a následně (po pádu rodu Carrarese) i vikariátu (palác palazzetto dei Vicarii pochází 
z konce XVI. století.). 
424 Rocca Pendice, na jejím vrcholu se nacházejí zbytky středověké tvrze, která nebyla nikdy dobyta. 
Byl to jeden z mála hradů v Evropě postavený z vůle svobodných lidí, takzvaných comitati. V roce 
1161 ho padovský biskup podstoupil Fridrichu Barbarossovi. Později byl opevněn hrabětem 
Paganem, císařovým spojencem. S příchodem benátské republiky v roce 1405 byla pevnost 
přeměněna na státní vězení. Místo se stalo letním sídlem rodiny Orologio, která zde v roce 1605 
nechala postavit dům s kaplí. 
425 Poustevna Santissima Annunziata di Monte Rua vznikla na Monte Rua, v srdci Colli Euganei, v 
roce 1334. Od roku 1537 se malá poustevna začala rozšiřovat a stala se duchovním střediskem 
celého Veneta. Byla zrušena v roce 1806 na základě napoleonských zákonů a znovuotevřena až .. 
v roce 1863 díky otci Emilianovi. V kostele se nacházejí nástěnné malby z XVII. století. Celý 
komplex je obehnán vysokou kamennou zdí dlouhou 1400 metrů. 
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Hoden pozornosti je klášter benediktýnů Santa Maria Praglia,426 klášter 

eremitů Santa Maria di Monte Ortone,427 ten [klášter] Ispida otců delle Madalenne, 

ten [klášter] San Daniele in Monte mnichů rochettinů428 a nakonec ten [klášter] 

kartuziánů, jehož architektem byl slavný Palladio.429 

Vesnice Piazzola se poslední dobou stala proslulou jak svými stavbami, tak 

svým rozlehlým hudebním divadlem rodiny Contarini.430 

V dřívějších dobách bylo často navštěvované také návrší Gemola, nad 

kterým blahoslavená Beatrice ďEs te dcera ď A z z o založila klášter, její svaté tělo je 

pak uctíváno v kostele Santa Sofia.431 

Není žádné části v Monti Euganei432 a stejně tak v nížině v oblasti padovské, 

kde by v uplynulých stoletích nebylo lze pozorovat nějakou tvrz, jež byla znamením 

moci a práva toho, kdo ji vlastnil, kroniky vyprávějí, že v roce 1205 jich bylo 

strženo ze zásahu dobré vlády více než sedmdesát, místo nich se lze dnes kochat 

L h Opatství Praglia se nachází na úpatí colli Euganei, asi 12 kilometrů od Padovy. Založení opatství 
spadá mezi XI. a XII. století. Opatství vzkvétalo až do roku 1810, kdy bylo zrušeno. Mniši se na toto 
místo vrátili v roce 1834 pod ochranou rakouské vlády. Obnovení ale netrvalo dlouho, již v roce 
1866 bylo opatství znovu zrušeno. Roku 1882 byla jedna část konventu prohlášena národní 
památkou. Na počátku XX. století se konvent dostal zpět do majetku benediktýnů, kteří se zasloužili 
o jeho obnovu. 
127 Kongregace di Monte Ortone (v oblasti Veneta) byla založena roku 1436, existovala až do roku 
1 8 1 0 . 

42s Klášter sv. Daniela nechali postavit signoři da Montagnone, pro benediktýnské mnichy mezi lety 
1076 a 1078. V polovině XV. přešel do vlastnictví kanovníků od SS. [santissimo] Salvatore z 
Benátek, kteří jej opravovali až do roku 1771, kdy byl Benátskou republikou zrušen a dán na prodej. 
Získal jej advokát Federico Todeschini z Benátek, který ho dal v roce 1832 věnem své dceři. Klášter 
byl z části přeměněn do villa Castello. Od roku 1958 je v majetku benediktýnů, kteří se klášteru 
snaží navrátil jeho bývalou slávu. 
429 Andrea Palladio (1508- 1580), italský architekt a scénograf, vlastním jménem Andrea di Pietro 
della Gondola, tvůrce takzvaného lo stilepalladiano, navrhl řadu kostelů, vil, paláců, a to hlavně ve 
Vicenze, kde žil, v Benátkách a v jejich okolí. Byl to nej významnější architekt Benátské republiky. 
Vydal pojednání I quattro libri delťarchitettura (1570), které velmi ovlivnilo evropskou 
architekturu. 
430 Piazzola, současný název Piazzola sul Brenta, oblast patřila až do roku 1268 městu Vicenza. Byl 
zde hrad rodiny Dente, který později přešel do rukou rodiny Belludi a ještě později rodiny da 
Carrara. Jacopo da Carrara odkázal všechen svůj majetek v Piazzole své dceři Marii, která se v roce 
1413 vdaia za Nicola Contariniho, benátského šlechtice. Zbytky hradu se pravděpodobně nacházejí 
základech vily Contarini považované za nej větší vilu v oblasti Veneta. Barokní vila stojí v zadní 
části hlavního náměstí v Piazzola sul Brenta. V roce 1546 nechal Paolo a Francesco Contarini 
postavit středovou část vily, která byla dále rozšířena na konci XVII. století Marcem Contarinim do 
současné podoby. 
431 Na tomto místě se v dřívějších dobách nacházel malý klášter, který byl původně obývaný 
poustevníky Blahoslavená Beatrice ďEste, se kterou je toto místo spojeno, složila slib nejdříve 
v malém klášteře Santa Margherita di Salarola. Asi po roce a půl (v roce 1221) se přestěhovala na 
Monte Gemola kde s velkou náboženskou zanícenost. uprav.la zbytky jednoduchého kláštera. Zde 
také roku 1226 zemřela. Po její smrti bylo toto místo velmi uctíváno. V roce 1576 byly její ostatky 
přeneseny do Padovy a klášter začal chátrat. Na konci XVII. století klášter koupil Francesco 
r . i , • , • i a „ u „ i í p í nřestavět na vi u, dnesm vilu Beatrice. Ruberto, benátský kupec a n e c h a l j e j p r e s t a v e i i u j v i 

432 Colli Euganei, pohoří v oblasti Veneto vulkanického puvodu. Od roku 1989 jsou Colli Euganei 

rezervací (Parco regionale). 



místy plnými půvabu a potěšení, jež stále dokazují, že se obyvatelé tohoto století 

těší velkému klidu a líbeznému míru; ba dokonce by se mělo vědět, že téměř každý 

větší pahorek v okolí Padovy byl zasvěcený nějakému božstvu: jako Boccone 

Bacchovi, Cinto Cintii, Cero Cereře, Venda Venuši, Teolo Tetii a stejně tak ostatní 

dalším falešným božstvům, j imž byly postaveny také velmi krásné chrámy, všechny 

věkem, novými národy, barbary, tyrany a vnitřními válkami samotného národa sešlé 

a zpustošené. 

Nakonec celý břeh [řeky] Brenty od Padovy až k Lisse Fusině,433 jak 

z jedné, tak i z druhé strany lze nazvat velmi půvabnou a spanilou krajinou, 

zkrášlenou nádhernými paláci, rozkvetlými zahradami, velkolepými a úrodnými 

cedrovými háji, zkrátka to lze nazvat krajinou dvaceti tisíc půvabů, překypující 

obyvateli a vším, co požadují lidské potřeby. 

Území této tak vznešené vlasti má obvod sto osmdesát mil. Na východě 

sousedí s Benátským dóžectvím a jeho lagunami. Na západě sousedí s Colli 

Euganei a Vicentinem; na polední straně [jih] s řekou Adiží v Polesine di Rovigo a 

na severu [řekou] Musone, která ho odděluju od Trivigiana [Trevisa], 

Soudím, že nemůžu nechat v neznámosti místo nazývané Arcella Vecchia434, 

položené uprostřed Guasta, nedaleko od cesty, která vede k Bassanu. První kostel 

[zde] byl založen v roce 1225, když základní kámen položil vlastníma rukama otec 

svatý František.435 Blízko tohoto kostela byl klášter svaté Kláry, který se dnes 

nachází blízko mostu di Toricelli. 

Ve výše zmíněné Arcella Vecchia 13. dne měsíce června roku 1231 

naposledy vydechl svatý Antonín, tento den je občany Padovy s okázalostí a úctou 

zaslouženě slaven. 

413 Lizza Fusina, původně Lissa. Lissa či Issa [=vytažení] připomíná tlačení či zvedání silou těžkých 
lodí, které se plavily po Brentě naplněné zbožím, Fusina pak naznačuje dílnu a nebo celou „budovu 
u vody", která zabezpečovala chod stroje, sestrojeného v roce 1438. Tento stroj umožňoval lodím 
překonat rozdíl ve výšce vodní hladiny mezi lagunou a starou řekou Brentou, která byla uzavřena 
umělou hrází, aby zabránila zabahňování benátské laguny. Stroj byl zničen po stavbě propusti u Míra 
(dnes oblast Míra Porte) a takzvaného „hrncovitého mostu" ponte del vaso u Dolo, která proběhla 

mezi lety 1604 a 1612. 
434 Arcella zóna nacházející se na severu města Padovy, původně součásti padovského předměstí. 
Na toto místo (byl zde velice významný františkánský konvent klarisek) byl dovezen umírající svatý 
Antonín a ještě týž den zde zemřel. Cela, v níž svatý Antonín zemřel, je zachována uvnitř velkého 
kostel, jež byl postaven (po těch, které mu předcházely) E. Maestrim v roce 1895 a rozšířen 1930. 
435 Podle starobylé tradice na tomto místě v roce 1220 svatý František z Assis. při návratu ze Svaté 
země založil františkánský klášter dell'Arcella (stál zde kostel Santa Mana delta Cella či de Arcella). 
V dobách svatého Antonína byl u tohoto kostela klášter klarisek a konvent menších bratr,. 
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Aby utiskovaná chudina nebyla v časech epidemií zanechána osudu, byl 

postaven z veřejného milosrdenství našeho městacxxxvl špitál, který je nazýván 
lazaret, [umístěný] jednu míli od města zhruba v části, která pohlíží k Vicentinu. 

Místo je to dosti velké a prostorné, [na to] aby mohlo přijmout velký počet 

churavých. 

Kámen nazývaný dellTgnominio [=hanby] 

Za povšimnutí stojí [také] tento kámen, umístěný v rohu sálu nazývaného 

Velký sál [=Salone]. Pokud nebyl dlužník v občanské záležitosti schopen uspokojit 

své věřitele, shromáždil se lid a jeden zástupce státu, aby se zúčastnili toho jistého 

nemravného činu [=potrestání], při kterém se dostane uspokojení každému.436 

Malby slavných autorů 

Tuto počestnou zábavu počneme v chrámu velmi slavného svatého 

Antonína, v němž se lze kochat níže uvedenými malbami; nejprve v kapli tohoto 

světce, tam si lze povšimnout děl Giovanniho Belliniho,437 zatímco v té [kapli] San 

Felice43x pracoval také štětec Giotta Fiorentina. Obraz cxxxv" svatého Stanislava 

polského je práce Pietra Malombry.4 W Za chórem se nachází další obraz od Pietra 

Malombry a j iný od Daria Varotariho,440 od tohoto mistra je také Svatá Kateřina 

blízko sakristie, ve které j e obraz Panny Marie s postavami a krajinou od Benvenuta 

436 Pietra del Vituperio, tedy kámen Potupy, z černého portýru, čtvercového půdorysu se třemi 
schody. Zde byli trestáni dlužníci. Pokud nebyl dlužník schopen splácet své dluhy, musel se zde za 
přítomnosti alespoň sta osob svléci do košile a spodků, musel si třikrát sednout na kámen a přitom 
opakovat „cedo bonis" (=vzdávám se majetku) a pak opustit město, aby se „zotavil". Pokud by se ale 
pak vrátil bez souhlasu věřitelů, byl by donucen znovu se posadit na onen kámen, přičemž by na něj 
byla vylita tři vědra vody. Dnes se kámen již nenachází uprostřed sálu della Ragione, ale napravo od 
hlavního vchodu. 
437 Giovanniho Belliniho (asi 1430-1516), známý také pod jménem Giambellino, italský malíř 
období renesance, zemřel v Benátkách. 
43s Kaple San Giacomo či San Felice představuje mimořádný příklad benátského gotického umění. 
Kapli nechal roku 1372 postavit Boniťacio Lupi, markýz ze Soragni. Fresky v kapli jsou dílem 
Altichiera da Zevio, možná za přispění Jacopa ďAvanzo. Giotto měl v bazilice svatého Antonína 
podle tradice vytvořit dvě již neexistující fresky. 
439 Pietro M a l o m b r a (1556-1618), italský malíř pozdní renesance, působil zejména v Benátkách 
(jeho rodném městě), ale i v Padově. Byl vzdělaný, stal se kancléřem republiky. 
440 Dario Varotari starší (asi 1539-1596), italský renesanční malíř, sochař a architekt.ák Paola 
Veronese, napodoboval Tiziana. Pracoval hlavně v Padově, kde maloval pro kostel San Elidio, mimo 
Padovu pak pro opatství di Praglia a vilu Emo Capodilista v Montecchia. Jeho syn Alessandro, 
nazývaný Padovanino, se stal slavným malířem, malířkou byla také jeho dcera Chiara. 
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Garofola.441 Ve Seholettě již zmiňovaného světce pak lze obdivovat jeho tři 

zázraky, namalované na stěně od Tiziana,442 první - narozené dítě snažně mluví ve 

prospěch nevinny své matky, druhý - mladík si uřízne nohu a třetí - manžel chtěl 

zabít svou ženu, protože si myslel, že je cizoložnice. Je zde také jedna malba na 

plátně, dílo Domenica Campagnoly.443 

V tom [kostele] svaté Justýny je obraz na hlavním oltáři dílem Paola 

[Veronese],444 jehož syn445 namaloval dva deskové obrazy, a to Obrácení svatého 

Pavla a Umučení svatého Jakuba. Oltářní obraz, jenž je na oltáři svatého 
446 447 Benedikta, je od Giacoma Palmy mladšího, dva obrazy umístěné ve téže kapli 

448 

jsou jeden od Claudia Rodolťiho, ten nacházející se na pravé straně, a od 

Maganzy,449 ten na levé straně.450 Ve starém kostele je na desce obraz od Paola 

Romanina z Brescii.451 V sakristii je jeden obraz od Paola Veronese. V refektáři lze 

vidět Poslední večeři, o které se vypráví, že je to jedno z nečetných děl Tiziana; a 

v dalším refektáři se lze kochat dalším obrazem Poslední večeře od Domenica 

1.1 Benvenuto l isí (1476/1481-1559), řečený Garoťolo, italský malíř pozdní renesance. V roce 1495 
pracuje v Cremoně pod vedením Boccaccia Boccaccina. O pět let později uskuteční svou první cestu 
do Říma, po té se stěhuje do Bologni, kde zůstává dva roky. Pak se vrací do Ferrary a pracuje 
s bratry Dossi. Odtud cestuje do Matový, do Benátek a opět do Říma, kde se setkává s Raťfaellem. 
Ve Ferraře pracuje na řadě děl pro vévodu Alfonsa ďEste. V roce 1531 oslepne na pravé oko, ale 
nepřestává pracovat až do roku 1550, kdy oslepne úplně. 
1.2 Tizian byl povolán do Padovy roku 1511, aby provedl cyklus fresek z legendy o svatém 
Antonínovi ve Scuola del Santo. 
443 viz poznámka plus mínus 134. 
444 Paolo Veronese (1528-1588), vlastním jménem Paolo Caliari (Cagliari), narodil se ve Veroně 
(odtud Veronese), italský renesanční malíř. Působil zejména v Benátkách, ale pracoval i v jejich 
okolí, v doprovodu benátského vyslance se dostal do Říma, kde studoval díla Michelangela či 
Raffaella. Mezi jeho nejznámější díla patří výzdoba kostela San Sebastiano v Benátkách či obrazy 
Svatba v Káni Galilejské a Hostina v domě Leviho. 

Carlo Caliari zvaný Carletto (1570 15%), jeden ze dvou synů Paola Veroneseho (celkem měl 
čtyři syny a jednu dceru), kteří pod otcovým vedením pracovali pro rodinnou dílnu. 
+4" Svatý Benedikt přijímá mladíky svatého Maura a svatého Placida, obraz pochází z roku 1618 a je 
podepsán Palmou mladším. 
117 Pátá kaple zprava. 
448 Claudio Ridolfí (1560-1644), italský malíř, studoval u Daria Pozza a Paola Veronese. Poté se 
usadil v Urbinu a zdá se, že byl velmi ovlivněn Federigem Baroccim, se kterým žil v důvěrném 
vztahu, pak se přestěhoval do Corinalda. Maloval portréty stejně dobře jako historické předměty. 
V Padově v kostele sv. Justýny se nachází obraz Svatý Benedikt představuje pravidla řehole 
nejvýznamnějším Benediktýnům. 
44l) Alessandro Maganza (1556-1630), italský malíř, pracoval hlavně ve Vicenze a v Benátkách. 
450 Na pravé straně se nachází obraz Svatý Benedikt přijímá krále Totilu v Monte Cassinu, plátno od 
G. B. Maganzy z roku 1616, na levé straně Svatý Benedikt předává řeholi mnišským a rytířským 
řádům, plátno od Claudia Ridolfiho z roku 1616. 
451 Girolamo Romanino (1485-1566), italský malíř, narodil se i zemřel v Brescii. Mezi lety 1509 a 
1513 studoval v Padově a v Benátkách. V Padově byl pověřen benediktýny z kláštera sv. Justýny 
vytvořením obrazu na hlavní oltář a také "cenaculo" pro refektář konventu. Mezi jeho díla patří také 
Poslední večeře v kostele sv. Justýny v Padově a Korunování PM taky v Padově. 
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Campagnoly. Nad železným sarkofágem svatého Lukáše452 je jeden oltářní obraz453 

454 

od Andrey Mantegny, ' zatímco všechny ostatní obrazy v tomto kostele jsou dílem 

současných autorů. A nakonec v křížové chodbě, která vede k Speciarii lze vidět 

vypodobněný celý život svatého Benedikta,455 část z ruky Tiziana a část od jiných 

slavných malířů.456 

V kostela u Eremitánů si lze povšimnout obrazu na hlavním oltáři4 '7 od 

Francesca Fuimicelliho da Treviso.45x Ten [obraz] z oltáře svaté Trojice je od rytíře 

Leandro da Bassano.459 V kapli Leoni460 se lze povšimnout díla Andrey Mantegny, 

v sakristii se nachází jeden obraz se svatým Janem461 z ruky Guida [Reniho].462 

V kostele San Giovanni di Verdara jsou dva obrazy, které visí u vchodu do 

tohoto kostela, od Stefana dalFArzere a v refektáři je překrásný obraz Poslední 

večeře od Padovanina.463 

45~ V kapli Svatého Lukáše (desátá kaple zleva) je umístěný sarkofág svatého Lukáše evangelisty, je 
to vzácná práce pisánské školy. Sarkotag byl zhotoven roku 1313 pod dohledem opata Gualpertina 
Mussata. Do této kaple byl přenesen ze staré kaple Svatého Lukáše (dnes Capitolo Vecchio) v roce 
1562. 
451 Obraz se dnes nachází v Pinacoteca di Brera v Miláně. 
454 Andrea Mantegna (1431-1506), italský malíř a mědirytec. Jeho učitel, malíř Francesco 
Squarcione z Padovy, jej přijal za vlastního. V Padově také již v sedmnácti letech namaloval velký 
oltářní obraz pro kostel Santa Sofia, roku 1452 fresky nad hlavním portálem chrámu SanťAntonio, 
fresky ze života svatého Jakuba a svatého Kryštofa v kostele degli Eremitani, z roku 1454 pocházejí 
oltář Svatého Lukáše pro kostel sv. Justýny (nyní v milánské Pinacoteca Brera). Později z Padovy 
odešel a usadil se v Mantově. 
455 Tento cyklus tvoří čtyřicet šest fresek s výjevy s života svatého Benedikta. 
4 '" Fresky jsou dílem Bernarda Paretina (1489-1494) a Girolama dal Santo (1543-1550). 
457 Obraz na hlavním oltáři představuje Pannu Marii sedící na trůnu s dítětem Ježíšem, okolo se 
svatým Filipem a Jakubem, jimž je kostel zasvěcen, svatým Augustinem, svatou Marinou a dóžetem 
Andreou Grittim, jenž drží v ruce model města Padovy. 
45ti Autor měl zřejmě na mysli Ludovica Fiumicelliho, italského malíře cinquecenta. 
459 Leandro Bassano (1557-1622), nazývaný také Leandro del Ponte, italský malíř, pocházel 
z umělecké rodiny. Okolo roku 1575 se Leandro stal významným otcovým asistentem, se svým 
bratrem (také malířem) přesídlil do Benátek. Stal se úspěšným portrétistou, na jeho obrazech je 
patrný vliv Tintoreta. Objevil se také názor, že tento obraz je dílem žáka L. Bassana Jacopa 
Appolonia. 
4(,() Nedaleko bočního vchodu se nachází kaple degli Overtarii, která byla postavena roku 1443, dnes 
přísluší vznešeným Padovaneům pánům Leoni. Tato kaple je proslulá znamenitými freskami Andrey 
Mantegni. Na levé straně lze obdivovat (rozdělené do šesti oddílů) některé z činů svatého Jakuba 
Apoštola a na pravé straně některá konanání svatého Kryštofa (v pěti oddílech). 
4 Jedná se o obraz svatého Jana Křtitele na poušti. 
462 Guido Reni (1575-1642), italský malíř. Narodil se v Boloni. Od roku 1584 byl v dílně vlámského 
malíře Denijse Calvaerta. Roku 1594 tuto dílnu opouští a přechází na malířskou školu založenou 
Carraccim. Střídavě žije mezi Římem a Boloni Jeho pověst je tak veliká, že mu roku 1608 papež 
Pavel V. svěří výzdobu dvou pokojů ve vatikánských palácích. O rok později začíná s výzdobou 
kaple Zvěstování v paláci Quinnale. Po krátkém pobytu v Neapoli se s ním opět setkáváme v Boloni, 
kde začíná další práce, pracuje mj. pro kostel Santa Maria della Pietá. Roku 1625 podepisuje portrét 
kardinála Roberta Ubaldiniho, dalším zadavatelem fresek je krdinál Barberinim 
4 6 3 P a d o v a n i n o (1580-1643), vlastním jménem Alessandro Varotari, italský malíř. Pracoval zejména 
v Benátkách, kde je také mnoho jeho obrazů. Padovaninův nejslavnější obraz je Svatba v Káni 
Galilejské (1622), namalovana pro refektář San Giovanni di Verdara v Padově, nyní v Benátkách. 
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U sester magdalenitek je Hostina v domě Šimona Farizeje od Paola 

[Veronese] stejně jako jeden obraz s Madonou, Ježíškem, svatým Josefem a svatým 

Janem. Obraz z hlavního oltáře Svatého Jakuba je dílo výše zmíněného Padovanina. 

Obraz hlavního oltáře ze Santa Maria Mater Domini je od Giulia 

Campagnoly.464 

V kostele San Paolo, dnes Teresine, je Ježíš od téhož Giulia. 

V tom [kostele] sv. Klimenta je jedno Zvěstování od stejného autora. 

Obraz Svatého Jana je pak od Pietra Malombry. 

V kostele zoccolantů [=žebravých mnichů] nad oltářem rodiny Capodivacca 

lze spatřit jeden obraz, jehož polovina, to jest horní část, je od Paola [Veronese], 

druhá polovina, protože byla ukradena, je od jiného autora. V kapli rodiny Sonica je 

jeden obraz do Pietra Malombry. Kaple della Caritá je celá z ruky Domenica 

Campagnoly, stejně jako Pieta, kterou lze spatřit nad oltářem. 

Hlavní oltář kostela dominikánů je od již zmiňovaného Campagnoly, stejně 

tak jako obraz v kapli Leoni. Deskový obraz Palazola je z ruky Malombry, ten 

[obraz] z oltáře Svatého Josefa je od Bassana, ten [obraz] z oltáře sv. Kajetána ze 

Sieny od Palmy mladšího, ten [obraz] Zvěstování je od téhož autora, ten [obraz] 

svatého Dominika od Lunarda Corony465 a kaple del Gesú je celá vymalovaná od 

Pordenona.466 

V kostele otců servitů4''7 lze vidět hlavní oltář od Campagnoly, stejně tak 

jako ve Scola della Madonna, oltář rodiny Clementi je od Alessandra Maganzy a 

oltář blahoslavené Simonetty od Giobellina [= Giovanniho Belliniho]. Oltář 

Svatého Lorenza v řečeném kostele je dílem Padovanina. 

V kostele sv. Jiří je jeden obraz svatého Rochá a svatého Šebestiána od výše 

zmiňovaného autora a další obraz je od Campagnoly. Hlavní oltář svatého Canziana 

je od dříve zmiňovaného Padovanina. 

Pro klášter San Giovanni di Verdara namaloval Poslední večeři i , . 
sám, ale zřejmě se svými pomocníky). ' ' d ° 1 0 V e r o n e s e nemaloval 

Campagnc! íy a m P a g n 0 l a ^ ^ ^ " malíře Domenica 

465 Leonardo Corona (1561-1605), italský malíř, studoval práce TÍZIAN T-
obrazy podle šablony s takovým úspěchem, že tyto kopie bylv zaměňován l n t 0 r e t t a ' í ° p í r o v a l 

však blížil k Tintoretovi. Mezi jeho práce patří Zvěstovánív S e ' S a n f i C™ ^ V Í C e 8 6 

v Benátkách a Nanebevzetí Panny Marie v kostele San Stefano. ' a P a o l ° 
466 Giovanni Antonio de' Sacchis (1484-1539), řečený Pordenone italskv m-,líř n i ,• * . 
Andreou Magtegna, Giorgionem i Durerem. V letech 1514 a 1515 nobvv, I v 5 - 7 ! 
Raffaella a Michelangela. Pracoval na zakázkách v Umbrii v B e n á L T V i ! ? ® : . P ° z n a l d i h 
467 Kostel de Servi pochází z počátků XIV. století. ' ° e n d t k a c h > v Emilu c. v Janově. 
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V kostele Santa Maria in Vanzo je obraz z hlavního oltáře dílem Bedenetta 

Montagny,46S Ježíš sňatý z kříže od Bassana staršího,469 obraz Herodiady [= Tance 

Salome] je dílem Daria Varotariho, další obraz od Aliensa, další od Lamberta 

Todesca, obraz Křest Krista a stejně tak i dvířka varhan jsou dílem Domenica 

Campagnoly. 

V kostele svatého Bova dva obrazy z hlavních oltářů jak zhora, tak ze spodu 

jsou dílem Girolama Floriselia, stejně jako jeden obraz s Kristem. Další obraz opět 

s Kristem je dílem Tiziana a zbytek je od Stefana delFArzere a od Domenica 

Campagnoly. 

V Scole Santa Croce lze vidět namalované celé Utrpení Krista od autora 

Tizianova stylu a ve špitále San Giacomo di Santa Croce je hlavní oltář od Stefana 

ďArzere. 

Hlavní oltář kostela otců kapucínů je dílem Maganzy, oltář svatého Karla [je 

dílem] Palmy a další Lunarda Corony. 

V kostele řeholnic u Santa Maria della Misericordia lze spatřit hlavní oltář, 

dílo rytíře Salviatiho,470 stejně tak jako dvířka od varhan.471 [Obraz] Svatého 

Benedikta namaloval Padovanino. 

Také v kostele řeholnic u sv. Matouše se nachází Zvěstování od již 

zmiňovaného Padovanina, hlavní oltář je od Daria Varotariho. 

V kostele Santa Maria del Carmine jsou malby ve výklencích zčásti od 

Stefana dalFArzere a zčásti od výše zmíněného Daria [Varotariho]. Ve Scholettě 

pak lze vidět přenosnou Madonu, dílo Tiziana, v téže Scolettě se lze kochat 

malbami z jedné části od zmiňovaného mistra, zčást i od Giorgiona472 a zčásti od 

Stefana dalFArzere. 

4í'8 Benedetto Montagna (1481-1558), syn Bartolomea Montagni, napodoboval styl maleb svého 
otce. Byl také význačný rytec. 
469 Jacopo Bassano (asi 1515-1592), vlastním jménem Jacopo (či Giacomo) da Ponte. Pocházel 
z malířské rodiny. Učil se nejdříve u svého otce teprve později odešel do Benátek, kde jej velmi 
ovlivnil Tizian a Lorenzo Lotto. Po návratu do rodného Bassana vedl prospívající dílnu. 
47(1 Zřejmě se jedná o Francesca Salviatiho (1510 - 1563), vlastním jménem Francesco de' Rossi, 
italský malíř. Ale může to být také Giuseppe Porta, zvaný Salviati. 
471 Obraz Zvěstování byl umístěn na dvířkách varhan padovského kostela della Misericordia, dnes 
už neexistujícího. V místních průvodcích z 18. století se uváděl jako práce Francesca Salviatiho nebo 
Giuseppa Porty. Pallucchini přiřkl dílo Veronesovi (při příležitosti umělcovy výstavy konané roku 
1939) a zařadil jej do doby následující bezprostředně po roce 1551. Ale například Grossato 
zdůrazňuje, že přes nepopiratelné veronesovské rysy není toto Zvěstování tak hodnotné jako 
mistrovy ostatní obrazy, a i přes výhrady se vrací k názoru, že jde o práci Giuseppa Porty 
472 Giorgione (asi 1477-1510), vlastním jménem Giorgio Barbarelli da Castelfranco, italský malíř 
Pocházel z malého městečka Castelfranco Veneto blízko Benátek. Již ve 23 letech byl vybrán, aby 
portrétoval dóžete Agostina Barbenga a kondotiéra Consalvo Ferrante. Mezi lety 1507 a 1508 byl 
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Hlavní oltář v kostele San Tomio je z ruky Alessandra Varotariho. 

V kostele sv. Prosdocima jsou dva obrazy od několikrát zde zmiňovaného 

Daria [Varotariho], 

V kostele San Giovanni dalle Barche je hlavní oltář malovaný od Paola 

Veronese, stejně jako Stčtí svatého Jana. 

V tom [kostele] sv. Petra je hlavní oltář dílem již zmiňovaného Daria 

[Varotariho], Obrácení svatého Pavla je od Giacoma Palmy mladšího, Svatý 

Vavřinec a obrazy na straně jsou dílem Andrey Vesentina. 

V kostele řeholnic od sv. Benedikta lze spatřit hlavní oltář, dílo Alessandra 

Maganzy. Čtyři evangelisté jsou od Giacoma Palmy a blahoslavený Giordan 

Forzaté od Alessandra Varotariho. 

V tom [kostele] řeholníků benediktýnů Bianchi je oltář svaté Františky 

Římské od již zmiňovaného Palmy. Uvnitř lze pozorovat kapli, která je celá 

vyzdobená díly od Pietra Malombry. 

V tom [kostele] řeholnic od sv. Matouše je hlavní oltář od Giulia 

Campagnoly jako také jeden obraz od Maganzy mladšího. 

V tom [kostele] sv. Sofie je jeden starobylý obraz od Andrey Mantegny. 

V tom [kostele] bl. Heleny je další [obraz] od Giulia Campagnoly. 

V tom [kostele] Santa Maria leonia je jeden [obraz] od Paola [Veroneseho]. 

V tom [kostele] všech svatých obraz z hlavního oltáře je vzácným dílem 

Bassana staršího. 

V kostele řeholnic od sv. Agáty je hlavní oltář dílem Lunarda Corony. Je 

tam Umučení svatých od Palmy mladšího a strop tohoto kostela je od Daria 

Varottari. 

V kostele otců theatinů si lze povšimnout obrazu Představení Madony od 

Palmy, stejně tak jako čtyři obrazy nad každým průčelím od téhož autora. 

Nakonec ještě v kostele sv. Markéty lze vidět obraz Antonia Liciniho 

da Pordenone. 

Byla by příležitost zde připomenout další vzácné malby, které ale, protože 

jsou umístěny v soukromí, nechám být, a domnívám se, že jsem dostatečně 

připomenul ty, které si lze volně prohlédnout. 

společně s dalšími malíři zaměstnán na výzdobě Fondaco dei Tedesehi v Benátkách. Zemřel v roce 
1510 na mor. Mezi jeho díla patří Madonna z Castelfranco, Spící Venuše či Tři filosofové. 
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Garzaria 

Na tomto místě se zpracovávají látky jak silné, tak tenké, jak jemné, tak 

nejjemnčjší, zkrátka velký počet každého z výše zmíněných druhů látek, ze kterých 

mají obchodníci velké výdělky, protože je zde mnoho lidí, kteří žijí z podobné 

práce. Jak jsem již připomenul, výroba látek byla vždy tím, co obohatilo mnohé 

rodiny, jak lze také v současnosti jasně vidět. 

Obchodníci mají mnohá privilegia, mezi nimiž to, že mají svého soudce, 

který poslouchá a řeší spory, které se rodí mezi obchodníky samotnými z důvodu 

výroby látek a obchodu s nimi. Tento soudce je vznešený Padovan, člen 

právnického kolegia. 

Ponte de Molini [=Most mlýnů] 

Obdivuhodný je také Ponte de Molini,473 a to kvůli počtu těchto [mlýnů] na 

jednom místě, j imž Brenta velmi dobře dodává vodu podle jejich aktuální potřeby; 

proto i v případě obležení by město tím nemělo pocítit žádné strasti, protože by 

mohlo pohodlně rozemlít tolik zrna, kolik by bylo potřeba, větší obava by byla z 

toho, že by koryto samotné Brenty bylo nepřáteli odvedeno jinam, z čehož by se 

zrodily vážné problémy, třebaže ve městě samotném je mnoho překypujících studní 

a nádrží na vodu, a v každém malém výkopu bylo lze na tuto [vodu] narazit. Navíc 

tu jsou mlýny z mostu Pontecorvo,474 ty [mlýny] z Businella, z Torricelle a z Prata 

dalla Valle, všechny nyní v pohybu. 

Bagni Euganei [Lázně Euganei] 

471 Brána a most Mlýnů jsou jedním z nejlépe zaehovalýeh zbytků prvních hradeb které mělv 10 
bran a průchodů. Jméno je odvozeno od četných vodních mlýnů, v roce 1300 " h h 1 - • 
napočítat dobrých 34, které plavaly na řece, někdy v XVIII století se ieiich ^ y ° m ° Z n é 

úplné zrušeny byly mezi lety 1883-1884. Most s pěti obloukyje římského p ů v o ^ u Z u b T o ^ O -
n. 1.), a i když byl několikrát přestavován a opravován, stále je z části původní Společně t 
Pontecorvo je most Mlýnů jediným mostem z římské doby, který je dodnes využíván " e m 

Nad branou u mostu Mlýnů, která je tvořena gotickým obloukem, se tyčí mohutná věž V ' ' 
že z této věže pozoroval Galileo čtyři Jupiterovy měsíce (satellite), jak také připomíná parněmí' ^ 
ClCSKci. 
474 Most Pontecorvo, tento most se třemi arkádami pochází z let 120-130 n 1 pozdě" b 

Byl nazýván Pons Curvus kvůli zvětšenému oblouku, aby nebyl zaplaven vodou z kanálu L i d " " ? ' 
latinské jméno zkomolil nejdříve na corbo a poté na corvo. ' 1 p a k 
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V oblasti Monti Euganei jsou různé lázně, mezi nimiž první místo zaujímají 
47S 

[lázně] Fontega Grande v Abanu, ' v nich [lázních] je podivuhodná věc, lze v nich 

pozorovat, jak plavou různí malinkatí ěervíčci, kteří neumírají, a zelenají se nějaké 

trávy, které neuschnou, přestože voda je stále vroucí. 

Lze si prohlédnout ty [lázně] Santa Elena, nazývané dříve La Stuffa 

[=kamna, sušárna], protože se v nich z těla vyplavovaly špatné látky. 

Jsou tu ty [lázně] Montegrotto,47í) což znamená Lázně nemohoucích.477 

V tomto místě byly dříve špitály a vše, co bylo potřebné pro nemocné, a bylo to i 

pro ty nejbohatší. 

Velmi významné a velmi bahnité byly lázně San Bartolomeo. Když se 

nemocný potřel jejich bahnem, nechal ho zaschnout a umyl se, byl osvobozen od 

svých neduhů. 

Nakonec zde jsou ty [lázně] Monte Ortone, Cá Sdova, a San Pietro 

Montagnone. 

Všechny tyto uvedené lázně jsou hodné obdivu a vážnosti, díky nekonečným 

dobrým vlastnostem, což shledal také Claudiano a Cassioadoro, kancléř krále Gótů 

Theodorika, který je velmi oceňoval a ctil. Na tytéž [lázně] velmi vzpomínají 

Giovanni Dondi dalFOrologio, Bartolomeo da Montagnana a dalšími velmi 

významní autoři. 

Jestliže se v současnosti zdá, že tyto [lázně] nejsou oceňovány jako kdysi, je 

třeba říci, že to vyplývá to ze dvou příčin: 

První je ta, že jejich vody netečou více svými původními koryty, kromě toho 

jsou jejich prameny zakalené studenými a velmi špinavými vodami, protože už není 

475 Léčebné vlastnosti zdejších léčivých pramenů byly známy j iž v pradávných dobách (VII. století 
př. n. 1.). Od té doby se centrum soustředilo okolo teplých pramenů a postupem získávalo na 
důležitosti až do té míry, kdy vzkvétající paláce s vodními nádržemi, chrámy a divadly hostily 
samotné císaře. S nájezdy Barbarů přišlo období úpadku, které trvalo po celý středověk. Místo bylo 
znovu objeveno až za nadvlády Benátek, kdy došlo k obnově a vědeckému studiu zdejších vod. 
V XVIII. století zde začaly vyrůstat první hotely a postupný rozvoj města, přerušený pouze v období 
válek (během první světové války zde bylo sídlo nejvyššího velení ozbrojených sil a během druhé 
světové války se Abano proměnilo v nemocniční město). 
476 Již v druhém tisíciletí před Kristem znali místní obyvatelé léčivé účinky zdejších teplých 
pramenů, které přisuzovali působení božstev. Našly se zde sošky či části sošek, které vyléčení házeli 
do vody jako poděkování ze své uzdravení. V uprostřed starého centra Montegrotto se nachází kostel 
Ss. Pietro ed Eliseo a Oratorio della Madonna, přestavěné v XVIII. století. Na návrší stála rozlehlá 
románská budova, kterou nahradil dóm S. Pietro z roku 1949. Nedaleko odtud leží archeologické 
naleziště z období Římské republiky a doby císařské. V první polovině XX. století zde byly 
odhaleny zbytky termálního komplexu se třemi vanami různých forem a členitý systém kanalizace. 
477 Toponymum Montegrotto vychází z latinského Mons Aegrottorum, tedy Hora nemocných. 
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nikoho, kdo by udržoval jejich kanálky v takové čistotě, v jaké je udržovali staří 

Padovanč. 

Druhá [příčina] je pak ta, že lékaři jimi v současnosti neléčí a nepředepisují 

je nemocným, protože by tak snížili svou vlastní užitečnost a věhlas svého jména, 

jež by se tím ztratilo ve zvučném burácení [zvučné pověsti] zázračných a 

přirozených účinků vod a bahen, darovaných nejvyšším milosrdenstvím přírodě, 

aby z něj lidský rod ze své vůle měl velký užitek. 

Kdo může vědět, zda by se mnoho nemocí, které jsou v současnosti 

nazývané lékaři nevyléčitelnými, nebylo lze pomocí těchto přírodních receptů 

vyléčit, když by se předtím obnovila bahna a čistota vod. Lze věřit, že by se 

nemocní vrátili a měli potěšení z tohoto božského léku, přeci jen jsou ony lázně 

položeny a umístěny v tomtéž v místě a podnebí, ve kterém byly před mnoha 

staletími. 

Mělo by se vědět, že ve vesnici Abano, již zmiňované, se narodil proslulý 

Titus Livius, Cornelius Augure a také velmi slavný Pietro ďAbano, věhlasný v celé 

Evropě pro své filosofické a astrologické znalosti; a protože někteří jsou toho 

názoru, že onen [Pietro ďAbano] zemřel vzdálen katolickému smýšlení, je zde níže 

předloženo slavnostní prohlášení, jež napsal nedlouho předtím, než zemřel, 

domnívám se, že může čtenáře nemálo zajímati. 

Obsah prohlášení. In nomine divini dei eterni. Anno eiusdem nativitatis 

1315. In d[i]e 13. Die Sabfato], 24. mensis mctdii Paduae. Discretus vir Petrus De 

Constantii de Abbfano] de Contfradaf. S. Lueiae de Padua artis mediefinae] 

filosofie astrologiae Professor sanae mentis, et intellectus ete. čerta scientia dixit, et 

confessus fuit, quodfirmit credit et confitet Patfris] FilfiusJ et Spfiritus] Sanctus, et 

de Trinitate sentit sicut credit, et dočet Sfanta] Mfaria] Eccl[esia] et credit 

articulos Jidei pro ut et sicut continet symbulo. Credo in Deum Patře, et in 

Psalmfus] quicumque vult salvus esse, et in omnibfus] et per omnia sicut credit et 

dočet Sfanta] Mfaria] Ecclfesifa et si aliquid reperiret unqua eum dixisset 

contrarium predictis, dixisset de non quod sic credet scilicet disputationis forte, sed 

credit sicut superius dixit de Trinitate, etfide cattfolifca, et in hac credu litate fuit, 

est, et erit usqfuef ad extrema vita exitus. 
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Podobné soudy byly taktéž vyneseny nad osobou Césara Creminia,47* tak 

slavného filosofa, a také on, když se nacházel na konci svých sil, v krátkém 

vyjádření jasně ukázal, jaká je jeho víra, když se v závěti takto vyjádřil. 

In Anno 1631. Die Decima sexta Mensis lulii. Patavii Manete in ea vocatione in 

qua vocati estis. PavflusJ Apos[tolus] ad Philosophiam sum vocatus, in ea totusfui, 

si aliquid philosophando pecavi, memento me esse hominem, cui innatum est 

pecare, Te vero Deum esse, cui proprium est semper misereri, et parcere. In tuo 

igitur sanctfissijmo nomine hanc mihi constituo ultimam voluntate. 

César Cremoninus Philosophus prima Sedis. 

Nakonec dosvědčil vše, co již bylo podobně řečeno, Gasparo Scioppio, také 

on veřejně známý profesor na padovském učení, jenž dříve než odevzdal duši Bohu, 

toto vlastní rukou napsal: 

Gas par Scioppius per Dei gratia nunqua novissimoru meorum immemor 

mortem im minente et Christi tribunál quotidié recogitans non magisore, et 

chirografo hoc meo, qua corde et animo, profiteor me catholica Sfanta] R[omana] 

ecclfesi]a fide, qua divinus apostolus in universo mundo annunciari predicat. 

Gaspar Scioppius Cläre Vallii et Gorini Coraes. 

Šlechtické rodiny z Rady Padovy: 

Alvaroti, Amai, Anselmi, Aldrighetti, Agghiacii, Albanesi, Angeli, 

Abbriani, Buzzacarini, Borromei, Bonzanini, Barisoni, Badoeri, Brazoli, Bassani, 

Bazoli, Beraldi, Bagarotti, Bonmartini, Biasii, Bertoldi, Beltramini, Benedetti, 

Bonbardini, Bruschi, Capidelista, Conti, Capidivacca, Cumani, Cortusi, C. S. Pieri, 

Cortini, Campolonghi, Cittadella, Conti d'Abbano, Corbelli, Cuccina, Compagnoni, 

Dotti, Dottori, Discalzi, Dansi, Dondi Orologi, Este, Forzadura, Frizimelega, 

Frascá, Ferracoli, Falaguasta, Ferro, Filaroli, Falghieri, Francesconi, Giusti, 

Gagliardi, Ghiarra, Guidotti, Gusella, Gagi, Grompi, Lioni, Lenguazzi, Lionessa, 

Lia, Mantova, Mussati, Malfatti, Montagnana, Meggiara, Mieri, Massimi, Nani, 

Negři, Nicolosi, Obizzi, Orsati, Oddi, Ottelli, Papafava, Paneghi, D(a) Ponte Pigna, 

Piazzola, Polcastri, Palazoli, Panizzoli, Pizzati, d(a) Rio, Remusi, Ruberti, Refatti, 

4™ Cesare Cremonini či Cremonino (asi 1550-1631), italský profesor přírodní filosofie. Je 
považován za jednoho z nej větších filosofů své doby, jeho mecenášem byl Alfons 11 ďEste, vévoda 
ferrarský. 
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S. Bomfazii, S. Croce, Saxossia, Sala, Salvadeghi, S. Oliana, Soncini, Savioli, Sole, 

Strá, Santonini, Spazzarini, S. Gataro, Scotti, Severini, Santi, Secchi, Speroni, 

Trenti Torreglia, Trinisani(a), Těsta, Tergolina, Tessari, Toreglia, Vigodarzere, 

Uberti, Venturini, Vitaliani, Zueca. 

Rodiny přidružené do Rady v uplynulé Kandijské válce (guerra di 

Candia479): 

Borini, Bellini, Brentani, Cassici, Franchini, Manzoni dal ferro, Manzoni di 

Mezocono, Malacreda, Franchi, Pochini. 

Rodiny přidružené do Rady v současné válce:480 

Bosi, Casale, Ferri, Pettenelli, Maldura, Preti, Quagliati, Rosa, Zuccani, 

Trotta. 

Rodiny přidružené k benátské šlechtě: 

Dondi Orologi, Manzoni, Papatáva, S. Sofia, Zacchi, Zambelli. 

Rodiny, jejichž členové jsou v současnosti maltézskými rytíři: 

Buzzacarini, Cittadella, Papafava, Mussata, Zabbarella, Vigodarzere. 

Rodiny, které mají rytíře del sangue di Mantova: 

Buzzacarini, Conti. 

479 Kandijská válka (Guerra di Candia) probíhala mezi lety 1645 a 1669, na jedné straně stála vojska 
Osmanské říše, na straně druhé Benátská republika. Předmětem sporu bylo držení ostrova Kréta (v 
benátském nářečí nazývaného Candia). Válka skončila vítězstvím Turků. 
480 Válka o Peloponés (Moreu), válka odehrávající se mezi lety 1684 a 1699 mezi Benátskou 
republikou a Osmanskou říší. V pořadí již sedmý kontlikt mezi Turky a Benátkami se zařadil do 
širokého scénáře válek Svaté ligy (ít. Lega Santa, koalice křesťanských států, mezi nimi mj 
habsburské říše Papežského státu, maltézských rytířů, Polska, Ruska a některých německých 
knížectví) jejichž cílem bylo postavit se turecké expanzi na Balkánský poloostrov a do Uher Válka 
o Peloponés byla jednou z posledních velkých vojenských akcí Benátské republiky. Uzavřela se 
mírem v Karlovicích roku 1699 vítězstvím Svaté ligy, Peloponés připadl Benátkám, i když ne 
nadlouho. 
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Rodiny, které mají rytíře řádu Spirito Santo [Svatého ducha]: 

Dottori. 

Rodiny, které mají titul markýzů: 

Obizzi markýzové d'Orciano, Dondi Orologi, Papafavi, Del Azara. 

Buzzacarini, Barisoni, Manzoni dal ferro. 

Rodiny, které mají hraběcí titul: 

Alvarotti, Aldrighettí, Albanesi, Buzzacarini Conti di Meduna, Buzzacarini 

Bonzanini, Bazoli, Brazoli, Conti, Capodivacca, Capidilista, Cittadella Conti della 

Bolzonella, Corbelli, Cuccina, Dotti, Dottori, dá Grompo, Frascá, Francesconi 

Falghieri, Lioni, Conti di Sanguiné, Altri Lioni, Del Gazara Conti del Pallů 

Maggiore Lionessi, d(a) Ponte, Paneghi, d(a) Rio, S. Bonifacii, Sala, Salvadeghi, 

Sole, Savioli 

Rodiny, které získali od císařů titul comiti Palatini: 

Capidelista, Bonzanini, Mantova, Bonavides, Saxoni,. 

Tato zpráva byla vytvořena na základě řádných autorit, byli to hlavně" 

hlavně Sansonino, Pignoria, Bonifacii, Ongarelli, Cavazza, Frizieri, Cagna, 

Portenari, Calderio, Mussati, Orsato Cavaliere, Gatavi, starobylé rukopisy. 

Jmenný seznam toho, co obsahuje tato zpráva: 

Obecné zpravení o městě Padova. 

Hrob Antenora. 

Další starobylé památky. 

Rena. 

Academi Delia. 

Biskupství. 

Katedrála. 
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Starý přístav. Praporec kněžstva. 

Kolosea. Baptisterium. 

Stopy některých věží. Hrobka královny Berty. 

Význačné památky. Hrobky rodu Carraresi, 

královských princezen z Kypru 

Salla della Ragione. a Pietra ďAbbano. 

Sala del Conseglio. Význačné hřbitovy. 

Palazzo Prefettitio. Kostely, které byly v Padově 

k roku 1170. 

Veřejné hodiny. Oltář, kde sloužil svou 

Staré hradby. první mši svatý Antonín. 

Hrad. Kostel sv. Justýny. 

Nové hradby. Padovští světci. 

Monte di Pietá. Povaha Padovanů. 

Veřejná univerzita. Půvabná místa ve městě. 

Kolegia. Malby slavných autorů. 

Veřejná knihovna. Garzaria. 

Akademie Ricovrata. Ponte de Molini. 

Botanická zahrada. Bagni Euganei. 

Kostel del Santo. Závěť Pietra ďAbano 

Všechny šlechtické rodiny z Rady 

jak starobylé, tak současné. 

Pietra del Vituperio. 

xcvii V originále: Consiglio de Aníiani. 
XCVI" V originále: virtú. 
xcix V originále: Conseglio maggiore. 
c V originále: popolari. 
" V originále: Patrici. 
cii V originále: il Monaco. 
ciii V originále: le manaie. 
civ V originále: Patrici. 
cv V originále: dieci lustri ( to ro- 'pě t i l e tka") . 
cvi V originále: P a / m . 
cvii V originále: Patrici. 
cviii V originále: tenente generále. 
c,x v originále: sargente generále di Battaglia. 
cx V originále: loco di Pieta. 
cxi V originále: Patrici. 
cxii V originále: figuře. 

v originále: Patrici. 
cxiv V originále: Patrici. 
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cxv V originále: rettore della chiesa. 
CXVI V originále: il Tribunále. 
cxv" V originále: vicario pretorio. 
CXV1" V originále: podesta. 
cx,x V originále: Patria. 
cxx V originále: Magistrato del Rettore. 
cxx' V originále: Conseglio de Padovani. 
cxxií V originále: scudi. 
cxxi" V originále: Studio Publico. 
CXXIV V originále: Consiglieri delle nationi. 
cxxv V originále: consigliere delli privilegi 
cxxvi V originále: Patria. 
cxxv" V originále: lettor P[rim]o di legge. 
CXXV1" V originále: Cardinale vescovo di Padova. 
cxx,x V originále: machina, v dnešní italštině stroj, přístroj, automobil, dříve se tak nazývaly typické 
dřevěné konstrukce barokního charakteru ve tvaru ciboria či štíhlé věžičky, ozdobené soškami a 
posvátnými symboly, podle dosud živého velmi starého zvyku se nosily v procesích při tradičních 
svátcích. 
cxxx V originále: stendardo Turchi. 
CXXXI Oděv, který se nosí pod vnější tunikou (ornátem) je tonicella, je to „druhá spodní vrstva". 
CXXXH y origináie; venerabile, v současnosti se kaple nazývá del Santissimo či del Santissimo 
Sacramento, tedy Nejsvětější svátosti. 
cxxxní y orjgjná|e: ordine patrizio. 
cxxxiv y originále: sargente generále. 
cxxxv V originále: Patria. 
cxxxvi V originále: Patria. 
cxxxvu y originále: pala, tj. malovaná či sochařsky ztvárněná oltářní kompozice, která se umisťuje na 
obětní stůl (mensu) v katolických kostelích. 
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Závěr 
aneb malé shrnutí 

V úvodní části své diplomové práce jsem se zabývala cestami starých Čechů 

do italských oblastí a celkově povědomím o Itálii. Pramenem pro mě byly zejména 

starší české cestopisy. Prvním z nich byl cestopis Václava Šaška z Bířkova, známý 

zejména díky literárnímu zpracování Aloise Jiráska. Itálie byla Šaškovou poslední 

zastávkou a snad proto ji už nevěnoval tak zásadní pozornost. Další cestovatelé se 

do Itálie a zejména do Benátek vydali proto, aby se odkud se plavili do Palestiny a 

navštívili místa spojená se životem a smrtí Ježíše Krista. V Itálii pobyli jen 

nezbytně nutnou dobu, ale i přesto nám přinesli zajímavá svědectví, hlavně o 

Benátkách (nejvíce se zmiňovali o arsenalu a slavnosti Božího Těla). Z hlediska 

množství informací byly nej pří nosnější dva cestopisy, které se věnovaly převážně 

Itálii, a to cestopis Bedřicha z Donína a Miloty Zdirada Poláka. Autoři těchto 

cestopisů nezachytili pouze několik dnů či týdnů, ve kterých poutníci do Svaté 

země stihli zaznamenat jen zlomky své cesty (navíc většinou v rozrušení z další 

cesty k Božímu hrobu), kromě popisu památek spolu s nimi můžeme prožívat různé 

příhody, poslouchat napínavá i nábožná vyprávění, jejich očima pozorovat okolní 

lidi. A není to pozorování nezajímavé, zvláště když si uvědomíme, že je dělila dvě 

století. Nabízí se tedy nejen srovnání pohledů dvou různých osob, ale také dvou 

různých údobí (počátek 17. a počátek 19. století). Do Itálie se nevydávali jen 

cestovatelé, ale i studenti na své kavalírské cesty. Vidět věčné město a zastavit se i 

na některé z významných univerzit bylo samozřejmou součástí takovéto cesty. 

Povědomí utvářeli nejen cestovatelé, ale i samotní Italové, kteří přicházeli do 

českých zemí. Nejčastěji to byli umělci a obchodníci. 

Zatímco při čtení a rozboru cestopisů jsem se mohla opřít o kvalitní kritické 

edice a řadu studií, postava Františka Antonína Berky se mi dlouho ukrývala za 

vytrvalým mlčením různých zdrojů včetně Biografického slovníku českých zemí. 

Velmi přínosné pro mě byly studie Lubomíra Slavíčka, slovníkové heslo Víta 

Vlnase o berkovské sbírce a také kniha P. Mati Svět české aristokracie. František 

Antonín Berka byl typickým představitelem dvorské aristokracie, významným 

diplomatem Leopolda I. (strávil řadu let jako velvyslanec na předních evropských 
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dvorech), sběratelem a mecenášem umění. Jeho proslulou sbírku obrazů zdědil jeho 

nevlastní bratr Antonín Jan Nostic a část obrazů se nyní nachází v expozici Národní 

galerie v Praze. Každý, kdo navštíví Jablonné v Podještědí, pak musí obdivovat 

chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy, stavbu, kterou inicioval a podporoval právě 

František Antonín. Přestože se hrabě z Dubé oženil s dcerou knížete Raimonda 

Monteccucoliho, Ludovikou Annou, neměl s ní žádné potomky. S koncem jeho 

života se tak uzavírá také historie starobylého českého rodu Berků z Dubé, kteří 

jeho smrtí vymírají po meči a zanedlouho poté i po přeslici. Uzavírat by se ale ještě 

zdaleka neměl zájem o tuto významnou barokní osobnost. 

Ze své poslední legace, z Benátek, si František Antonín přivezl mimo jiné 

rukopisné pojednání o historii a památkách města Padovy. V tomto městě se 

nacházela starobylá univerzita, a jak se můžeme v rukopisu dočíst, také řada 

uměleckých památek a děl. Autor rukopisu J e h o ž jméno bohužel neznáme, zřejmě 

souzněl s Berkovým zájmem o umění (mohla to být náhoda či záměr), protože řada 

kapitol je věnována právě uměleckým dílům, popisu kostelů, jejich vybavení, ale i 

jednotlivým obrazům a freskám, které může návštěvník Padovy shlédnout. 

Pozoruhodná je pečlivost a podrobnost s jakou se autor popisu věnuje. Jeho očima 

tak můžeme spatřit kostel sv. Justýny, baziliku del Santo či palác Palazzo della 

ragione. Nečekaně se ale vůbec nezmiňuje o kapli rodiny Scrovegniů, již zdobí 

Giottovy fresky. Tento zajímavý „průvodce" po Padově však čtenáři nenabízí jen 

popis památek, ale přibližuje mu i obyvatele Padovy, jejich zvyky i nešvary 

(například prodávání šlechtických titulů či nerovné sňatky). Kromě toho se autor 

rukopisu zmiňuje také o místech mimo město. Některá z nich jsou dnes již součástí 

Padovy, jiná leží v její blízkosti. Rukopis je jedním z nemalého množství italských 

děl, která se nacházejí na českém území a přinášejí nám tak zprávu o česko-

italských vztazích v minulosti. 
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Na úplný závěr 

Na úplný závěr bych ráda doplnila ještě pár vět, i když to v pracích tohoto 

typu není zcela běžné. Tomu, komu patří můj největší dík, tedy Prof. PhDr. Vítu 

Vlnasovi, Ph.D., jsem poděkovala již v úvodu a velmi ráda. Mé poděkování ale 

patří také dalším, jimž vděčím za vstřícnost, podporu, pomoc a konzultace. Ráda 

bych zde poděkovala nejen mým rodičů, ale také Fabriziu Cherubinimu, Mrg. Evě 

Gregorovičové, Marii Švejdové, Mgr. Jiřímu Sušírovi a zejména PhDr. Radku 

Aubrechtovi. 
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