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Anotace 

Práce je zaměřena na ikonografický rozbor fresky Triumf Fámy, která se nachází v 

kapli rodiny Bentivogliů v kostele San Giacomo Maggiore v Bologni. Toto rozměrné 

dílo je jedním z mála dochovaných svědectví doby vlády Bentivogliů na konci 15. 

století.  Freska vyniká svou složitou ikonografií z řady uměleckých děl s podobným 

námětem.  Cílem práce je zpřesnění souvislostí s literárními prameny, propojení s 

historickým kontextem, celkové shrnutí výsledků dosavadních výzkumu vztahujících k 

této fresce. Práce obsahuje přehled vývoje ikonografii Triumfů a exkurz do kulturně-

historických souvislostí. V práce se hodně používá cizojazyčná literatura, zejména 

italská a anglická. Pro práce byly udělány překlady některých latinských a soudobých 

italských textů, napomáhajících k výkladu zobrazení. Výklad zobrazení začíná 

základním popisem a interpretováním jednotlivých příběhu a postav, pokračuje hlubším 

rozborem námětů a zařazuje dílo do kulturně-historického kontextu.  
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Abstract 

„The iconography of the Costa's Triumph of Fame in the Bentivoglio chapel in the 

church of San Giacomo Maggiore in Bologna“ 

This work deals with iconography analysis of fresco Triumph of Fame in Bentivoglio  

chapel in San Giacomo Maggiore in Bologna. This large artwork is one of the few 

surviving evidences of Bentivoglio’s age in Bologna. Fresco is standing out among 

another artworks with the same subject. The aim of the work is connection with 

literature, historical context and summary of previous researches. The work contains an 

overview of iconography of Triumphs and digression about cultural and historical 

context. In this work was very used another-language literature, particularly Italian and 

English. For the work were done some translations of Latin and Italian quotations, 

which help for interpretation. The work starts by basic description and interpretation of 

subjects and puts the artwork into the cultural and historical context.  
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Úvod 
V roce 1487 boloňský kronikář a historik Ghirardacci přerušuje své povídání o 

boloňských dějinách kvůli popisu rodinné kaple Bentivoglio:  

Signor Giovanni Bentivoglio dal vymalovat vynikajícími malíři svou kapli, jež se nachází 

v kostele S. Giacomo, v krásných barvách, vykládaný zlatem a různými ozdobami, které, podle 

mého názoru, přísluší nejenom muži šlechtického rodu, ale i císaři. Nad posvátnou konstrukcí je 

umístěna kupole, nádherně vymalována nejznámějšími malíři. Pravá strana této kaple je 

rozdělená na dvě části: v první se nachází portrét signora s jeho choti Ginevrou, poté je rytíř 

Annibale, protonotář Antonia Galeazzo, rytíř Alessandro, Ermes – všichni jsou jeho synové. 

Kromě toho jsou zobrazeny jeho dcery, stejně oblečeny podle dobové módy, mimo dvou dcer, 

které byly jeptiškami v klášteře Těla Kristova. Na protější straně kaple byli zobrazeni stejně 

jejich předci, tedy al naturale. Tato freska ale byla zničená kvůli umístění reliéfu s jezdeckým 

portrétem Annibala, vedle byl rovněž umístěn portrét Giovanniho z roku 1497, vytvořen 

z vynikajícího mramoru. Na levé straně podobným způsobem se nachází dvě zobrazení (quadri). 

Kromě toho je v kapli  umístěn nádherný oltář zasvěcený sv. Janu Evangelistovi, zhotovený 

vynikajícím malířem té doby, Francescem Franciou. Nahoře nad oltářem je zobrazen sv. Jan 

beroucí číši s jedem a žehná jí. Tato freska byla stejně namalována Lorenzem Costou. Kaple 

také zdobí nádherná zlacená kovová mříž: jedná se o nejkrásnější kapli, která byla k vidění v té 

době. Je třeba také zmínit, že kaple byla vyzdobená během zázračně krátkého času (fu fatto in 

pochissimo tempo). Giovanni II. nechal udělat pro svou rodinu nádhernou pohřební kapli, ale 

žádný z její členů nebyl v této kapli pochován, všichni zemřeli v mimo svou vlast...1 

Ghirardacci přesně postřehnul nešťastný osud rodiny, která je zobrazená v kapli na 

vrcholu své slávy. V roce 1506 rodina Bentivoglio, jež do této doby ovládala město, byla 

vyhnána papežem Juliem II. Jejich palác byl zničen požárem a na hlavním náměstí byla 

umístěna socha bojovného papeže, Julius II. slavil svůj triumf (11. listopadu 1506).2 Kolo 

Fortuny, které je námětem na fresce v jejich kapli, zahrnuje množství historických 

příkladů vrtkavosti lidského osudu. Za několik let po její dokončení samotná rodina 

Bentivoglio se stala podobným příkladem. Na rodinném portrétu s Madonou po pravé 

straně kaple jsou zobrazené děti objednavatele, jejichž osudy budou velice různorodé a 

občas i kruté. 

                                                           
1 GHIRARDACCI 2005, 243. 
2 SHAW 2001, 147, 153. 
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Tato práce je zaměřená hlavně na Triumf Slávy/Fámy, který se nachází po levé straně 

kaple. Nicméně občas nebude možné se obejít bez doplnění tykajících se jiných 

uměleckých děl, které se v kapli nacházejí. 

Vedle rodinného portrétu zahrnuje Triumf Fámy nejvíce informací o rodině. Skoro 

nemáme dochované písemné prameny kvůli již zmíněnému zničení paláce, ale i z této 

fresky se dá vyčíst poměrně hodně.  

Přehled literatury 
 

Non lascerò già di dire che dell’opere che fece per i Bentivogli rimase solo in piedi la cappella, 

che egli fece a Messer Giovanni in San Iacopo, dove in due storie dipinse due trionfi tenuti 

bellissimi, con molti ritratti. 

Nemůžu ale nezminit to, že z děl, které vytvořil Lorenzo Costa pro Bentivoglio, se zachovala jenom 

kaple messera Giovanniho v San Giacopo, kde vymaloval dva Triumfy, které byly považovány za 

velice nádherné a obsahují množství portrétů.3 

Těmito krátkými slovy Giorgio Vasari v roce 1568 popsal dvě obrovské fresky v 

rodinné kapli Bentivoglio. Není toho mnoho, co se dá vytáhnout z této skromné věty: je 

toho málo, co z prací ferrarského malíře bylo dochováno už v polovině 16. století, dva 

malované Triumfy obsahovaly množství portrétů a byly přiznány bellissimi. Poslední 

poznámka je docela důležitá, neboť znamenitý biograf nerozmazluje Lorenza Costu 

moc pochvalnými slovy.4 V předcházejícím vydání z roku 1550 vůbec vynechal 

Lorenza Costu ve svých životopisech. V tomto vydání Vasarim byla zfabrikována 

osobnost Lorenza Cossy, čímž zaměnil dva malíře a jejích díla: Francesca del Cossu 

(1436–1478) a Lorenza Costu (1460–1535).5  V následujícím vydání z roku 1568 byla 

tato chyba jím opravena, je to zřejmé v životopise Vita di Lorenzo Costa ferrarese 

pittore. Přestože v tomto vydání Vasari věnuje větší pozornost malířům severní Itálie, v 

                                                           
 
3 VASARI 1568, 425. 
4 Ben è vero che dove non sono gli studi e gl’uomini, per usanza inclinati ad imparare, non se ne può né 

così tosto, né così eccellente divenire, come in que’ luoghi si fa, dove a concorrenza si esercitano e 

studiano gl’artefici di continuo. / Je pravda, že tam, kde neexistují školy pro ty, kteří mají náklonnost ke 

studiu, není možné dosáhnout stejně rychle velkého mistrovství, jako v těch místech, kde se pracuje 

v konkurenci s jinými malíři a kde výuka umění má svou tradice. VASARI 1568, 424. 
5 Dokonce jejich životopisy neměly vlastní kapitoly, Lorenzo Cossa je uváděn v Ercole ferrarese. VASARI 

1550, 442. 
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jeho spise se pořád pletou díla Cossy a Costy. S vynecháním přidáné části, věnované 

pozdější tvorbě malíře v Mantově, životopis opakuje text předcházejícího vydání. 

Přestože severní cesta Vasariho dala podnět k jeho dalšímu poznání tvorby Lorenza 

Costy, nepřinesla ale nové poznatky o Francescu del Cossovi.  Oprava jména nepřinesla 

žádnou změnu, nýbrž vytvořila další nejasnosti v poznání tvorby obou mistrů.6 

Důležitým přínosem pro poznání zvláštní ikonografie fresky byl Gozzadiniho spis, jež 

vyšel v roce 1839.7 Kniha je věnována hlavně osobnosti Giovanniho II. Bentivoglia, ale 

i přesto Gozzadini věnuje několik stránek freskám v San Giacomo, uvádí jejích popis a 

interpretaci. Sice neuvádí zdroje, ze kterých čerpal, vetší části jeho interpretace jsou 

správné, i když občas zachází do oblasti dohadů a domněnek.  

Ve 20. století byla freskám a osobnosti Lorenza Costy věnovaná větší pozornost. Ještě 

na přelomu století se tímto malířem zabývali Venturi a Roberto Longhi.8 Vzhledem 

k nedostatkům písemných pramenů a podobnosti jmen, jeho osobnost byla zaměňována 

s jinými mistry. Zvláštní ikonografie fresek si povšiml Weisbach ve svém přehledném 

spisu věnovaném námětu Triumfů v renesančním umění.9 Dalším přínosem pro poznání 

ikonografie Triumfů byl článek Shorr, jež vyšel v roce 1938.10 Shorr upozorňuje na 

rozdíly v literárních podkladech. Uvádí příklady, ve kterých se dá rozpoznat Amorosa 

visione Boccacciho a I Trionfi Petrarky, sleduje vývoj ikonografie Triumfů.  

Své velké monografie se Lorenzo Costa dočkal teprve v roce 1966, když americký 

badatel Brown Clifford vydal svou doktorskou práci.11 Svého zájmu o Bolognu Brown 

nezanechal, a v roce 1968 vyšel dodatečně jeho článek, ve kterém se věnoval některým 

otázkám týkajících se nejenom rodinné kaple, ale i oratoři sv. Cecilie.12 Rovněž v roce 

1967 vychází italsky monografie Costy od Varese Ranieri,13 a velká základní publikace 

 

                                                           
6 Podrobnější rozbor chyb Vasariho: BROWN 1966, 18–19. 
7 GOZZADINI 1839. 
8 VENTURI 1914, 761–766, LONGHI 1934, 46, 51, 54, 106. 
9 WEISBACH 1919. 
10 SHORR 1938. 
11 BROWN 1966. 
12 BROWN 1968. 
13 VARESE 1967. 
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o samotném kostelu San Giacomo.14 Jedná se o souhrn článků různých autorů, ve kterých 

se Ottani Cavina zabývá kaplí Bentivoglio.15 

Na přelomu 80. a 90. let v Princetonu vyšla disertace Wendy Wegener věnovaná 

renesančním kaplím kondotiérů v Itálii.16 Důležité místo v této práci má i kaple 

Bentivoglio. Wegener podrobnějším a kritickým způsobem probírá ikonografie Triumfu 

Fámy. 

Rozbor nápisů otevřených během restaurování v roce 1982 vytvořil Thorsten Marr a jeho 

publikace vyšla v roce 1991.17 Thorsten Marr nejenom interpretuje otevřené iniciály a 

dává je do historických souvislostí, ale také uvádí zásadně nový pohled na význam fresky.  

Fresky v Bologni vyvolaly zájem už zmíněného Nieuwenhuizena, nizozemského badatele 

v Římě, jež v roce 1996 vydal svůj článek v časopisu římského nizozemského institutu.18 

Hlavním přínosem jeho publikace byly nové poznatky k pramenům a nová interpretace 

alegorických figur.19 

Na počátku nového tisíciletí vychází nová velká monografie o Lorenzu Costovi od 

italského badatele Emilia Negry. Rozsáhlou práci Negro věnoval nejenom biografii 

malíře, ale i souvislostem italského umění se Zaalpím.20 Pro mou práci je však důležité, 

že znovu uvádí a interpretuje nápisy na freskách. Kromě toho ve svém velkém 

přehledném díle Negro zpřesňuje některé nejasnosti v životopisu Lorenza Costy, hodně 

odkazuje na dobové písemné prameny. 

V poslední době se věnuje otázkám dvorského umění v Bologni, a zvláště rodu 

Bentivoglio David Drogin, profesor Newyorské univerzity. Postupně vycházejí jeho 

práce mezi lety 2004–2010.21 Poslední jeho článek vyšel v roce 2013 ve sborníku 

 

                                                           
14 VOLPE 1967. 
15 CAVINA 1967. 
16 WEGENER 1989. 
17 MARR 1991. 
18 NIEUWENHUIZEN 1996. 
19 V 80. letech věnoval Nieuwenhuizen svou pozornost podrobnějšímu ikonografickému rozboru, ale jeho 

teze nebyly v té době publikovány. NIEUWENHUIZEN 1996/1997, 209, pozn. 31. 
20 NEGRO 2001. 
21 DROGIN 2004, DROGIN 2010a, DROGIN 2010b. 
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Bologna. Cultural crossroads…, ve kterém shrnuje dosavadní zkoumání fresek v kaple 

Bentivoglio.22 

Ani jedno ze všech těchto zkoumání ale nepřináší poslední tečku v interpretaci fresky. 

V každé z uvedených prací zůstávají nejasnosti a záhady, které dnes nedokážeme odhalit. 

Ztráta písemných pramenů, osudové zničení paláce rodiny, se kterým zřejmě zanikla i 

celá řada významných uměleckých děl, bohužel, zničila i cestu k pochopení zobrazení.  

Předpoklady a hypotézy sice mohou přiblížit do jisté míry původní význam dnešnímu 

divákovi, ale rovněž mohou být vždy dementovány.  

Literární prameny 
Základních literárních prameny, o které se opírá většina badatelů, jsou díla Danta 

Alighieriho (Božská komedie)23, Boccaccia (Amorosa visione)24 a Petrarky (I Trionfi,25 

De remediis utrumsque fortunae, Rerum vulgarium fragmenta).  Ne všechna ale v dnešní 

době existují v českém znění.26 V této práci bude používán překlad Bablera Božské 

komedie, dva Triumfy Petrarky v překladu Jaroslava Pokorného.27  

Vybraný postup práce 
Dva triumfy, sice jsou rozděleny iluzivní architekturou, představují jeden celek 

propojený nejen obrazově, ale také i smyslově. [1] Nicméně tato práce je věnována levé 

části stěny s Triumfem Slávy. Je to dáno jednak rozsahem bakalářské práce, do které by 

se nevešlo tak rozsáhlé pojednání, kromě toho, Triumf Fámy představuje složitější 

otázku a zahrnuje větší problém než Triumf Smrti. Zobrazení je přesyceno významy, 

vztahy, které spojují fresku s dějinami, s filozofií i s literaturou, teologické představy 

jsou rozsáhlejší než na vedlejším poli. Samozřejmě, nedá se obejit bez zásahů jiných 

děl, ale ikonografický rozbor Triumfu Smrti bude mnohem omezenější. 

 

                                                           
22 DROGIN 2013. 
23 ALIGHIERI 1965. 
24 BOCCACCIO 1944. 
25 PETRARCA 1902. 
26 Jde hlavně o základním spise I Trionfi Francesco Petrarky. Antické prameny, na které se bude v textu 

odkazovat, jsou většinou zpřístupněné v češtině, až na některé výjimky, jako jsou Atiské noci Aula Gellia 

nebo Diodorus Sicilský. Některé nezbytné citáty budou uvedeny v českém překladu, který byl vytvořen 

autorkou a může být dosti volný. Jedná se například o Ghirardacciho, Gozzadiniho, sedmý sonet Petrarky 

či citát z esejí Garzoniho. 
27 PETRARCA 1979. 
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Pro tuto práce, jejíž hlavním cílem je ikonografický rozbor, byl vybrán následující postup: 

na počátku bude udělán popis fresky a nejzákladnější interpretace příběhů, dále bude 

následovat hlubší analýza a rozbor těch části, které přináší nejvíc problémů, pak bude 

udělán pokus interpretovat dílo vcelku, včetně kulturně-historických souvislostí. Práce 

bude na konci doplněna historickým přehledem, který zahrnuje jak stručné dějiny kaple 

a rodiny Bentivoglio, tak i životopis Lorenza Costy, předcházející jeho pracím v San 

Giacomo Maggiore. 

1.Kapitola: základní významy 

1.1. Dolní část fresky 
Stěna, na které je freska zobrazena, je rozdělena na dvě části iluzivními pilastry. [1] V 

cviklech nahoře jsou umístěny čtyři medailony s příběhy, rozluštit je neumožňuje jejích 

dnešní stav. Zřejmě, v cviklech byly zobrazeny nějaké příběhy, což se dá poznat na staré 

reprodukci. [5] Na pravé části stěny je zobrazena freska tradičně nazývána Triumf Smrti, 

[6]  na levé straně - Triumf Fámy [4]. Dva příběhy jsou propojeny celistvou krajinou v 

pozadí. Triumfy jsou uspořádány skoro podle stejného schématu. Triumf Fámy můžeme 

rozdělit pro usnadnění rozboru na několik části: vůz s alegorickou postavou Fámy; 

procesí davu, obklopující vůz a táhnoucí se do pozadí hornatou krajinou; skupina mužů 

na koních a pešky jdoucích v popředí; skupina žen ve stejném plánu; krajina v pozadí s 

příběhy, jež se tam odehrávají; velké tondo nahoře na nebeské obloze, obsahující 

jednotlivé příběhy v krajině. 

Samotný průvod s alegorickou postavou Fámy je umístěn v dolní části zobrazení. Na 

zlaceném voze s reliéfy (na kterém se odhaduje scéna s pasováním na rytíře28) sedí žena 

v červené neboli zlaté zbroji a zeleném plášti. V levé ruce bohyně drží roh, v pravé 

žezlo s vysázenou korunou. Vůz Fámy je tažen dvěma slony. Slony řídí dva ozbrojení 

muži. Triumfální vůz je obklopen celou řadou postav: v pozadí za vozem, před ním a za 

ním, v popředí (skupina žen a mužů, na které laskavě pohlíží Fáma), šest jezdců 

doprovázejících vůz Fámy vzadu a "fronta" postav kráčejících hornatou krajinou. 

 

                                                           
28 o pasováních na rytíře v této kapli viz: str.36 
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Během restaurování 1982 byly odhalené některé nápisy na oděvech postav, jež 

vidíme v doprovodu bohyně.29 Přestože nejsou k vidění neozbrojenému oku diváka, 

napomáhají k rozpoznání některých postav.  

Důležitá je skupina mužů vpředu, která zahrnuje postavu objednavatele. [9] K této 

skupině je dochována kresba, která je uložena v Muzeu Bonnat v Bayonne.30 [7] Skupinu 

představuje pět mužských postav, tři stojí zády k divákům. Nejpřesněji se dá identifikovat 

ozbrojený muž a po jeho levice stojící mladík. Na zbrani na levém rameni jsou 

rozpoznatelná písmena:  IO.B, což Marr a Negro interpretují jako zkratku Giovanniho II. 

Bentivoglia (1443-1508).31 [10] Podle něho stojí jeho nejstarší syn Annibale II. 

Bentivoglio (1469-1540), na jehož límci jsou písmena ANNIBAL B (ANNIBAL(E) 

B(ENTIVOGLIO). [11] Vedlejší postavy (muž v orientálním oděvu, bojovník se 

zvednutou rukou a nahý muž vedle) nejsou jasně rozpoznatelné, nýbrž vyžadují 

podrobnější zkoumání dobové literatury. O jejích teoretické interpretaci si povíme 

v následujících odstavcích.32 

Skupina mužů na koních představuje členy rodu Bentivoglio. Kompozice celkově 

navazuje na kresbu Ercole de Robertiho. [8] Na límci lysého muže mezi dvěma jezdci je 

nápis TVNIO..., což Thorsten Marr interpretuje jako (AN)TVNIO B(?) neboli Antonio 

Galeazzo Bentivoglio (1390-1435). [12] Odkazuje na to, že v dobové literatuře Antonio 

Galeazzo fungoval rovněž jako Antonius (Nicolo Burzio, Bononia illustrata, Bologna 

1494, 23r).33 Anton Galeazzo byl synem Giovanniho I. Bentivoglia. Jeho náhrobek od 

Jacopa della Quercii je umístěn po pravé straně kaple. Jeho znázornění zcela odpovídá 

portrétu na náhrobku. [2] 

Stojící jezdec v červené košili vedle něho se obvykle interpretuje jako Alessandro 

Bentivoglio,34 jeden ze synů Giovanniho II. Bentivoglia, jehož znázornění zcela 

odpovídá portrétu na protější scéně z roku 1488. [3] Po jeho levé ruce vidíme stojícího 

muže s vousy. Jeho oděv naznačuje vztah k univerzitnímu prostředí. Vzhledem k 

 

                                                           
 
29 MARR 1991, 528. NEGRO 2001, 92 
30 zatím jediná známá studie k rozsáhlé fresce Costy. 
31 MARR 1991, 528, pozn.29, NEGRO 2001, 91. 
32 Viz. 2. Kapitola. 
33 MARR 1991, 528, pozn.31. 
34 BROWN 1966, 58. 
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nedostatku pramenů nemůžeme určit jméno této postavy, není ani jasné, jestli jde o 

nějakého současníka, nebo o postavu z Petrarcova spisu. 

Za triumfálním vozem se táhne dlouhý průvod. Dav představují převážně muži na 

koních a muži jdoucí pešky, jež kráčejí hornatou krajinou; konec průvodu se skrývá ve 

skalách. Na jedné z postav v červené čepici, jehož pohled směruje nad ostatní, je 

pozoruhodný detail: na okraji jeho výstřihu je nápis IVANI.35 Zřejmě jsou zde skutečné 

postavy promíchány s literární předlohou.36 

Identifikace postav ve skupině mužů jdoucí za a před vozem Fámy také není jasná. 

Máme ale několik nápisů, které by mohly dávat důvod alespoň nějaké teorii. Zaprvé muž 

v červeném hábitu s tonzurou na hlavě má na sobě nápis BENTE/BE.37 Figura v červené 

čepici stojící vedle Benta má na svém brnění písmena IO B, což Marr a Negro považuje 

za zkratku Giovanni I. Bentivoglio (1358-1402). [13] Na rameni muže v čepici a s 

dlouhými vlasy, který se skrývá za hlavou slona, jsou písmena ..RUG.38 Emilio Negro 

také poukazuje na nápis ALBERTIN na brnění jednoho z nájezdníků na slonech (vousatý 

muž v helmě). Nedává ale žádnou interpretaci.39 

Skupina žen vpředu představuje ženskou část rodiny Bentivoglio. Přímo pod Fámou, 

zřejmě nejstarší dáma, má na svém pravém ramenu iniciály D. G. B., což je asi zkratkou 

Ginevry Sforzy (1440-1507), manželky Sante a následně Giovanniho II. Bentivoglia. 

Ostatní ženy jsou pravděpodobně nejstarší dcery Giovanniho a Ginevry: Bianca, 

Francesca a Violante. Jejich portréty jsou také umístěny na protější malbě.40 Je známo, 

že Bianca Bentivoglio už měla v roce 1490 z manželství s Niccolò Maria Rangonim 

(1455-1500) pětiletého syna Guida, což by mohlo naznačovat dítě vpředu. Kromě toho 

 

                                                           
35 MARR 1991, 528, NEGRO 2001, 91. 
36 Docela pravděpodobně je, že se jedná o Giovanniho Pica della Mirandolla, slavného humanisty, který 

byl často vítán na dvoře Giovanniho II. Bentivoglia, navíc dcera Sante Bentivoglio byla provdána za 

Picova příbuzného. 
37 NEGRO 2001, 91. 
38 MARR 1991, 528. nedává ale žádnou interpretaci. 
39 NEGRO 2001, 91. 
40 Vyloučíme Camillu a Isottu: obě dívky se staly jeptiškami. Starší Camilla je už na Pale Bentivoglio 

zobrazena v řeholním rouchu (1488). Isotta v té době byla ještě příliš malá, stejně jako Eleonora, kterou 

také nemůžeme považovat za jednu ze zobrazených žen. Podle DROGIN 2013, 94. na Triumfu Smrti dívka 

v bílých šatech představuje Lauru, čímž zároveň odkazuje na Petrarku. Zřejmě vedle Laury stojí i 

Camilla. D. také poukazuje na některé syny Giovanni v průvodu Triumfu Smrti. 
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Bianca má stejnou pokrývku na hlavě jako její matka, což by mohlo svědčit o tom, že 

je provdaná.41 Portréty žen z rodů Bentivogliů se také shodují s portrétem z roku 1488. 

[3] 

 

1.2. Horní Tondo 
Dále přistoupíme k popisu tonda umístěného v horní části fresky. Představuje jakousi 

kulatou plochu „vyřízlou“ v modré nebeské obloze. Základ kompozice tvoří skalnaté 

údolí s řekou, které je umístěno diagonálně. Její ústí se nachází v horní levé části. Kromě 

toho v krajině je umístěna schematicky zobrazená architektura (světlerůžové stavby, 

sloup se sochou). Na této poměrně malé ploše je umístěno obrovské množství postav 

ilustrující jednotlivé příběhy. Přestože na první pohled se promíchávají mezi sebou, při 

podrobnějším zkoumání se dá rozpoznat, že jsou umístěny v logickém pořadí a následují 

jedna po druhé po obvodu „ciferníku“. 

Tuto velkou část, zásadní pro celé zobrazení, lze také rozdělit podle jednotlivých 

příběhů. K tomu velice pomáhají nápisy pod každou scénou. Uvedeme je podle směru 

hodinových ručiček (první nápis se nachází na „12“):   

VENTIDIUM. EX HVMILI. TOLLIT FORTVNA. FOVETQ[UE], 

IM[M]ODICE. VIRES. LETV[M]. PEPERERE. MILONI, 

CAVDINAS. DECORAT. ROMANA. INFAMIA. FVRCAS,  

SERVAT. F. ALEXANDRVM VIRTVSQ[UE]. FIDESQ[UE]. PHILIPPI,  

FELIX. ANTE. OBITVM. NEMO. EST. EN. RESPICE. CRESV[M],  

…ITVR. AVGVSTVS. CASNE. PONTISQ[UE]RVINA,  

OCCVMBIT. CESVS. MEDIA. INTER. FESTA. PHILIPPVS, 

CONSCENDIT. CIMBAM. CESAR. RAPITVRQ. PROCELLA, 42 

 

Tyto nápisy jsou dnes těžko čitelné, ale bez nich bychom se dlouho trápili nad 

pochopením významů. Centrální scény nemají pomocné nápisy, ale jejích ikonografie 

nepředstavuje skoro žádný problém. Popíšeme scény podle směru hodinových ručiček.  

První scéna nahoře je doprovázená nápisem: VENTIDIUM. EX HVMILI. TOLLIT 

FORTVNA. FOVETQ[UE]43 Nad nápisovou páskou vidíme skupinu mužů 

                                                           
41 Podrobněji ADY 1937, 88, 142–147, 167, 181–182, 200. 
42 Přepis nápisů z NEGRO 2001, 91. 
43 Fortuna povznesla Ventidia z nízkého stavu a chrání jeho.  
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obklopujících člověka na trůnu, taženém dvěma bílými koni. Postavu na trůnu korunuje 

nějaká postava.44 Pod nápisovou páskou vidíme mladého muže vedoucího osla. 

Zobrazení znamená příběh Ventidia Bassa, římského důstojníka, tribuna, prétora, a 

zatím i konzula suffecta.45 Ventidiův život nejpodrobněji popisuje Aullus Gellius v 

Atických nocích.46 [14] Sice Ventidius se objevuje i v jiných starších antických 

pramenech, například u Diodora Cassia, nicméně malíř zřejmě používal právě Gellia, 

pouze v jeho spise je Bassus líčen jako prodavač mulů a povozů (comparandis mulis et 

vehiculis, quae magistratibus, qui sortiti provincias forent, praebenda publice 

conduxisset)47. Scéna s mladým Ventidiem je umístěna dole, nad popisovou páskou 

Ventidius slaví svůj triumf po válce s Parthskou říší. On byl jediný, kdo oslavoval triumf 

po této válce, Antonius se takového práva vzdal. Triumf Ventidia byl slaven 27. listopadu 

roku 38 př. n. l.48  

Po pravé straně od Ventidia Bassa následuje příběh Milóna z Krotonu. [14] Muž, jehož 

ruka uvízla v rozštípnutém stromu, je požírán divými šelmami. Po jeho levé stráně na 

něho útočí lev, po pravé drak. V pozadí si můžeme všimnout kráčejícího medvěda. 

Popisek dole zní: IM[M]ODICE. VIRES. LETV[M]. PEPERERE. MILONI.49 Podobně 

jako Ventidius Bassus i Milón se neobjevuje u Petrarky a Boccaccia. Jeho příběh 

najdeme u Strabona50, Diodora Sicílského,51 Valeria Maxima,52 Pausania53, Herodota54 

a jiných, rovněž i u Aula Gellia55. Milón byl řeckým zápasníkem ze 6. stol. př. n. l. 

Proslavil se nejenom svými úspěchy, ale také velice nešťastnou smrtí. Snažil se 

roztrhnout rozštípnutý strom, uvízl v něm a byl sežrán divokými zvířaty. 

 

                                                           
44 Figura není jasně čitelná, nedá se rozpoznat, zda jde o ženskou, nebo mužskou postavu. V prvním 

případě by se jednalo o postavu samotné Štěstěny, zmíněné v popisku. Jinak interpretace této postavy 

musíme hledat v renesančních představách o antických triumfálních řádech. 
45 Consules suffecti - dodatečně zvolení konzulové (na rozdíl od řádných, consules ordinarii), 

Encyklopedie antiky. 
46 GELLIUS 1987, XV.,4. O eventuálních dobových písemných pramenech k postavě Ventidia Bassa viz 2. 

kapitolu, str. 28. 
47 Připravoval vozy a muly, které byly určeny pro magistráty, kteří získávali provincie losováním. 
48 Podle Fasti Triumphales v Římě. 
49 Nesmírné síly přivodily smrt Milónovi 
50 STRABO 1967, 6.1.12. 
51 DIODÓROS 1968–1971, XII 
52 VALERIUS MAXIMUS 2004, 339. 
53 PAUSANIÁS 1996, 89 U Pausania je ale zmíněno, že Milón byl sežrán vlky, což se neshoduje s freskou.  
54 HÉRODOTOS 2004, 137-38. 
55 GELLIUS 1987, 15.16. 
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Po Milónovu příběhu následuje scéna, kterou můžeme identifikovat jako porážku 

Římanů v bitvě v Kaudijské soutěsce. [15] Vidíme skupinu mužů procházející zvláštním 

rituálem pod jhem. Tuto událost líčí Titus Livius, Cicero a Florus, který čerpal ze 

zmíněného Tita Livia. Pod scénou popisek: CAVDINAS. DECORAT. ROMANA. 

INFAMIA. FVRCAS56 

První byli posláni pod jho konsulové téměř polonazí, potom postupně, jak kdo důstojenstvím 

nejbližší, tak byl vydán všanc potupě; nakonec potom jednotlivé legie. Kolem stáli ozbrojení 

nepřátelé, nadávali jim a tropili si z nich posměšky. Také na většinu z nich napřahovali meče a 

byli někteří i zraněni a zabiti, jestliže ostřejší výraz jejich tváře při nedůstojnosti toho zacházení 

urazil vítěze.57 

Například Titus Veturius a Spurius Postumius, kteří byli podruhé konsuly, byli vydáni 

Samnitům, poněvadž po nešťastné bitvě u Caudia, když naše legie musely projít pod potupným 

znakem jha, uzavřeli se Samnity mír.58 

Pod scénou římské porážky vidíme scénu s Alexandrem Makedonským. [16] 

Ozbrojený mladík, obklopený přáteli, pije z číše, kterou mu dává muž v červeném. Pod 

scénou je nápis: SERVAT. F. ALEXANDRVM VIRTVSQ[UE]. FIDESQ[UE]. 

PHILIPPI59 Alexandr je zobrazen v osudový okamžik svého života. Podle Ariana 60 a 

Curtia Rufa 61 

… Jím protéká řeka Cydnus, o které jsme se krátce před tím zmínili. A tendáž bylo právě léto, 

jehož vedro žádného pobřeží více než cilické slunečním žárem nerozpaluje, a nejpalčivější doba 

dne nastal. Krále prachem a též potem naskrze pokrytého čistá a jasná řeka lákala, aby tělo, ač 

ještě bylo uříceno, očistil. ˂…˃ Sotva že však do vody vstoupil, údy náhle mrazem počaly 

křehnout a on hned potom všecek zbledl a životní teplota z celého téměř těla mizela. ˂…˃ I 

povolav k sobě přáteli a také lékaře pravil: „Vidíte, v jak rozhodném okamžiku mne osud můj 

stihl. ˂…˃ Mně je jest milejší rychle zemříti, než jen pozvolna zdraví nabývati. Protož, je-li 

nějaká pomoc, je-li nějaké umění v lékařích, nechť vědí, že já hledám léku ne tak proti smrti, 

nýbrž spíše k pozdravení se, abych mohl válku dále vésti.“ ˂…˃ V průvodu Alexandrově byl 

                                                           
 
56 Římská potupa z doby Kaudijského přůsmyku 
57 TITUS LIVIUS 1972, 326. 
58 CICERO 1970, 104. 
59 Alexandra zachraňuje Fillipova síla, moc a věrnost 
60 ARRIANOS 2012, 60.  
61 CURTIUS RUFUS 1899, 21. 
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mezi proslulými lékaři makedonskými Filipp, rodem Akarnan, králi velmi oddaný, jemu ještě 

hochu jakožto průvodce a strážce zdraví přidělen jsa, miloval ho nejen jako krále, nýbrž také 

jako svého chovance s obzvláštní vřelosti. Ten pravil, že přináší lék, jenž nikoli hned se požije, 

ale účinný, a slíbil, že tuto tak prudkou nemoc prospěšným nápojem odstraní. ˂…˃ Mezi tím 

(král) dostal od Parmeniona, největšího svého dvořenína, list, ve kterém mu vzkazoval, aby 

Filippovi svého života nesvěřoval, že jest tisícem talentův od Daria získán a slibem, že mu dá 

svou sestru za manželku. Tento list nesmírným neklidem srdce jeho naplnil… ˂…˃ Za tohoto 

přemítání uplynula doba dvou dnů a nastal od lékaře ustanovený den, a on s číší, ve které lék 

rozpustil, vstoupil. Když ho Alexandr uzřel, pozdvihl se v posteli a list od Parmeniona zaslaný 

v levé ruce drže číši přijal a neohroženě vypil. Potom dal list Filippovi čísti a při tom oči od 

obličeje čtoucího neodvrátil domnívaje se, že by některé známky zlého svědomí v samém obličeji 

mohl zachytiti. Ten však list přečet spíše nevoli než strach najevo dával i pohodiv plášť a list 

před postel pravil: „Můj králi, vždy sice život můj na tobě visel, ale nyní věru myslím, trvá 

jenom dechem tvých posvátných a velebných úst. Pomluvu velezrady, která se mi vyčetla, tvé 

ozdravení vyvrátí. Budeš-li ode mne zachráněn, i mně život dáš. Proto prosím a zapřísahám tě, 

pustě všechen strach dolov, aby lék vnikl do žil. Vyjasni maličko svého ducha, kterého zajisté 

věrní, ale nevhodně úslužní přátelé nevčasnou obavou znepokojují“. Táto řeč krále nejenom 

uspokojila, ale i potěšila a nadějí naplnila. ˂…˃ Jakmile se lék do žil vnikl a posilující účinek 

jeho v celém těle znenáhla mohl býti pozorován, nabyl nejprve duch a potom i tělo ned 

očekávání rychle opět své čilosti, neboť již po třech dnech, když do tohoto stavu se dostal, 

vojsku se ukázal.62 

Dolní centrální scéna zachycuje dramatický okamžik. Poučný nápis dole zní: FELIX. 

ANTE. OBITVM. NEMO. EST. EN. RESPICE. CRESV[M]63 Lorenzo Costa se snažil 

zachytit velice krátký okamžik. Nahý stařec je skoro hozen do ohně, ozbrojený mladík 

vedle se svým gestem snaží zastavit popravu. Stařec je lýdský král Kroisos, mladík 

vítězný král Kýros II. Veliký. Petrarca uvádí tento příběh v Triumfech,64 nicméně 

podrobnější objasnění se objevují u antických autorů. Vysvětlení děje najdeme u 

Herodota: 

Když Lýdie byla dobyta Kýrem II., Kroisos byl zajat a přiveden k dobyvateli. Ten 

rozhodl Kroisa obětovat nějakému božstvu. Herodot uvádí dvě verze zachránění života 

                                                           
 
62 CURTIUS RUFUS 1899, 21. 
63 Před smrtí nikdo není šťastný, hle, podívej se na Kroisa. 
64 PETRARCA 2000, 83. 
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lýdského krále. Podle první se (a zřejmě tuto verze přijal Costa) Kroisos vzpomněl na 

slova filosofa Solona. Podle jiné verze Kroisos přivolal na pomoc Apollona, který mu 

poslal déšť, jež oheň uhasil. A následně Kýros pochopil, nakolik je Kroisos oblíbený u 

bohů a daroval králi život. 

Kroisovi prý, když stál na hranici, přišel na mysl i v takovém zlém postavení výrok Solonův, 

pronesený zřejmě z vnuknutí božího, že nikdo z živých není blažený. Když si na to vzpomněl, 

vzchopil se, zasténal a za hlubokého ticha třikrát zvolal Solónovo jméno. Kýros zaslechl a poručil 

tlumočníkům, aby se Kroisa zeptali, koho to volá. Oni k němu přistoupili a ptali se. Kroisos prý 

k jejich otázkám chvíli mlčel, potom však, když ho nutili, pravil: „Cenil bych víc než veliké 

bohatství, kdyby ten člověk mohl promluvit se všemi vládci.“ Nerozuměli tomu, co říká, a znovu 

se ptali, jaký je smysl jeho slov. Když naléhali a dotírali ne něj, pověděl jim, jak k němu kdysi 

přišel Athéňan Solón, prohlédl si všechno jeho bohatství, prohlásil je za malicherné, a co mu řekl, 

a jak se Kroisovi vyplnilo všechno, co mu ten muž předpověděl. Jeho slova se prý netýkala jen 

jeho samotného, nýbrž všeho jeho lidského pokolení, zejména pak těch, kteří se sami pokládají za 

blažené. To jim Kroisos vyprávěl a hranice již na okraji začínala hořet. Když Kýros vyslechl 

tlumočníky, co říkal Kroisos, změnil svůj úmysl a uvážil, že ač je sám jen člověkem, dává ohni 

zaživa na pospas člověka, který se mu štěstím kdysi vyrovnal; nadto se zalekl odplaty a pomyslel 

na to, že nic z věcí lidských není neotřesitelné. Poručil prý oheň co nejrychleji uhasit a svést 

Kroisa i jeho společníky z hranice dolů. Peršané se pokoušeli oheň uhasit, ale nemohli ho už 

odolat. 65 

Podle nápisové pásky a tomu, jak Costa scénu zobrazil, vidíme, že byla vybrána první 

verze příběhu, což, jak se ukáže v následujících odstavcích, jde v souladu s celkovou idejí 

dvou Triumfů. Kromě toho Kroisos se nachází v nejhorší poloze Kola, je na konci života, 

před okamžikem smrti.66 

Následující scéna je popsána špatně čitelným nápisem: …ITVR. AVGVSTVS. CASNE. 

PONTISQ[UE]RVINA.67 [17] Podle Gozzadini68 (a na jeho názor odvolávají všichni 

ostatní badatelé) scéna líčí příběh Oktaviána Augusta, přesněji řečeno jednu malou 

událost, kterou zažil během dalmatské války. Přestože Augusta najdeme jak v 

 

                                                           
65 HÉRODOTOS 2004, 53. 
66 O tom, že by na fresce v křesťanské kapli pod zobrazením stvoření člověka bylo líčeno zachránění 

pohanského krále Apollonem, pokládáme za nesmysl. 
67 Přibližný překlad: … zasazený dubovým dřevem a kamenem zříceného mostu 
68 GOZZADINI 1839, 80–82. 
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Amorosa Visione,69 tak i v I Trionfi,70 neobjevuje se tam žádná zmínka o zlomené noze 

císaře. Suetonius uvádí:  

20/Zahraniční války osobně vedl všehovšudy jen dvě, dalmatskou ještě jako mladík a 

kantaberskou po porážce Antonia. V dalmatské také utržil zranění, v jedné bitvě byl zasažen do 

pravého kolena, v druhé poraněn zřícením mostu na stehnu a na obou pažích.71 

Další popisek označuje následující scénu: muž vlevo zvedl rukou s mečem, kterým 

hodlá zabíjet někoho z vedlejší skupiny mužů. V pozadí vidíme skupinu muzikantů a 

kráčející pár. Nápis zní: OCCVMBIT. CESVS. MEDIA. INTER. FESTA. PHILIPPVS.72 

[18] Jak už bylo zmíněno, tato scéna naznačuje okamžik smrti Filipa Makedonského, otce 

Alexandra Velikého. Petrarca neuvádí podrobnosti jeho smrti, ale najdeme je u Diodóra 

Sicula (Sicilského).73 Podle něho Filip byl zavražděn na svatbě své dcery Kleopatry, stal 

se obětí dlouhé řády intrik. Zajímavé je, jak zdůrazňuje Diodorus neočekávanost Filipovy 

smrti, jeho jistotu ve vlastní nezranitelnosti. Kromě věštby Orákula se uvádí také píseň 

na svatbě.74 

Nad tímto příběhem se nachází ještě méně čitelná scéna, poslední v „časovém 

číselníku“. Jenom nápis napomáhá nám pochopit smysl:  CONSCENDIT. CIMBAM. 

CESAR. RAPITVRQ. PROCELLA.75 [19] Přestože nejvíce místa je dáno figurám jezdců 

stojících na břehu řeky nebo moře, nápisová páska je umístěna pod dvěma maličkými 

postavami v loďce, čímž je naznačena jejich hlavní role. Sedící malá postava představuje 

Julia Caesara v okamžiku, který zachytil Plutarchos76 a Dio Cassius77.  

Poněvadž Caesar neměl s sebou v Apollónii dost silnou moc k boji a vojsko z Itálie se 

omeškávalo, pojal ve svých pochybnostech a rozčilení bez vědomí všech ostatních 

nebezpečný záměr: vstoupit na loď velikosti dvanáctiveslice a vyplout do Brundisia, 

ačkoli bylo moře kolem dokola poseto válečnými loďstvy nepřátel. Za noci vstoupil 

                                                           
 
69 BOCCACCIO 1944, 56. 
70 PETRARCA 2000, 92. 
71 SUETONIUS TRANQUILLUS 1998, 85. 
72 Filip umírá zavražděný uprostřed slavnosti 
73 DIODÓROS 1968–1971,16.93-4. 
74 DIODÓROS 1968–1971, 16.92-3. Pozoruhodná píseň je výbornou ilustrací tonda s kolem Fortuny. 

Bohužel, nemá v dnešní době český překlad. 
75 Caesar nastupuje na loď a je uchvácen bouří  
76 PLÚTARCHOS 2006–2007, Caesar 38, 2–4 
77 DIO CASSIUS 1914, 41.46.3. 
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přestrojen za sluhu na jednu loď, uložil se na ní jako člověk z nižších vrstev a choval se 

klidně. Ale když už řeka Aóos nesla loď na moře, začal dout přes noc silný vítr od moře 

a udusil východní vítr, jenž až dosud uklidňoval mořskou hladinu při ústí řeky a zaháněl 

vlny daleko od pevniny. Proti proudu valícímu se z moře a dotírání vln z moře se řeka 

začala divoce vzpínat a dravě, s velikým hučením a prudkými víry byla nucena se 

vracet, takže kormidelník nemohl loď zvládnout. Poručil tedy námořníkům změnit směr 

a chtěl plout nazpět. Když to Caesar zpozoroval, dal se poznat, uchopil za ruku 

kormidelníka, jenž se při tom pohledu poděsil, a řekl: „Kupředu, chlapíku, buď odvážný 

a nic se neboj! Caesar a Caesarovo štěstí pluje s tebou!“ Plavci zapomněli na bouři, 

opřeli se do vesel a se vší horlivosti se snažili řeku zdolat. Ale bylo to nemožné: do lodi 

vniklo mnoho vody a v ústí řeky se ocitl v nebezpečí, takže ač velmi nerad, povolil 

kormidelníkovi, aby obrátil. Když se vracel, vycházeli mu vojáci houfně vstříc, trpce mu 

vyčítali a byli rozmrzelí, že není přesvědčen, že by jen s nimi byl s to zvítězit, ale že se 

trudí a vydává v nebezpečí pro ty vzdálené, jako by nedůvěřoval přítomným.78 

 

Tím pádem končí obvod kruhu.  Přistoupíme nyní k centrální části, která představuje 

základní spojku svazující ostatní častí do jediného logického systému. Centrální postava 

v purpurovém plášti a s trojúhelníkovou svatozáří přitahuje zrak diváka. Tato postava 

představuje „hřebík“, centrum Stvořitele, Počátek. Vedle vidíme, jak Bůh-Otec vytváří 

muže a ženu. Petrarca zmiňuje Adama ve druhé části své básně: 

Poi stendendo la vista quat'io basto, 

colui vidi oltra il qual occhio non varca, 

la cui inobedienya ha il mondo guasto.79 

 

Vedle ní jsou náznaky Rajské zahrady, ve které přebývají bájná zvířata. Přestože 

nevidíme první hřích, vidíme jeho následky: Adam, který musí těžce pracovat, aby se 

uživil:  

Adamovi řekl: Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. 

Kvůli tobě nechť je země prokletá, po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vadí ti jenom trní 

 

                                                           
 
78 PLÚTARCHOS 2006–2007, 403-404. 
79 Pak jsem viděl toho, který sebou jakoby zaclonil ostatní, a který svým buřičským duchem poškodil svět. 
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a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, 

z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.80 

Příběh, který nenajdeme u Petrarky, ale který je znám z knihy Genesis, se odehrává 

dole. Bratrovražda Kaina a první krev, jež byla prolita na zem, jsou zobrazeny vedle 

rajské zahrady. Vlevo na kameni sedí muž, jeho identifikaci nenajdeme v dosavadních 

bádáních.81 

1.3. Pozadí a krajina. Božská komedie: Peklo 
Než přejdeme k celkovému traktování, musíme rozpoznat, jaký příběh se odehrává v 

pozadí. Nepatrné figury v krajině jsou nejčastěji považovány za Danta a Vergilia, jež 

kráčejí k bráně pekel. Nápis na oblouku zní: LA/SATI.OGI S/PERAN… ,což odpovídá: 

Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’. (Inferno, III)82 [19] 

Vlevo na skále vidíme stavbu velkého chrámu. Vpravo protéká řeka, před kterou 

očekává shromáždění lidu příjezd převozníka. Jeho černá okřídlená figura se vyděluje na 

klidném světlezeleném pozadí. Za řekou jsou vidět věže hořícího města.  

V textu Božské komedie přicházejí Dante a Vergilius k bráně pekel, na které čtou nápis 

„... kdo vchází mnou, ať naděje se zhostí!" a dále,  s vynecháním některých scén, lze 

sledovat text Danta podle Costovy fresky, na které dav lidí představuje hříšníky čekající 

u řeky Acheron  na hrůzy budícího převozníka Charóna: 

Když kupředu jsem pohlédl v té chvíli, 

u velké řeky shléd jsem lidí řady 

a pravil jsem: „Ó poshov, mistře milý, 

rád zvěděl bych, kdo jsou ti lidé tady, 

 

                                                           
 
80 Gen. 3, 17. http://www.biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/1  vyhledáno 25. 04. 2015. 
81 Je celkem podivuhodné, že není zmíněn v žádné publikaci. 
82 Celý nápis u Danta zní: 

MNOU PROCHÁZÍ SE K SÍDLU VYHOŠTĚNCŮ, 

MNOU PROCHÁZÍ SE DO VĚČNÉHO BOLU, 

MNOU PROCHÁZÍ SE K ŘÍŠI ZATRACENCŮ. 

PÁN SPRAVEDLNOST DAL MI DO ÚKOLU. 

MNE ZBUDOVALA Z BOŽÍ VŠEMOCNOSTÍ 

NEJVYŠŠÍ MOUDROST S PRVNÍ LÁSKOU SPOLU. 

DŘÍVE NEŽ JÁ, JEŽ TRVÁM OD VĚČNOSTI, 

NEBYLO NIC, CO TAKTÉŽ VĚČNÉ NENÍ. 

KDO VCHÁZÍ MNOU, AŤ NADĚJE SE ZHOSTÍ! 

ALIGHIERI 1965, 16 

http://www.biblenet.cz/app/b/Gen/chapter/1
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již na převoz tu čekají v tom shonu, 

jak rozeznávám i v tom šeru všady.“ 

On odpověděl: „Poznáš i věc onu, 

jen posečkej, až kroky svými stanem 

na břehu smutné řeky Acheronu!“ 

Hned zrak jsem sklopil v duchu polekaném, 

Neb jsem se bál, že cestou k řece maně 

Jsem do rozporu přišel se svým pánem. 

Vtom hle, k nám po hladině vodní pláně 

Se plaví člunem stařec bělovlasý 

A volá: „Duše, odsouzené k haně, 

Vy nedoufejte spatřit rajské krásy!..“! 83 

 

Pak následuje čtvrtý zpěv, ve kterém potkává nekřtěnce v Limbu. Zajímavé je, že 

Dante umísťuje v prvním kole Pekla stejné postavy, které kráčejí v triumfálním průvodu 

u Petrarky. O pozemské slávě se Dante zmiňuje v souvislosti se čtyřmi filozofy: „..dosud 

pochvala a sláva ve světě tvém se jejich dílům splácí, proto i zde se výsada jim dává.“  

V sedmém zpěvu se vyskytuje definice pojetí Fortuny, o které bude řeč ještě v jiné 

souvislosti. Důležitý je zpěv osmý (konec pátého kola), když Vergilius a Dante přicházejí 

za Styxem ke hradbám města Dita. Potkávají strážce pátého kola pekla, Flegya. 

Nikdy šíp lukem vymrštěný k letu 

do vzduchu klidného tak rychlý není, 

jak člunek mířit od protějších světů 

k nám vodou spatřil jsem pln rozrušení. 

Byl jedinému svěřen převozníku, 

jenž lál: „Už přišels, synu zatracení?“ 

„Flegye, Flegye, nech toho křiku,“ 

řek pán můj, „déle nezůstanem tady, 

než bahno přebrodíme v okamžiku!“84 

 

 

                                                           
83 ALIGHIERI 1965, 17. 
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Malíř promíchal několik různých úryvků z Božské komedie, které se hodily k jeho 

vlastnímu malířskému „povídáni“, proto není jasně, kdo se přesně plaví v člunu na fresce 

– Charón, nebo Flegyas. Lodník na fresce je představen jako netvor, příšera. U Danta není 

ani Charón, ani Flegyas, přestože také odstrašují autora, nemají natolik strašidelnou 

podobu.  

Jak už bylo řečeno, Dante a Vergilius přicházejí ke středu Pekla – k hradbám Ditova 

města, které se nachází na jiné straně řeky na fresce: 

Řekl můj dobrý mistr: „Synu milý, 

přichází město, jež je sídlem Dita, 

a měšťané v něm vážní v houfech šílí“. 

Já pravil: „Mistře, věru, už mi svítá. 

V údolí vidím rudých mešit řady –  

Každá se, jakby z ohně rostla, kmitá“. 

„Žár věčný,“ řek, „ty věže a ty hrady 

svou září z nitra rudým ohněm halí, 

jak vidíš to v tom spodním pekle tady.“ 

 

Město Dita vidíme v nejvzdálenějším plánu na fresce. Jeho plameny nejsou dobře 

čitelné, ale jsou snadno rozpoznatelné na reprodukcích.85 Zářící pekelné město v Costově 

díle připomíná velice pohled na samotnou Bolognu, která byla známá svými vysokými 

věžemi a červenými cihlovými stavbami. V Bolognské radnici v jednom sálu (tzv. Sala 

d'Ercole) se nachází freska Francesca Raiboliniho (Francia) zobrazující Madonu – 

ochránkyně proti zemětřesení. [20] Pohled na město na pozdější Raiboliniho fresce je 

skoro identický jako u Costy. „Ty věže a ty hrady“ Danteho Costa je (nebo nějaký autor, 

jenž vymyslel celkový program) traktoval jako skutečné věže a hrady stověžatého 

italského města. Zatím ještě nevěděl, nakolik tato děsivá vize bude prorocká, nýbrž o 

několik let později Bologna bude podrobena papeži Juliu II. a velký požár zničí palác 

Bentivoglio a vzácné umělecké kusy. 

 

 

 

 

                                                           
 
84ALIGHIERI 1965, 35. 
85 CAVINA 1967, obr. 111. 
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Taková je základní interpretace zobrazení. Dává zásadní charakteristiku postav a 

zobrazených dějů. Zůstává však celá řada otázek, na nichž se dá odpovědět jenom přes 

hlubší bádání a zkoumání pramenů. Kdo jsou postavy vpředu, jež nemají žádné nápovědy 

a náznaky? Nakolik malířské dílo je skutečně spojeno s Petrarkovým textem, který se 

tradičně uvádí jako předloha? Odkud pocházejí různé symboly? Co má společného 

šlechtický rod renesanční Bologny s Ventidiem Bassem? Proč jsou vybrány natolik různé 

antické příběhy? Jak souvisí Triumf Fámy se Smrti, a co vůbec dělá v církevním 

prostředí? 

V následujících odstavcích bude udělán pokus o shrnutí dosavadních poznatků. Bude 

udělán přehled chápání Triumfů a vývoji jejích ikonografii, pak budou hlouběji probrány 

nejsložitější postavy na Triumfu Fámy. Poté bude následovat celková interpretace fresky. 

V této části budou doplněny eventuální dobové písemné prameny. 

 

2. Kapitola: podrobnější ikonografický rozbor 

2.1. Triumfy v renesanční skutečnosti 
Pro historika umění vždycky jsou nepostradatelné dobové prameny, ale když nemáme 

přímý popis uměleckého díla, musíme se obrátit k popisům města, doby a prostředí, ve 

kterém tato díla byla vytvořena. Umění se odráželo ve skutečnosti, rovněž se odrážela 

realita v uměleckých dílech. Pojetí Triumfů neznamenalo v období renesance pouze 

námět umělecké tvorby, jejich dimenze byla daleko větší. U Ghirardacciho najdeme 

pozoruhodný popis podobné slavnosti, která se konala v Bologni ve stejném roce, když 

L. Costa dokončoval svou fresku. V létě se Giovanni II. vrátí na svou vilu na předměstí 

Bologny se dvěma svými zeti, stejně kondotiéry, s Niccolò Maria Rangonim (manžel 

Biancy) a Gilbertem Pio (manžel Eleonory). Tam se mezi nimi konají disputace 

(virtuosamente litigando) týkající se role Moudrosti (Sapienza) a Štěstěny (Fortuna) v 

lidském životě. Jeden z účastníků této disputace, s jehož názorem souhlasil Giovanni, se 

přikláněl k tomu, že Moudrost je nejdůležitější v lidském životě. Zatímco Gilberto Pio a 

syn Giovanniho Annibale II. byli na straně Štěstěny, Giovanni II. nabídl řešit problém na 

turnaji, který by byl pořízen na hlavním náměstí v Bologni. Turnaj se uskutečnil až v 

říjnu. Skupina ve znamení Sapienzy, pod vedením Niccolò Rangoniho, byla oblečena do 

azurové barvy. Družstvo Fortuny pod vedením Annibala Bentivoglia – do  zelené. Podél 

každé strany stál triumfální carro. Vůz Sapienzy táhli čtyři muži. Oblečeni podle 
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alľantica museli představovat Platona, Marca Catona, Fabia Quintiliana a Scipiona 

Nasica. Uprostřed nich byla žena, reprezentující samotnou postavu Moudrosti. Triumfální 

vůz jejích protivníků táhli Julius Caesar, Augustus, Hadrian, Metellus. Jejich bohyně byla 

oblečena do zlatých šatů. Vedoucím představení byl stařec na malém vyhublém koni, 

který se zeptal bohyní, která z nich je nejmocnější na světě. Moudrost a Štěstěna 

odpověděly a obrátily se na svá družstva. V prvním kole turnaje padl kůň kapitána 

Moudrosti, což bylo přijato publikem jako špatné znamení. Konečně skupina Štěstěny se 

zmocnila Moudrostiny standarty a darovala ho své bohyni. Dav recitoval Sega, sega,86 

fortuna, fortuna, Annibale, Annibale! 87 Zelený plášť Fámy na fresce by mohl odkazovat 

na známou a obecně přijatou ikonografii barev.88  

 

Triumf nebo uliční průvod hrál významnou roli v renesančních italských městech 15. 

stol. 89 O jejich pestré a vzrušující povaze si dneska můžeme vytvořit představu z jejich 

popisů v dobových kronikách a dopisech a také z dochovaných uměleckých děl.  

Samotné Trionfi odkazují na antické tradice triumfálních procesí, které se obvykle 

konaly po vítězství Římanů a jejich císaře. Podobný průvod uspořádal například Alfons 

Veliký při svém vstupu do Neapole v roce 1443. Přestože se zřekl vavřínového věnce, 

celé procesí je zaznamenáno v pramenech jako mimořádně velkolepá událost, spojující 

antické, alegorické a dekorativní postavy. Čtyřmi bílými koňmi byl tažen pozlacený vůz 

s trůnícím Alfonsem, za kterým byl mimo jiné tažen vůz s Fortunou a sedmi Ctnostmi na 

koních. Bohyně Štěstěny musela mít podlé neúsporné alegoriky vlasy jen vpředu hlavy, 

vzadu pak byla vyholena, genius usazený na spodním stupni vozu měl znázorňovat, jak 

snadno se štěstí rozplyne, a z toho důvodu musel mít nohy strčené do díže s vodou.90 

Alegorická postava Fortuny nechyběla ani při vjezdu Massimiliana Sforzy do Milána 

v roce 1512, kde stála jako hlavní figura triumfálního oblouku a teprve pod ní stály Fáma 

(Sláva), Speranza (Naděje), Audazia (Smělost) a Penitenza (Smíření).91 Z uvedených 

příkladu je vidět, že slavnost triumfů byla velice oblíbená, 

 

 

                                                           
86 Sega – pila (it.) rodový znak Bentivogliů, který je také zobrazen na majolice v podlaze kapli. 
87 GHIRARDACCI 2005, 257–262. 
88 WEGENER 1989, 202. 
89 SHORR 1938, 100. 
90 BURCKHARDT 2013, 309. 
91 BURCKHARDT 2013, 472, pozn.44. 
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zvláště ve vztahu k antické tradici. Docházelo k tomu, že triumfy se slavily při docela 

běžných příležitostech. Například, v kronikách je zaznamenáno, jak se Annibale 

Bentivoglio v roce 1490 vracel po skončení nějakého turnaje, kde byl rozhodčím  cum 

triumpho more romano – s triumfem na římský způsob.92 Není překvapující, že už podle 

Petrarky jsou tyrani vystrojení „jako oltáře o svátcích“.93 

2.2. Ikonografie triumfů ve středověku 
Na rozdíl od antiky, v době renesance měly Triumfy více symbolický, alegorický 

charakter, byly transformované do moralizující podoby. V Dantově Božské komedii 

najdeme popis Triumfu Církve: 

Prostor, jenž mezi těmi čtyřmi vzniká, 

zabral vůz dvojkolý, pln slávy ráje, 

tažený hrdlem Noha kouzelníka. 

 (Očistec, zpěv XXIX, 106)94 

Na počátku 14. století Dante umísťuje Církev/Beatrice do triumfálního vozu, podobného 

Augustovu nebo Scipionovu. Obklopuje průvod starci, nymfami, bohatou a rozmanitou 

symbolikou. (Dante prosí o pomoc múzy, aby popsal to, co viděl). Rozborem jednotlivých 

symbolů u Danta lze pochopit, do jaké míry byly propojeny antická mytologie a 

křesťanské představy.95 

Už na tomto příkladu vidíme, jak se změnila povaha Triumfů.  Větší popularity 

Triumfy získaly po spisu Boccaccia z roku 1342, Amorosa visione. Boccaccio popisuje 

malby ve vymyšleném paláci, na kterých jsou zobrazené Triumfy Fámy (Gloria), Lásky 

a Fortuny. Nejvíce rozvíjel téma Triumfů Petrarca ve svém díle Trionfi, kterým se zabýval 

až do roku své smrti, do roku 1372. Triumfy získaly obrovskou popularitu po celé 15. 

století, hlavně ve výzdobě cassone a tzv. deschi da parto.96  Na podobných věcech se 

nejčastěji zobrazovaly Triumfy Lásky, Cudnosti a Fámy. 

 

 

                                                           
92 BURCKHARDT 2013  pozn. 143: Bursellis, I. C. Col. 909, ad a. 1490. 
93 BURCKHARDT 2013, 414, pozn.8. 
94 ALIGHIERI 1965, 200. 
95 Avšak podle BURCKHARDT 2013, 308 Dantovo líčení Triumfu má více společného s Triumfy 

religiózního charakteru, které mají svůj původ v mysteriích (302) Ve své knize Burckhardt uvádí Triumf 

z Božské komedie vedle Triumfu kříže Savonarolly. 
96 Desco da parto - podnos pro rodičky. Sloužil tento předmět rituálu jako suvenýr, podrobněji: BAYER 

2008. 
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V nejstarším známém rukopisu Petrarkovy básní, který byl vytvořen v Bologni kolem 

roku 1414 [21] najdeme jenom pár malých vyobrazení, jedno představuje Triumf. 

Ilustrace se nachází v textu Triumfu Smrti, ale zobrazení okřídlené bohyně obklopené 

šesti mudrci se vztahuje nejspíše k Triumfu Fámy. 

Starší zobrazení Triumfu Fámy najdeme hlavně v ilustracích k De viris illustribus97. 

Jedním z nejstarších je kodex z pařížské národní knihovny z roku 137998 [23] a o několik 

mladším je Darmstadtský  [22] kolem 1400. Porovnáním těchto ilustrací pochopíme 

ikonografický vývoj zobrazení Triumfu Fámy. Na starších pařížských rukopisech je vůz 

Fámy zobrazen jako nebeský jev, je zdůrazněna její božská povaha. Na barevné ilustraci 

[24] je Fáma umístěna dokonce do mandorle. Takové zobrazení odkazuje spíše ke spisu 

Boccaccia, než k Petrarkovu spisu.99 Barevnost ilustrace ještě více svědčí o propojení s 

jeho spisem (barvy odpovídají Boccacciovu popisu výzdoby paláce). Na černobílé kresbě 

Fáma hodí věnci vítězství dychtícímu davu pod ní, což také najdeme v popisu Glorii u 

Boccaccia.100 Darmstadtská kresba, ačkoliv je ve špatném stavu, dokládá důležitou 

změnu v zobrazení Fámy. Přestože malíř ještě navázal na Boccaciův spis, změnily se 

některé atributy. Fáma se zbavila křídel a věnců, v její pravé ruce je symbol statečnosti, 

malý meč, ale v levé ruce místo Boccacciova pomo ďoro drží malou figuru, "homo ďoro". 

(Bohužel, kvůli špatnému stavu není moc rozpoznatelná, ale v pozdějších verzích figura 

představuje malého okřídleného genia, někde - Amora s lukem). Není docela jasně, proč 

se jablko změnilo ve figuru. V pozdější ikonografii se objevují oba náměty. Důležité je, 

že ozbrojenci, hrdinové kolem Fámy, se nacházejí v jiné pozici: jejich podřízenost není 

tak zřejmá, ale odkazuje na schéma zobrazování světců, obklopených anděly.101 Kromě 

toho, autor kresby mohl čerpat inspiraci u Boccaccia v následujících verších, kde 

znamenití muži se směrují k dámě ve své touze poslouchat její rozkazy. 

 

 

 

 

                                                           
 
97 Toto dílo, věnované patronu a příteli Petrarky Francescu da Carrarovi, bylo dokončeno po smrti 

Petrarky jeho žákem Lombarde della Setou. Ve spise se pojednává o životech hrdinů starověku, od 

Romula po Ceasara. 
98 SHORR 1938, 103. Ortner, 481 ale datuje kodex rokem 1397, což zní jako tisková chyba. 
99 SHORR 1938, 103. 
100 SHORR 1938, 107. 
101 Podobné schéma zobrazování zbožňování se vyskytuje na pozdně středověkých dílech, zobrazujících 

napž. Triumf Venuše nebi Frau Minne. Pro porovnání: deska s Triumfem Venuše z Louvru kol. 1400  
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Mnichovská deska cassone Giovanni de Ponte z roku kolem 1420102 [25] byla dříve 

chybně považována za nejstarší ilustraci Petrarkových Triumfů. Nicméně na desce je 

pravděpodobně zobrazená ilustrace Amorosa visione. Nezobrazuje nejspíše Triumf Fámy, 

ale Trionfo della Gloria (což je v podstatě totéž, ale Shorr ve svém článku se snaží 

rozdělením názvů naznačit i rozdíl v ikonografii).103 

Ikonografie Fámy byla v té době docela uznávaná, není proto překvapivé, že malíř 

iluminací Petrarkových Triumfů v roce 1414 zobrazil Triumf slávy nad textem s 

Triumfem Smrti. Nicméně vidíme jasný kontrast mezi Trionfo della Gloria a Trionfo 

della Fama: v roce 1414 Fáma jede na pozemském vozu, nejeví se jako bohyně, jako 

objekt devótní úcty.  Blízko k této desce stojí iluminace Giovanni da Ponte po roce 1461. 

[26] Iluminace, nazvaná Gloria mundi představuje Fámu sedící na trůně ve sféře 

doprovázenou Aristotelem, Herkulem a Caesarem dole na jedné straně, Samsonem, 

Vergiliem a Octavianem dole na straně druhé.104 Zobrazený pár odpovídá figurám na levé 

straně desky cassone. V téže době byla vytvořena tzv. desco da parto na objednávku 

Cosimo de Medici u příležitosti narození jeho vnuka Lorenzo (il Magnifico) 1. ledna 

1449, dnes se nachází v New Yorku. [27] Okřídlená Fáma stojí na zlatém glóbu, 

umístěném na podstavci. Z glóbu se vysunují okřídlené trouby. Fáma drží v pravé ruce 

meč a v levé zlatého Amora s lukem. Důstojníci dole vztyčili ruce v římském pozdravu, 

toto gesto ale může být traktováno stejně jako na starších zobrazení - rytířská snaha se 

dotknout objektu úcty. Toto dílo leží mezi dvěma spisy, nicméně svým charakterem se 

přibližuje spíše k starším středověkým schématům, například z tzv. Frau Minne nebo 

Triumfu Venuše z Louvru kol. 1360. 

2.3. O symbolice zvířat 
Stejně jako samotné pojetí Triumfu i jeho ikonografie prošla také mnoha změnami. 

Jak si můžeme všimnout, někde od poloviny patnáctého století, ikonografické schéma se 

stává komplikovanější, dovolíme si říct, že se mění adresát zobrazení – složitá ikonografie 

vyžaduje vzdělávanějšího diváka a zároveň humanistické vzdělané 

 

                                                           
102 ORTNER 1998, 481. 
103 Schéma uspořádání postav, schematické zobrazení světa, přejících se dotknout "Dámy" důstojníci, Rea 

Silvia s Romulem a Remem. Petrarca je ve svém spise nezmiňuje, ale u Boccaccia je najdeme. IX, SHORR 

1938, 104 
104 SHORR 1938, 107 
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publikum chce vidět v umění odraz myšlenek, filozofie, oddělit se tím od 

nevzdělaného obecenstva. Jedním z prvků, který se přidává k Fámě v quattrocentu, jsou 

zvířata, táhnoucí vůz bohyně. Přibližně od třetího desetiletí každá alegorie „dostává“ 

nějaké ustanovené zvíře. Cudnost - jednorožci, Smrt - býci, Čas - jeleni, Láska - bílé koně 

nebo labutě, Fáma – sloni, kterých vidíme rovněž na fresce Costy. Podle Shorra105 tkví 

příčina výměny koní na slony v tom, že dobové pouliční Triumfy a průvody vycházely z 

literárních předloh. Umělci, kteří byli odpovědni za organizaci těchto slavností, chtěli 

zaujmout publikum rozmanitostí každého Triumfu. Proto by nebylo zajímavé, kdyby vůz 

Lásky a vůz Fámy táhli stejné bílé koně. Inspiraci hledali v antických popisech Triumfů. 

Například u Plinia106 najdeme popis Triumfu Pompeia po Africké válce.107 Právě jeho 

vůz byl tažen slony. Ten fakt, že sloni byli v renesanční Itálii přítomní a známí, potvrzuje 

Shorr dopisem Matteu dei Pasti Cosimovi Medicejskému z Benátek v roce 1441. Umělec 

v té době pracoval na iluminacích Petrarkových Trionfi a ptal se svého objednavatele, jak 

podle jeho názoru by měla být zobrazena postava Fámy. Kromě toho Shorr zmiňuje 

antické mince a medaile, které byly známé v renesanci, a také dneska neexistující 

Domitianův oblouk v Římě. Dalším příkladem by mohl sloužit reliéf s císařem Claudiem 

v římském muzeu [29] nebo antické mince [30] Nicméně Gozzadini chápe slony jako 

symbol věčnosti (simbolo dell'eternità)108. Domněnky Gozzadiniho nemusíme chápat 

jako závažné, ale je zřejmé, že slon, jako většina známých (a občas i mytologických) 

zvířat, měl svůj význam, na který nesmíme zapomenout. Na totéž poukazuje i Thorsten 

Marr.109 Symbolika slona po celý středověk byla převážně pozitivní. Mezi jeho vlastnosti 

patří poslušnost, odpovědnost, poctivost. Slon se objevuje v knihách Makabejských, u 

Fysiologa, u Basila Velikého, Ambrože, Isidora ze Sevilly, Tertuliána a Jeronýma.110 V 

renesanci byly známy spisy Hórapollóna, které následně v 16. století sloužily jako 

inspirace pro dílo Francesca Colonny (Hypteromachia Polifili).111  Nicméně osobně se 

přikláním k názoru, že sloni na 

                                                           
105 SHORR 1938, 107. 
106 PLINIUS 1967, VIII,2. 
107 PLINIUS 1967  VIII,1-13 se velice podrobně věnuje popisu slonů, jejich vlastnostem a charakteru. 

Tento popis dával půdu pro symboliku slonů ve středověku. 
108 GOZZADINI 1839, 83. 
109 MARR 1991, 527. 
110 ROYT / ŠEDINOVÁ 1998. 
111 Spis Colonny byl poprvé vydán devět let po dokončení fresky. V jeho Triumfech sloni táhnou úplně 

jiný vůz. Ale ve vazbě s Fámou se objevují už v polovině 15. stol. Středověké bestiáře také zřejmě nemají  
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fresce Lorenza Costy neměli nějaký hlubší smysl. Costa použil už vymyšlenou 

ikonografii Slávy a Smrti. Jeho úkolem bylo ukázat něco jiného, sloni a býci byli použiti 

jenom jako příslušný doplněk obou alegorických postav. Nejde ani o různorodost 

slavnostních průvodů, o které píše Shorr, ani o nějakou symbolickou spekulaci, kterou 

pak rozvíjejí spisy 16. století.  

Uvedené příklady s námětem Triumfů jsou jenom ukázkami z celé řady uměleckých děl 

inspirovaných Petrarkovým spisem. Nicméně, porovnáním s těmito staršími příklady lze 

snadno pochopit, nakolik dlouhým vývojem prošla ikonografie Fámy a čím je tak 

výjimečná freska v San Giacomo. Fáma se tedy nejeví jako středověká bohyně oklopená 

svými zástupci. Není to ani ilustrace antického průvodu, ani zobrazení průvodu 

soudobého. Jak jste si už museli všimnout, nejedná se ani o pouhou ilustraci básně. Je 

syntézou všeho možného: portrétní galerie současníků a předků, historických a 

vymyšlených postav, alegorie ctností, ztělesnění cílů a nadějí Giovanniho II. Bentivoglia, 

jež se hrdě dívá na návštěvníka kaple. Vyplývá logická otázka, proč vůbec námětem 

fresek byly vybrány dva triumfy a k čemu tady slouží.  

2.4. Triumfy v San Giacomo a jejích literární prameny 
Prvním, kdo upozornil na to, že v kapli Bentivoglio nejde o „čistý“ Triumf, převzatý 

u Petrarky, byl Weisbach.112 On poukázal na to, že Trionfo della Morte je tady zároveň 

Trionfo della Divinità a della Pudizia, rozdíl je v tom, že prvky Cudnosti Petrarca sám 

uvedl do svého Triumfu Smrti v souvislosti s Laurou (dáma s bílým praporem).113 [6] 

Weisbach také nazývá Triumf Fámy triumfem delle Gloria a uvádí, že pramenem pro 

zobrazení byl nejenom spis Petrarky, ale i Amorosa visione Boccacciho. Autor porovnává 

Triumfy Bentivoglia se staršími Triumfy v Tempio Malatestiano v Rimini, provedenými 

ve formě reliéfů v kapli degli Antenati.114 [28] Transformace původního spisu je zřejmá 

už na první pohled. Triumfy nenásledují jeden po druhém, jak je vidí Petrarca, nýbrž se 

nacházejí v konfrontaci. Je zřejmé, že spis Petrarky úplně nestačí pro výklad zobrazení. 

Ale Boccacciův spis stejně neobsahuje to, co je zobrazeno v tondech  

 

 

                                                           
nic společného s freskou. Existuje možnost, že sloni se dostávají do Triumfů s nějakými vlivy z orientu. 

Asi existoval nějaký hermetický spis, který tedy nedokážu odhadnout. 
112 WEISBACH 1919, 91. 
113 Viz. Str.25. 
114 WEISBACH 1919, 92. 
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nahoře. Jedním z předpokladů toho, z jaké literatury byly čerpaný tyto náměty, byl 

návrh Browna, že byl používán spis Boccaccia De casibus virorum illustrium,115 podobný 

De viris illustribus Petrarky.116 Bohužel se musíme přiznat, že zřejmě, ani tento spis nemá 

s freskou nic společného. Sice se v něm objevují stejné postavy, ale zdá se, že jenom 

náhodně.  

Nejlogičtější závěr, ke kterému se dá dojít, je, že fresky, a hlavně – tondo umístěné 

nahoře – je odrazem nějakého díla filozofického charakteru, které vzniklo v kruhu 

humanistů, již obklopovali Giovanniho II. Bentivoglia. To bylo buď úplně zničeno 

požárem po vyhnání rodiny z města, nebo je dnes ztraceno.  

2.5. Složité postavy kolem Fámy 
Dalším problémem jsou postavy obklopující vůz Fámy. Přestože identifikace 

některých person je docela jasná, zůstává otázkou, kdo jsou ostatní a nakolik je tady 

reálný svět promíchán se světem literárním. 

Jak už bylo zmíněno, je těžké identifikovat tři postavy obklopující Giovanniho II. a 

jeho syna Annibala II. Podle Gozzadiniho, Lorenzo Costa tím, že zobrazil postavu v 

šatech alla turchescha, chtěl naznačit jeho povolání. Saracini nebo Arabové se docela 

často uplatňovali na italských dvorech jako lékaři.117 Není zcela jasně, zda jde o nějakého 

lékaře jako takového, nebo o nějakou konkrétní postavu.   

Argumentem pro první tvrzení by mohla sloužit nějaká alegorie nebo narážka, která 

byla zřejmá pro představitele rodu, ale dneska je zcela ztracena. Důvodem pro to, že by 

šlo o někoho konkrétnějšího, mohou být nápisy na límci županu (zřejmě řecká písmena). 

Kromě toho, kompozice se opakuje na fresce dvakrát (pokud nebudeme počítat 

přípravnou kresbu), velice podobnou scénu vidíme nahoře, liší se mezi sebou jenom 

jmény postav: Alexandr Makedonský nahoře, Giovanni II. Bentivoglio dole, lékař Filip 

nahoře, muž v orientálním oděvu dole. Je otázkou, zdá šlo opravdu u záměrnou paralelu, 

nebo opakování kompozice, je jenom náhodnou shodou, podmíněnou skrovnou 

dovedností umělce. 

 

 

 

                                                           
115 BOCCACCIO 1962.   
116 PETRARCA 2006. 
117 GOZZADINI 1839, 83. 
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Existuje, samozřejmě, jiná možnost, že je v tureckém oděvu zobrazen jiný lékař, 

postava ze spisu Petrarky. Ve třetí části Triumfů zmiňuje Petrarca Hippokrata, asi 

nejznámějšího antického lékaře. 

e quel di Coo che fe’ vie miglior l’opra, 

se bene intesi fusser gli aforismi.118 

Rozluštění nápisu na oděvu postavy by mohlo dát přesnější odpověď, zdá jde 

skutečně o nějakého lékaře. 

Zajímavá je figura vedle. Sice se neopakuje natolik zřejmě kompozice, umístěná 

nahoře, ale zjevné ukazující gesto muže s mečem musí mít nějaký smysl. V jakém směru 

ukazuje jeho gesto? Zase máme mnoho možností. První a nejsnadnější - že ukazuje na 

někoho z jezdců v pozadí. Může to být ozbrojený muž, nebo mladík v červené košili po 

jeho levé ruce. Druhá možnost, že ukazuje na něco důležitějšího nahoře. Nejnápadnější v 

tomto případě bude příběh s Filipem Makedonským, který, jak dále bude uvedeno, velice 

připomíná smrt otce Giovanniho II. V předcházejících odstavcích byl uveden úryvek ze 

spisu Ghirardacciho, ve kterém se mluví o turnaji vyhlášeném pro vyřešení konfliktu mezi 

Modrosti a Štěstěnou. Mohly by tyto dvě postavy stojící před Giovanni II. Bentivoglio 

znázorňovat jakési rozcestí, na kterém  člověk stojí? V takovém případě stařec v oděvu 

alla turescha by znázorňoval Moudrost a muž s mečem by byl personifikaci Fortuny del 

condottiero, člověka, který se snaží dosáhnout štěstí a slávy jiným způsobem. V tomto 

případě musí ukazovat na někoho, jehož osud by nějak ilustroval pojetí Fortuny.  

Odpověď na otázky, které byly položeny v předcházejících odstavcích lze hledat 

v dobové filozofii. Podle článku Drogina, který navazuje na článek Nieuwenhuizena z 90. 

let,119 tyto dva muži jsou personifikace lettere e arme, vita attiva e contemplativa.120 Tím 

pádem autor odkazuje ještě na Nikomachovou Etiku Aristotela a renesanční filozofické 

myšlenky. Nieuwenhuizen ve svém článku z roku 1996 se zabývá těmito dvěma 

postavami. Levá figura, oblečená do tureckých šatů, v Quattrocentu nejčastěji mohla 

představovat buď postavu ze Starého zákona, nebo 

 

 

                                                           
 
118 …a rodák z Kósa, jehož práce byly lepší, ale jeho aforismy jsou nepochopitelné. 
119 NIEUWENHUIZEN 1996. 
120 DROGIN 2013, 94. 
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nějakého klasického filozofa. Kromě toho může to být nějaká personifikace, nebo 

alegorie. V renesančním umění se často objevuje téma výběru, rozcestí, porovnání tzv. 

Virtú. Tyto dva muži by v tomto případě mohly být ztělesněním filozofického dilematu, 

dvou protipólů – vita activa a vita contemplativa, výběrem mezi Litterae et Arme, písmem 

a zbrani. Takovou teorii dokládá to, že v roce 1488 bolognský humanista a zároveň učitel 

Giovanniho dětí Andrea Magnanimo napsal tzv. disputa pod názvem Utrum le arme alla 

toga, over la toga alle arme noc ragion praeferrir si debba. Magnanimo probírá otázku, 

jestli člověk musí dávat přednost tóze nebo zbrani, jinými slovy pojednává o cestě vojáka 

a cestě učence. Stejně jako mnoho jiných renesančních spisů se tento esej věnuje rozboru 

dvou pojetí vita contemplativa a vita activa, a jehož cílem je přesvědčit čtenáře, že se 

musí věnovat oběma způsobům života, aby se navzájem doplňovaly. Andrea Magnani 

(také zvaný Magnanimo) byl synovcem Antonio Magnani, příznivce Giovanni II. 

Bentivoglio, kterého Giovanni pasoval na rytíře v roce 1490 (viz doplnění níže). V roce 

1493 Magnanimo napsal sonet La martial virtù che in te s'arriva, který posvětil Giovanni 

II a jeho povýšení vévodou Ludvíkem Moro. O těchto verších bude zmíněno v souvislosti 

s osobnosti Giovanniho II. Bentivoglia v následující části.  

Zajímavě, že jedním z prvních renesančních humanistů, který ve svých spisech 

prohlašuje nové pojetí panovnické (a lidské) moudrosti byl právě Petrarca. Dvě jeho 

tvrzení, že sapientia est pietas a nihil altius ascendat quam humilitas operosa dobře 

ukazují spojení svou polarit a změnu, kterou prošlo pojetí sapientia od středověku, ve 

kterém velkou převahu měla vita contemplativa.121 Dá se to považovat také za ideální 

představu o vladaři, který by se jednou rukou snažil udržovat svou slávu a chránit své 

město dovedností ve válečném umění, ale druhou rukou by vládl s moudrostí a kladl by 

důraz na duchovní rozvoj. Nebylo by zbytečně v této souvislosti připomenout portrét 

švagra Giovanniho, Federica de Montefeltra, který se v roce 1475 dal namalovat v úplné 

zbroji, obklopeného symboly válečné moci a zároveň čtoucího knihu – jako ztělesnění 

Fortitudine a Sapientia v jedné osobě. [31] Možná, že právě Giovanni II.Bentivoglio musí 

být představen na fresce v podobném světě – jako spojení dvou vladařských ctností. 

Kromě toho obě alegorické figury se zrcadlí v jeho zbrani. 

 

 

 

                                                           
121 Podrobněji: RICE 1958. 
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Nahého muže Gozzadini považuje122 za filozofa a odkazuje na Canzoniere Petrarkův 

Sedmý sonet: povera e nuda vai,  filosofia.123Stejně, jak i v předcházejícím případě, není 

zcela jasně, jestli jde o konkrétní postavu. Samotná Petrarkova báseň I Trionfi zahrnuje 

celou řadu filozofů ve třetí části, včetně Platona, Aristotela, Pythagora, Homéra, 

Cicerona, Démosthena a jiných. Ale není z nich nikdo, kdo by mohl být znázorněn v 

takové podobě. Protože nemáme lepší variantu, než navrhuje Gozzadini, musíme s ním 

souhlasit. S největší pravděpodobnosti ale jde o Filozofa jako takového, alegorickým 

způsobem představujícím asketický život člověka, který obětoval svůj život chamtivé 

filozofii. 

 

2.6. Bente Bentivoglio 
Pokud jde o identifikace postav, představujících členy rodu Bentivoglio, problém se 

nejeví natolik složitý jako s alegorickými postavy.  

Na nejdůležitějších osobnostech jsou ponechány „pomůcky“ pro diváka ve formě 

nápisů. Jak už bylo zmíněno na jedné z mužských postav je nápis BENTE/BE. V rodině 

Bentivogliů existovalo několik doložených Bente. První, syn Andrea di Michele124,  

doktor práv (doctor legum), nebo Andaló di Michele125, který byl v roce 1384 

zaznamenán mezi profesory Bolognské univerzity a který byl senátorem v Římě v roce 

1386. Složitější situace s jiným členem rodiny se stejným jménem, který se zapsal do 

politiky v Bologně v letech 1401–1405 ještě při návratu Bentivogliů, ale pak se rozešel s 

Giovannim Bentivogliem. Byl vězněn s Nanno Gozzadinim a utekl do Milána. Následně 

napadl spolu s vojsky Viscontiů město, po dobytí města se znovu rozešel s novou vládou 

v zájmech, složil přísahu papeže. 126 I když tento Bente, který zemřel podle Ghirardacciho 

v roce 1407, je nejvíce zaznamenán v pramenech, nemůžeme ho  ztotožnit s postavou v 

červeném rouchu na fresce. Zdá se velice málo pravděpodobně, že by na freskách v 

rodinné kapli Giovanniho II. Bentivoglia, vnuka Giovanniho I. 

 

 

                                                           
122 GOZZADINI 1839, 83, pozn. 1. 
123 Povera e nuda vai, Filosofia - dice la turba al vil guadagno intesa. 

S Filozofií budeš nahý a chudý – tvrdí chamtivci. (volný překlad autorky) 
124 LITTA 1834, tav I, III. 
125 BOSDARI 1914, 202. 
126 Podrobněji: http://www.treccani.it/enciclopedia/bente-bentivoglio_(Dizionario_Biografico)/ vyhledáno 

25. 04. 2015. 
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zavražděného Bentem, byl zobrazen zrádce rodiny a města. Kromě toho je Bente 

zobrazen v červeném senátorském rouchu a s tonsurou na hlavě a umístěn přímo vedle 

Giovanni I. Spíše to nás přivádí k názoru, že muž na fresce je jeden z Bentů 14. století.  

Podle toho jak vypadá, lze předpokládat, že jde o příslušníka duchovního stavu. 

2.7. Bentivoglio na Triumfu Smrti 
Zdálo by se logičtější, kdyby všichni představitelé rodiny byli zobrazení v doprovodu 

Slávy. Nicméně některé postavy jsou přítomní na Triumfu Smrti. Například ve skupině 

žen se dáma v bílých šatech127 před vozem interpretuje jako Laura, dcera Giovanniho a 

Ginevry Bentivogliových.128 

Šla paní, s ní vybraných družek shluk, 

ze vznešeného vítězství, jak pravá 

zásluha sšikovala malý pluk. 

 

Bylo jich pár – vzácná je ryzí sláva; 

leč každá sama všeho hodna byla, 

co báseň, zpěv a historie dává. 

 

Na jejich vlajce vlajce, která zvítězila, 

v zeleném poli byl hermelín bílý, 

zář topasu a zlata šíji kryla.129 

 

 Má stejné jméno jako znamenitá Laura Petrarky, která je v jeho spisu přítomná na 

Triumfu Smrti. Stojící žena vedle ní je zřejmě její sestra Camilla, zobrazená v řeholním 

rouchu.130 Doprovod Smrti představuje bella compagna,131 ve které také můžeme najít 

 

 

                                                           
127 Bílá barva u Petrarky je symbolem čistoty a cudnosti.  

Era la lor vittorïosa insegna 

in campo verde un candido ermellino, 

ch’oro fino e topazi al collo tegna. 
128 DROGIN 2013, 94. 
129 PETRARCA 1979, 136 – 137. 
130 NIEUWENHUIZEN 1996, 55 ale interpretuje ženu v bílém jako Isottu. DROGIN 2013, 93 považuje dívku 

v bílém za Lauru. Tím pádem ona představuje zároveň personifikaci Cudnosti, která se u Petrarky nachází 

mezi Triumfem Lásky a Triumfem Smrti. 
131 PETRARCA 1902, 81. 
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některé členy rodiny. Například Antongaleazza Bentivoglia a Alessandra v pravé dolní 

části. [6] 

2.8. Ventidius Bassus 
Podle mě je nejsložitější figurou v celém zobrazení Ventidius Bassus nahoře. Zároveň 

skrz něho se dá pochopit celkový princip, podle kterého byly vybírány scény pro tondo. 

Zatímco všechny ostatní postavy můžeme najít ve většině renesančních spisů (spisy 

Petrarky, Boccaccia, Garzoniho a tak dále),  Ventidius Bassus se objevuje docela 

výjimečně. Skoro jedinou doloženou záminkou, proč se program výzdoby připisuje 

Giovannimu Garzonimu je to, že Ventidius Bassus je zmíněn v jednom z jeho esejů De 

varietate Fortunae.132 

Ac quibus honoribus quibus dignitatibus quibus beneficiis Ventidius Bassus complexavit. 

Nullis possum verbis consequi. Nam cum humili esset gener: Eo bello: quo Pompeius Strabo 

Esuilanos in populi Romani potestatem redegit: captus est. Is cum imperator triumphum ageret 

una cum matre ante aureum vehebatur: non dum consilio et ratione confirmatus. Ut adolevit 

victum aegre quaesivit et sordide. Nam et mulionis et redarii onus subivit.133 

 

Sice ve spisech Garzoniho se objevují i další postavy, zobrazené na fresce, právě to, 

že uvádí Ventidia, spojuje jeho osobnost s programem výzdoby. Další příčinu, proč právě 

Garzonimu patří program výzdoby, Wegener vidí v jeho nábožnosti, kterou vyniká mezi 

ostatními boloňskými humanisty. Přestože nebyl nejlepším z nich, propojenost nebeské 

Spásy, pohanských námětů a mytologie se dobře shoduje s jeho eklektickou povahou.134 

Wegener porovnává Garzoniho, žáka Lorenza Vally, s jinými významnými boloňskými 

humanisty té doby, jako byli Filippo Beroaldo a Antonio Urceo (zvaný Cordo), a dochází 

k závěru, že právě jeho eklektickým myšlenkám odpovídá ikonografický program 

fresek.135 

 

 

                                                           
132 BBU, Ms. 740, Joannis Garzoni-Opuscula Moralia e Oraziones, ff.1-30. Ff.17-17v. Pozdější kopie De 

Varietate Fortunae je uložená v bolognském Arcigymnaziu B.3801, Johannis Garzoni. Opuscula Moralia 

et Orationes, ff.1-17. 
133 A jakými poctami, jakými hodnostmi, jakými milostmi byl Ventidius Bassus obklopen. Žádná slova 

nemůžu přidat. Přestože byl nízkého původu, on byl zajat v té válce, když Pompeius Strabo vrátil Esuilany 

(?) pod moc Římského národa. On když císař slavil svůj triumf byl vezen před zlatem, ale nebyl ještě 

posílen rozumem a vědomím. Jakmile dospěl, obživu hledal namáhavým a nečistým způsobem. Neboť 

podstoupil těžké břemeno mezkaře a povozníka. WEGENER 1989, 204. 
134 Podrobněji o osobnosti Giovanni Garzoniho viz. THORNDIKE, 1931, KIBRE 1968. 
135 WEGENER 1989, 204. 



33 
 

Přesně se dá říct, že zásadou pro malíře bylo zobrazit scénu s mladým Ventidiem, 

prodávajícím muly. Touto epizodou, sice se vyskytuje jenom v Atických nocích, Bassus 

vyniká z plejády ostatních triumfátorů. Lze předpokládat, že život Ventidia Bassa, 

mladíka z nejnižší vrstvy, zajatého se svou matkou Pompeiem Strabonem, byl nejlepším 

příkladem pro vrtkavost Fortuny a také sloužil dobrou ilustrací toho, čeho může 

dosáhnout člověk svým talentem. Nelze opomíjet umístění této epizody. Nachází se na 

dvanáctce, na nejvyšší tečce Kola Fortuny. Jako protiklad Triumfu Ventidia dole uvidíme 

konec života lýdského krále. Kroisos se relativně nachází v nejnižší tečce, jak zdůrazňuje 

jeho osud Petrarca: 

Vidi, qual uscì già del foco, ignudo 

il re di Lidia, manifesto esempio 

che poco val contra Fortuna scudo. 136 

 

Lýdskému králi bylo Delfským orákulem předpovězeno,137 že bude vládnout svému 

království, dokud se nestane v Médie králem mul (Pýthie, samozřejmě, chytračila, Kyr 

byl "mulem" - synem dvou různých národů). Nemohlo by být umístění prodavače mulů 

nad lýdským králem náznakem na této souvislosti, hravě zase poukazující na vrtkavost 

kola Fortuny?  

Nejenom mezi těmito dvou postavami lze provést nějakou paralelu na kole Štěstěny. 

Podloženější vztah spojuje scény s Alexandrem Makedonským, jeho otcem Filipem a 

objednavatelskou rodinou Bentivoglio. Zaprvé, lékař Filippos, zobrazený podle 

Alexandra, může být zároveň již zmíněným Giovannim Garzonim138. Důležitá role 

lékaře, který zachránil svého vojevůdce, je zdůrazněna u Diodora Sicula (17.31). 

Zadruhé, otec Giovanniho Bentivoglia Annibale, stejně jako otec Alexandra 

Makedonského byl zavražděn během jedné slavnosti.  

 

 

 

                                                           
136 Viděl jsem Lýdského krále, který zemřel nahý v ohni. Jeho osud je příkladem, že proti Fortuny štít je 

zbytečný. volný překlad autorky, PETRARCA 1902 
137 HÉRODOTOS 2004, I, 55: 

Teprve tehdy, až nad Médy mezek stane se králem, 

nestyď se, Lýde, jenž nohy máš slabé, zbaběle prchat 

po březích Hermu, plného štěrku, nečekej na nic. 
138 WEGENER 1989, 203. 
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2.9. Kolo Fortuny 
V celkovém ikonografickém rozboru je nejzajímavější pochopení tonda nahoře.  Po 

obvodu kruhu scény zobrazují historické příběhy, ve kterých se znamenití muži nacházejí 

v situacích, které ilustrují proměnlivost lidských osudů. Nejnápadnější interpretace scén 

umístěných po obvodu je Kolo Štěstěny. Je to velice starý a známý symbol, který v 

nejjednodušší formě ukazuje, jak funguje lidský život. Antické pojetí Kola Fortuny do 

křesťanské myšlenky přivedl ještě Boëthius na přelomu 5. a 6. st.139 Kolo Fortuny také 

má své místo v znamenitém Carmina Burana ze 13. stol.140 

Je nutné zmínit, že námět kola Fortuny byl používán pro spisy různého účelu, jak 

religiózního, tak i politického charakteru. Můžeme v této souvislosti připomenout 

literaturu tzv. Speculum principis (manuale di virtù ad uso dei reggitori), která byla 

velice oblíbená v Itálie.141 

 

Jednotlivé příběhy se nacházejí po obvodu kola a my máme možnost pozorovat člověka 

v nejrůznějších jeho stavech (regno, regnabo, regnavi, sum sine regno). V pozdním 

středověku pojetí Kola Fortuny těsně souviselo s hrou Tarot, tarrocchi, které také byly 

nazývaný Trionfi.  S nimi také souvisely Petrarkovy spisy.142 Ale než bychom se pouštěli 

do složité vědy renesančních Tarot, nesmíme zapomínat na to, že se zaprvé freska nachází 

v rodinné kapli, v liturgickém prostředí; zadruhé obsahuje nejenom světské příběhy, 

převzaté z dvorské literatury a alchymických spekulací, ale i příběhy biblické, navíc 

umístěné v centru kompozice. Celá konstrukce se drží na hlavním hřebu – na postavě 

Boha Otce, umístěné uprostřed Rajské zahrady. Musíme se zeptat, jestli jenom vrtkavost 

Fortuny musí zobrazovat scény po obvodu tonda? Co mají všechny tyto historické 

události společného mezi sebou? Jsou vzaté z různých historických dob, z různých 

antických spisů, z různých zemí. Pokud je nějaký společný rys, musí být zakotven 

v samotných postavách příběhů. Podle mě, momentem 

 

                                                           
139 Když osud pyšnou rukou metá střídání, / dál řítí se jak prudké vlny Euripu. / Hned krutýskácí trůny 

králů strašlivých, hned zase zvídá skleslou hlavu padlého. BOËTHIUS 1955, 47 Nejvíc B. se věnuje 

Fortuně ve 2. části spisu. 
140 O Fortuna, / velut Luna / statu variabilis, / semper crescis / aut decrescis (Ó štěstěno, jak luna v 

neustálé změně vždy ubýváš a dorůstáš.) http://www.tylatin.org/extras/cb1.html vyhledáno 26. 04. 2015 
141 Například De vero principe Battisty Platiny kol. 1481. Z pozdějších „příruček“ můžeme zmínit 

Vladaře Machiavelliho nebo Il Cortegiano Castiglione z poč. 16. st. 
142 Podrobněji – MOAKLEY 1966. 
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spojujícím všechny scény je neočekávanost děje, jeho nepředpokládatelnost. Když si 

zamyslíme nad každým jednotlivým příběhem, nad jeho hlavní postavou, otevře se nám 

jiný rozměr. Ventidius Bassus by mohl nejméně ze všeho ve svém životě očekávat to, že 

bude slavit triumf. Krotónský atlet byl úplně přesvědčen, že může ovládnout všechno, 

včetně starého rozsekaného dubu, za svou jistotu ale zaplatil vlastním životem. 

Neporazitelní Římané, kteří se vždycky mohli pochlubit svou vojenskou slávou, si nikdy 

nepředstavovali, že budou procházet nedůstojným rituálem pod jhem. Alexandr 

Makedonský sice vyniká z celkové řady tím, že konec jeho příkladu je šťastný, zřejmě si 

byl příliš jistý svým vítězstvím, musel se podrobit osudu a onemocněl jenom po koupání 

v řece před důležitou bitvou. Příklad Kroisa vypovídá nejvíc o vrtkavosti Štěstěny: byl 

dokonce varován věštbou, kterou ale neuposlechl a spoléhal na své štěstí, o kterém byl 

plně přesvědčen. Jeho poslední fráze, kterou vybral malíř pro nápisovou pásku, může být 

pro nás nejdůležitějším poznatkem ze všech děl: FELIX. ANTE. OBITVM. NEMO. EST 

– opakuje Kroisos za filozofem. Nikdo nemůže být pokládán ze šťastného během života. 

Následující scéna sice je těžko srozumitelná, ale také má rys společný s ostatními příběhy. 

Augustus si zlomil nohu během jednoho ze svých slavných vojenských tažení. Konec 

života Filipa Makedonského byl velice nešťastný stejně jako smrt Annibala I. 

Bentivoglia. Být zavražděným na svatbě vlastní dcery – ještě jeden krutý životní zvrat. 

Nakonec poslední příběh s Caesarem, který domýšlivě říká kormidelníkovi Kupředu, 

chlapíku, buď odvážný a nic se neboj! Caesar a Caesarovo štěstí plují s tebou! Zase 

potvrzuje podřízenost lidského života silám, již nejsou ovladatelné. To, jaké jsou to síly, 

musejí povědět centrální scény. Jak už bylo zmíněno, Bůh se nachází úplně uprostřed 

tonda, čímž dává odpověď na otázku, komu náleží řízení lidského štěstí a neštěstí. 

Nadvládu nad člověkem má výhradně jenom Bůh, nejsme samostatní. Přestože dokážeme 

dosáhnout velkých úspěchů, na vrcholu bude vždy jenom Boží vůle.  

Zajímavé je, že freska Lorenza Costy na jednu stranu souvisí se spisem Petrarky a na 

první pohled se drží textu, při hlubším zkoumání je však zřejmý vnitřní rozpor dvou 

polárních tvrzení, které nese zobrazení. Jedním ze spisů Petrarky je De remediis 
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utriusque fortunae – O prostředkách proti obojí Fortun (šťastné a nešťastné) (1358–

1366, první vydání 1496).143 

Petrarca odůvodňuje pozemské touhy člověka, hledá oporu nejenom u sv. Augustina, ale 

také u Cicerona, Seneky, Vergilia a u Platona.144 On klade důraz na antropocentrismus, 

zatímco na fresce vidíme spíše odraz středověké myšlenky stavící Boha Otce uprostřed 

univerza. Nechci tady říct, že malby v tondech jdou úplně v rozporu s Petrarkou a 

renesanční myšlenkou. Je třeba přiznat, že Petrarca se snažil smířit křesťanství s antickou 

filozofickou kulturou. On mluví o morálních hodnotách, o tom, že člověk se nemusí hnát 

za pozemskou sladkostí a rozkoší, neboť život je krátký, vrtkavý a proměnlivý. Ale hlavní 

myšlenka fresky klade důraz na jiné věci, než na tu, jíž dával větší pozornost Petrarca. 

Pokud však chceme chápat tondo jako kolo Fortuny, její pojetí na fresce odpovídá spíše 

definici Vergilia v Božské komedii: 

„Můj mistře,“ řek jsem, „vysvětli mi, kdo je 

Ta Štěstěna, již jmenoval jsi právě, 

Že v moci má všech světských statků zdroje?“ 

„Tvorové bláhoví,“ řek přemítavě, 

„vám nevědomost všechen rozhled maří! 

Nuž poslouchej a ulož si to v hlavě: 

Ten, jehož moudrost se vším hospodaří, 

Nebe i ony stvořil, již je řídí, 

Že každou stranu osvítí svou září, 

A světla nebes rozdílí a třídí: 

Tak určil také vůdkyni a paní, 

Jež rozvrhuje lesk i v říši lidí, 

By statky občas v náhlém vystřídání 

Přenesla z rodu na rod k nové správě, 

Ať jakkoli se tomu člověk brání.145 

Důležitým přínosem pro pochopení celkového významu fresky byl článek Thorstena 

Marra z roku 1991. Marr poukazuje na to, že Triumfy Costy jsou propojením několika 

                                                           
 
143 PETRARCA 1492. 
144 SOKOLOV 1984, 21. 
145 ALIGHIERI 1965, 140. 
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pojetí, podřízených jedné spojovací ideji, dějinám Spásy. Klíčem v tomto případě je scéna 

uprostřed kola nad Triumfem Fámy. Postava v červeném, Bůh Otec, je umístěn přesně 

v centru celé kompozice. Kolem něho se nacházejí základní scény pro dějiny lidstva: 

stvoření Adama a Evy, Kain a Ábel. Ostatní příběhy, nacházející se kolem, navazují na 

této události, překračují časovou a prostorovou dimenzí. Kompozice představuje nejenom 

nejnápadnější kolo Fortuny, ale také středověkou Mappae mundi. Takové mapy 

představovaly sebou ne mapy v dnešním slova smyslu, ale spíše schémata fungování 

světa, měly za sebou teologický podtext.146 Na takových mapách a na mapách Orbis 

terrae zastával centrální místo Bůh, anebo Rajská zahrada, příběhy z knihy Genesis. Dále 

k nim byly připojovány reálné země a schematická geografie. [32]  Podle podobného 

schématu jsou umístěny příběhy na fresce, propojené zároveň jednotnou krajinou.  

Marr poukazuje na některá starší umělecká díla, která mají docela podobný význam, 

například Rota di Barlaam v palazzo Corboli v městečku Asciano. Freska vznikla ve 14. 

stol. a představuje ilustraci k románu Barlaam a Josefat. Původní verze zřejmě pochází 

z orientu, ale příběhy byly pak přinesené do různých evropských literatur jak sakrální, tak 

i sekulární povahy. Na tomto díle jednotlivé historické příběhy jsou také zobrazeny kolem 

jedné spojovací scény. [34] 

To, že kolo Fortuny, Mappa mundi, Globus se nachází nad pozemským triumfem 

Slávy, zdůrazňuje jeho kosmický rozměr.147 Přestože zobrazené událostí měly svoje místo 

v minulosti, nacházejí v rodině objednavatelů svoje pokračování, schéma funguje i 

v současnosti. 

Lorenzo Costa byl určitě ovlivněn obrovským uměleckým projektem v palazzo 

Schifanoia. [33] Buď poznal fresky při svém vlastním podíle, nebo přes někoho ze své 

rodiny, a nebo prostřednictvím rytin. V Salone dei Mesi hierarchie je rozdělaná podle 

jednotlivých pásů, ve kterých se kosmická vláda nachází nahoře, nad pozemskými 

 

                                                           
 

 
146 TURNER 1996 sv.20, 362: takže jsou nazývané „T-in-O maps“. O – jako oceán, obklopující světový 

disk, rozdělený na tři části třemi řekami. Největší taková mapa – Ebstorfova (Ebstorf Abbey, byla zníčena 

v roce 1943.). Na dochované faksimile jsou zobrazeny nejenom známé země, ale také příběhy ze Starého 

zákona, Adam a Eva, Ráj, bájná zvířata. Dalším velice známým příkladem je Mappa mundi v katedrále 

v Herefordu, Anglie, kol.1280 
147 MARR 1991, 56 
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příběhy. Rozdíl je ale v tom, že ve Ferraře osudové předpoklady, podmínky, jaksi 

umožňují lidské činnosti.148 Zatímco v kapli Bentivoglio je větší božská nadřazenost nad 

lidským osudem. V tomhle se kryje také rozdíl mezi středověkým pojetím Fatum a 

renesanční Fortunou.149 

Zatímco některé odlišnosti v ikonografii Fámy nedávají nějaké nové možnosti pro 

interpretace, na Triumfu Smrti Marr na některé poukazuje.150 

2.10. Dějiny Spásy 
Zobrazení členů rodu Bentivoglio by muselo plnit nejenom reprezentativní funkci, ale 

i vizuální představu konfrontace ze Smrtí. Není náhodou, že u Petrarky Triumf Fámy 

následuje po Triumfu Smrti, neboli sláva může překonat smrt. Všimneme si ale 

ukazujícího gesta Smrti na protějším Triumfu. Zatímco Fáma laskavě pohlíží na rodinu 

Bentivogliů, Smrt ukazuje na nebeské scény nahoře.151 Costa rozšiřuje složité vztahy na 

nebeský Ráj, na který ukazuje Smrt, tím samým konečná tečka dějin Spásy se nachází 

nad Smrtí.152 Ráj a Poslední soud vystupuje jako pandán k mapě světa nad Triumfem 

Slávy. Takové umístění objasňuje nejenom zobrazení ráje na Triumfu Smrti, ale také proč 

nad Triumfem Slávy se nacházejí scény ze Starého zákona. 

Jak víme, dějiny Spásy jsou založeny na pojetí Posledního soudu a Apokalypsy. Costa 

ale neuvádí žádné odstrašující scény. Kristova oběť je představena přes velice jemnou 

symboliku: kříž a bičovací sloup v rukou postav kolem archanděla Michaela pod 

Nejsvětější Trojici. Smrt je také součástí spásy. Ona vládne nad člověkem od okamžiku 

prolití první krve. Není náhodou, že v centru kompozice tonda nad Fámou je zobrazená 

bratrovražda. I když sláva, čest a důstojnost mohou překonat Smrt a přežívají i po smrti 

člověka, pozemská Fáma pro Spásu nic neznamená. Slávu získávají jenom někteří, ale 

Smrti jsou podřízení všichni. Takové dvojaké významy jsou akceptovány umístěním 

scén: v dolní, pozemské části, se zdá, že Fáma je vítězkou nad Smrtí, ale Smrt ukazuje 

na nebe, kde její význam je mnohem větší a vede ke spáse. Jinou paralelu bychom 

mohli nalézt mezi freskou Costy a deskou bratrů Lorenzettiů v Sienské 

                                                           
148 Podrobnější rozbor ferrarských fresek: WARBURG 2008, 191–224. 
149 Podrobněji o těchto proměnách v renesanční filozofii: SOKOLOV 1984, 15–41. 
150 MARR 1991, 527. 
151 Podrobnější rozbor Triumfu Smrti:  MARR 1991, 539. 
152 MARR 1991, 528. 
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Pinakotéce. Zatímco Costa zobrazuje jenom fragmenty, na sienské desce na vahách 

leží celé dějiny lidstva.153 [35] 

2.11. Božská komedie: Očistec 
Pozadí s Vergiliem a Dantem, o kterém už byla řeč, potvrzuje Marrovu myšlenku. Na 

levé straně Vergilius a Dante sestupují do Pekla, zatímco na prvé straně vystupují nahoru, 

kráčejí k Očistci. U Danta potkávají autor a Vergilius Catona, který je zřejmě zobrazen i 

na fresce: 

Když jsem se odtrhl od pohledu na ně, 

jím obrátiv se na druhý pól světa, 

odkud už zmizel Vůz, já nečekaně 

jsem uviděl osamělého kmeta 

jenž víc, něž syn kdy otci dlužen býval, 

hoden byl úcty pro svůj vzhled i léta.  

Vous prošedlý mu dlouhý s brad splýval, 

jenž barvou podobný byl s jeho vlasy  

a na prsou mu tvořil dvojí příval.154 

 

V pozadí vidíme duše zemřelých a po pravé straně – horu nebo vrch, na kterém se podle 

Danta nachází Očistec. Je třeba ale zdůraznit, že tady stejně není úplně jasně, zda sedící 

postava představuje Katona, nebo anděla, který hlídá bránu Očistce v Božské komedii: 

  

My šli a k místům těm jsme přicházeli, 

že tam, kde dřív se průlom ukazoval 

jen jako trhlina, jež hradbu dělí, 

bránu a schody tři jsem zpozoroval, 

jež vedly k ní a různých barev byly, 

a vrátného, jenž dosud neřek slova. 

A když mé oči zblízka popatřily, 

zřel jsem, že sedí na nejvyšším prahu,  

leč pohled k němu vznést jsem neměl síly.155 

                                                           
153 MARR 1991, 532. 
154 ALIGHIERI 1952, 139–140. 
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155Přestože krajina na fresce neodpovídá textu v devátém zpěvu, je docela důležité, že je 

zobrazena brána. Nevidíme ostatní atributy anděla, které se vyskytují u Danta, ale je 

zřejmé, že byl použit nejenom zpěv první. Pravděpodobně, že Costa tady skloubil různé 

části, stejně jako na Triumfu Fámy. 

Sestoupení na levé straně do Pekla a vystoupení k Očistci na prvé straně jakoby 

znázorňují samotnou spásu. Údolí, vytvořené na pozadí, vzájemně souzní s dvěma proti 

sobě táhnoucími vozy v popředí. Propojení dvou literárních pramenů krásně vyjadřuje 

několik myšlenek v několika rovinách. Zdá se, že kruh nebo kolo je základní figurou, na 

které je založeno zobrazení. Opakování příběhů, vykoupeních, otáčení kola Fortuny – 

všechny této věci jsou krásnou alegorii hořké pravdy lidského života, kterou dobře věděli 

všichni Bentivogliové. 

 

3.Kapitola: doplnění 

3.1. Z dějin rodu Bentivoglio 
Dějiny vlády Bentivogliů v Bologně zahrnují celé 15. století. Na počátku století Bologna, 

sice se nacházela v Papežském státu, byla řízena několika mocnými rody města. Prvním 

Bentivoglio, který se prosadil ve vládě byl Giovanni I. (1358–1402). 14. března v roce 

1401 on spolu s několika představiteli jiných rodin ovládl palazzo Communale. Avšak 

jeho panování netrvalo dost dlouho, nýbrž v roce 1402 Viscontiové vrátili svou moc 

přepadením na město a zavražděním Giovanni I. 30.06.1402. 

Jeho starší syn Anton Galeazzo (1385–1435) se v roce 1416 zúčastnil povstání proti 

vzdoropapeži ve spojenectví s rodem Malvezziů a následně byl zvolen do čela rady 

Šestnácti Reformátorů. Jeho velký vliv ve městě a drastické potlačení svých protivníků 

vyvolali určitou nespokojenost měšťanů. V roce 1420 Anton Galeazzo byl vyhnán 

z města a ukrýval se v nevzdáleném Castello Bolognese. Mnohokrát byl pronajímán 

různým italským státům, včetně Papežského jako kondotiér. Avšak v roce v roce 1435 

se do města vrátil se svou rodinou. Papežský legát z obavy vrácení Bentivogliů 

zorganizoval spiknutí proti Antona Galeazzo, který byl pozván na sněm a zavražděn na 

 

                                                           
155 ALIGHIERI 1952, 170. 
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cestě. Byl pohřben sine honore stejně jako jeho otec. Jeho ostatky se nacházely v kostele 

San Cristiforo del Balatoio až do jejích přenesení potomky do rodinné kaple. 

 

Syn Antona Galeazza Annibale (1413–1445) musel odjet z města po zavraždění svého 

otce, ale nikdy se nevzdal touhy po navrácení. Když se vrátil v roce 1441, v Bologně 

panoval Niccolò Piccinino a mocný rod Viscontiů, s představitelkou jejich rodu se 

Annibale oženil. Podle rozkazu Piccininiho Annibale byl 17. 10. 1442 zajat a vězněn až 

do svého útěku 3. 6. 1443. Annibale se zúčastnil povstání, výsledkem kterého bylo 

sesazení a zajetí Piccininiho a volba Annibala v čele Šestnácti. Několik mocných rodin 

ale byly nespokojený jeho úspěchem a v roce 1445 znovu došlo ke spiknutí. Annibale byl 

pozván na slavnostní křest a zavražděn na ulici, podobně jako jeho otec. Avšak tato 

vražda vyvolala velký odpor měšťanů, kteří velice krutě vrahy potrestali.156 

Annibalův syn Giovanni II. (1443–1508) ještě nedosáhl v té době ani 4 let, proto do čela 

města byl pozván Sante (1424–1463), nemanželský syn Ercola, mladšího bratra Antona 

Galeazzo. Jeho osud před příchodem do města je docela tajemný. Existuje dokonce 

několik variant jeho původu. Je ale známo, že vyrůstal ve Florencii, na dvoře Cosimo I. 

Medicejského. Svou povahou zřejmě vynikal ze své rodiny. Po příchodu do Bologny 

nahradil radu Šestnácti magistrátem a snažil se dosáhnout diplomatických vztahů 

s papežským státem. Výsledkem jeho úsilí dostala Bologna od papeže tzv. Listinu práv a 

svobod (27. 2. 1447). Na jaře roku 1454 se Sante oženil s mladou Ginevrou Sforza (1440–

1507), se kterou měl šest dětí. Dcera Constanza následně byla provdána za Antonmaria 

Pico da Mirandola, příbuzného znamenitého Giovanniho. Syn Ercole se stal úspěšným 

kondotiérem, avšak jeho sňatek s Barbarou Torelli se zapsal do dějin docela tragicky. 

Sante umírá v roce 1436 na „neznámou nemoc“, někde uváděnou jako tuberkulóza. 

Osobnost Sante je zmíněna ve spisech Machiavelliho a Aenea Piccolominiho.  

                                                           
156 MACHIAVELLI 2012, 99: Pan Annibale Bentivoglio, děd pana Annibala, našeho současníka, který vládl 

v Bologni, byl zabit jedním z Canneschiů, kteří proti němu zosnovali spiknutí, a zůstal po něm jen pan 

Giovanni, tehdy v plenkách. Hned po vraždě lid povstal a pobil všechny z rodu Canneschiů. Stalo se tak 

proto, že lid byl v té době oddán rodu Bentivogliů. A přízeň poddaných byla opravdu nemalá; v Bologni 

samotné nezůstal po Annibalově smrti žádný jeho potomek schopný ujmout se vlády, a když se Bolognští 

doslechli, že se jeden z rodiny Bentivogliů zdržuje ve Florencii, kde ho až dosud považovali za syna 

prostého kováře, vypravili se za ním do Florencie a svěřili mu vládu ve svém městě. Sante Bentivoglio je 

také zobrazen na fresce Vasariho v Palazzo Vecchio, Florence 
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Po jeho smrti konečně nastupuje vláda plnoletého Giovanniho II., který se také oženil 

s Ginevrou v roce 1464, jeden rok po smrti Santa. Jejich sňatek a také absence jména 

Sante v kronikách, vzniklých během vlády Giovanniho, vyvolávají domněnku, že 

Santova „neznámá nemoc“ mohla být výsledkem působení jedu. Je pravděpodobné, že 

Giovanni a Ginevra měli nějaký vztah ještě před smrtí jejího prvního manžela. Mimo to, 

že byli skoro stejného věku, je známo, že samotný Sante měl jinou milovanou ženu.157 

Doba Giovanni II. pro Bolognu znamenala největší slávu. Činný a energický Giovanni 

dostal titul gonfaloňera v pouhých devíti letech. Papež Pavel II. ho postavil v čele senátu. 

Jeho úspěšné condotty neboli vojenské výpravy, kterých se zúčastnil jako kondotiér, byly 

převážně úspěšné. Jeho první válečné tažení bylo v roce 1467, když se zapojil do války 

mezi Milánem, Neapolí a Florencii. V roce 1471 je zaznamenán ve službách milánského 

vévody Galeazza Marii Sforzy. Pak následovalo několik tažení v 80. a 90. letech. Jeho 

hlavní touhou ale bylo dosáhnutí signorii v Bologni. Privilegia, která postupně získával, 

vedla k tomu, že Giovanni skutečně byl považován za prvního občana města. V roce 1482 

obdržel určité výsady od neapolského krále Ferdinanda I., v roce 1488 – od Benátek a 

rovněž titul generála guvernéra od milánského vévody. V roce 1494 byl obdarován 

císařem Maxmiliánem I. určitými privilegii, včetně práva pasování na rytířství či ražby 

vlastních mincí. 

Bylo by možné považovat tituly, které postupně dostával, za jenom formální, pokud by 

jeho vojenská povaha nebyla tak pečlivě doložena. Vojenské ctnosti Giovanniho byly 

mnohokrát zdůrazňovány jeho dvorskými humanisty, jako už zmíněný Giovanni 

Garzoni nebo Andrea Magnanimo. Spisy o Giovanniho vojenských výpravách byly 

publikovány a zveřejnovány ve městě.158 Tyto spisy byly rovněž používány pro 

organizace průvodů. U Ghirardacciho najdeme popis slavnosti z roku 1493 na obnovu 

jeho condotty, zároveň byl Giovanni v téže době jmenován vůdcem veškerých vojsk 

vévody Lodovica Sforzy mezi Bolognou a řekou Pád.159 Giovanni II. převzal standartu 

Milána od pověřence Sforzů v bazilice sv. Petronia, v přítomnosti městských staršinů, 

 

                                                           
157 V sonetech Gainotto Cologrosso je popsáná láska k provdané Nicolese Sanuti. 
158 WEGENER 1989, 184 odkazuje na Girolamo Borselli, Cronica Gestorum ac Factorum memorabilium 

Civitatis Bolonie RIS(2) 23.2, 109 1488. 
159 GHIRARDACCI 2005, 270-1, C. GOZZADINI 1839, 93, WEGENER 1989, 183. 
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kolegii doktorů univerzity, magistrátů a popolo.160 Po svaté mši a požehnání standart, 

Giovanni s doprovodem hudby zapálil kolo sv. Kateřiny na Piazza Maggiore před S. 

Petronio. Vedle toho probíhal průvod vojsk, nesoucích transparenty, na prvním bylo 

napsáno  

La martual virtu, che in te s'avviva, 

E che per tutto il mondo gia risuoba, 

A' posto in su tuoi crini una corona. 

Da far tua gloria ancor mill'anni viva.161 

Existují medaile, které vytvořil pro Giovanniho II. Savelli Sperandio. Na obou je 

Giovanni zobrazen na koni s obuškem v ruce, čímž je výrazně zdůrazněná vojenská 

podstata.162 Ani jedna medail není datována, ale nejčastěji je datují krátce před rokem 

1482, když Giovanni obdržel titul generálního guvernéra.163 [36] Další prameny, které 

nám zprostředkují Giovanniho povahu, jsou náboženského charakteru. Zaprvé jeho 

osobní úcta ke svatému Jiří a za druhé jeho  „záliba” v pasování na rytíře. Existuje 

dekorativní štít se zobrazením sv. Jiří a Kniha hodinek z roku 1497, kde bojovný světec 

je zobrazen na šesti miniaturách, každá z nich se nachází na samostatné straně.164 [37] 

[38] Sv. Jiří se objevuje dvakrát v kapli Bentivogliů, na oltáři F. Francii z roku 1490 a 

podruhé na severní stěně v první ze čtyř scén se světci z let 1500-1507.165 

Ještě v 1461 roce Giovanni II. a Sante dostali od císaře Friedricha III. privilegium 

pasování na rytíře. Giovanni II. v plné míře toto právo využil, v čemž se zřejmě napodobil 

svého pradědečka Giovanniho I., velice "produktivního" pasovatele na 

 

 

                                                           
 
160 WEGENER 1989, 183. 
161 podle GOZZADINI 1839, 94 autorem veršů k této události byl Antonio Cordo. Ale NIEUWENHUIZEN 

1996 uvádí autorství Magnanimo. 
162 WEGENER 1989, 184 Wegener odkazuje na článek Christophera Lloyda, Reconsidering Sperandio,In: 

History of Art 21, 1987 a souhlasí se s jeho názorem, že zobrazení Giovanniho II. Bentivoglia na medaile 

se podobá reliéfu Annibala Bentivoglia v rodinné kapli. 
163 WEGENER 1989, 184. 
164 WEGENER 1989 , 185: (odkazuje na názory T. Grandi) připisuje autorství Cesare Tamariccio, 

assistentovi Costy a Franci. NEGRO 2001, s. 35 považuje za práce Girolamo Pagliarolo. 
165 WEGENER 1989, 185, poznámka 28. každý ze světců  je zobrazen v krajině: sv. Jiří s drakem, sv. 

Jeroným v poušti, čtoucí sv. Augustin a stigmatizace sv. Františka.  
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rytíře.166 Ghirardacci zaznamenal devět příležitostí mezi lety 1483 a 1499, když Giovanni 

II. pasoval někoho v jeho kapli po hlavní mši.167 

Důležitými prameny pro pochopení atmosféry, která panovala v Bologni na sklonku 15. 

Století, jsou mimo jiné dva spisy, které vznikly k příležitosti svatby Annibala II. 

Bentivoglia s Lukrecií d’Este v roce 1484.168 Tato svatba se zapsala do dějin 

mimořádnými uspořádanými slavnostmi. Jejich popis je dochován přes dílo Filippa 

Beroalda Nuptiae Bentivolorum a Hymeneus Bentivolus, který Giovanni Sabadino degli 

Arienti věnoval Giovannimu II. jako otci snoubence.169 

Je zřejmé, že konec 80. let 15 stol. byl skutečným vrcholem slávy Bentivogliů. V roce 

1488. Spiknutí Malvezziů, někdejší spojenců Bentivogliů, bylo odhaleno 27. září. Všichni 

jeho účastníky byli popraveni, rodina Malvezziů byla vyhnána a jejích majetek byl 

zkonfiskován. K této příležitosti Giovanni II. objednal u Lorenza Costy rodinný portrét 

s Madonou ve své kapli. Kromě toho, zřejmě v této souvislosti byla vystavena věž u 

rodinného paláce.170 

Neštěstí postihla rod na přelomu staletí. Zaprvé to byla hrozba ze strany Cesare Borgia, 

kterému Bologna musela postoupit Castel Bolognese. Pak následovalo kruté popravení 

podezřelých ze zrady města Borgia. Členy rodů, kteří zůstali naživu, utekli z města a 

připojili se k papeži Juliu II., jehož hlavním cílem bylo vůbec vytlačit Bentivoglia 

z Bologny. Rostoucí nespokojenost měšťanů byla způsobována v roce 1504 rovněž 

hladem a několika zemětřeseními (podle Ghirardacci171 dvě velká na konci roku 1504 a 

ještě dvě v roce 1505. Definitivně byli Bentivogliové vyhnání v roce 1506, když Julius 

II. získal podporu francouzského krále Ludvíka XII. Giovanni po dohodě s Ludvíkem 

 

 

                                                           
166 WEGENER 1989  ve své poznámce 31. odkazuje na Pompeo Scipione Dolfi, v jehož Cronologia della 

famiglie nobili di Bologna (Bologna, 1670, Forni, 1973)356-366, kde jsou zaznamenáni čtyři důstojníci z 

rodiny Ghisilieri, které pasoval na rytíře Giovanni I. mezi roky 1380 a1401. 
167 "v den Narození Panny Marie, Giovanni šel do kostela San Jacomo se signorem Pandolfo (Malatesta) 

a jeho doprovodem na mši v jeho kapli. Po skončení mše udělal lRaimondino (Malatesta) cavaliere 

aurato a daroval mu kus oděvu ze zlata, pak odešli"  GHIRARDACCI, 257. Jiná pasování: 
226,232,233,235,255,265,262,263,298.  
168 BURCKHARDT 2013, 305 
169 BURCKHARDT 2013, 471, pozn.32. 
170 Na této věži se zřejmě nacházel nápis, o kterém se bude mluvit v závěru. 
171 WEGENER 1989, 1887. 
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tajně odjel s rodinou 2. 11. 1506 a dožil svůj život jako vězeň francouzského panovníka 

v Miláně, kde i byl v roce 1508 pochován.  

3.2. Rodinná kaple 
Samotná bazilika San Giacomo Maggiore má dlouhé a bohaté dějiny. Byla založena 

augustiniány – eremity (Ordo Eremitarum Sancti Augustini) v první polovině 13. století. 

Stavba trvala více než sto let, během kterých eremiti v roce 1323 také získali přiléhající 

kostel sv. Cecilie. Rod Bentivoglio má vztah k tomuto kostelu ještě od roku 1374,172 což 

vyplývá ze závěti Antonio Bentivoglio, ve které se zmiňuje farní kostel sv. Cecilie. 

Postupně nabírající moc rod Bentivoglio převzal záštitu nad S. Giacomo v 15. století. 

Smlouva s řádem o rodinné kapli byla uzavřena od roku 1445, ale k výstavbě zřejmě 

tehdy nedošlo, přestože o tom svědčí nápis, její zakladatel byl však zavražděn v červnu 

téhož roku. Dnešní kaple byla postavena zřejmě za vlády Santa a Giovanniho II. 

Bentivoglio. O podobě předcházející kaple, bohužel, nemáme skoro žádné prameny. 

Během 70. let Bentivogliové také dali vystavět loubí na via Zamboni, spojující baziliku 

San Giacomo a kostelík sv. Cecilie.  

Kaple je založena na čtvercovém půdorysu. Její vrchol tvoří kupole, postavená na čtyřech 

pandantivech s medaliony. Kaple je osvětlená skrz několik okének: jedno velké kulaté po 

pravé straně v lunetě, tři malá v tamburu kupole. V podlaze jsou dochovány pozoruhodné 

kousky majoliky, obsahující heraldické odznaky. Hlavní oltář je umístěn ve středním a 

největším otvoru malé arkády, podpírané sloupy z červeného mramoru. 

Po obvodu kaple na modré římse je nápis: CHRISTO OPTIMO MAXIMO DIVOQUE 

IOANNI EVANGELISTAE OB DEVOTIONEM IOANNES BENTIVOLUS SECUNDUS 

SFORTIA VICECOMES DE ARAGONIA HOC OPUS DICAVIT. ANNO GRATIAE 

MCCCCLXXXVI DIE VI IUNII173, který svědčí o tom, že formální zasvěcení dostala kaple jen 

v roce 1486. 

Nápis nad vstupem zní: QUESTA CAPPELLA E DELA MAGNA E GENEROSA CASA DI 

BENTIVOGLI ACQUISTATA E STABILITA E ORNATA CON LA SEPPULTURA P. LO 

MAGGO ANIBALE FIGLIUOLO DEL MAGGO E GENEROSO MISERE ANTONIO 

 

                                                           
172 BROWN 1968, 304. 
173 CAVINA 1967, pozn.5 Kristu nejlepšímu a největšímu a sv. Janu Evangelistu věnoval toto dílo za 

zbožnosti Giovanni Bentivoglio II., vikomt Sforza Aragonského milostivého roku 1486 6. června 
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GALEAZ. DI BENTIVOGLI ILANI [= in l'ani, nell'anno] MCCCCXLV DI XXVDE 

FEBRARO.174 

Autorství kaple se nejčastěji připisuje Pagno di Lapo Portegianimu, florentskému sochaři 

a architektu z okruhu Donatella. Logičtějším závěrem podle Wegenera by bylo, že Sante, 

který obdivoval ve Florencii špičkové umění Medicejského vrcholu, přivedl s sebou také 

florentského umělce. Nápis byl přidán později jako náznak toho, že samotné založení 

kaple bylo uskutečněno jeho předchůdcem. Otázkou však zůstává existence předcházející 

gotické kaple a její podoby.175 

Jak vyplývá z dobových kronik, Pagno di Lapo byl pronajat Santem Bentivogliem pro 

obnovu „domus magna“  na Via Zamboni. Kromě toho je velice pravděpodobné, že Sante 

spolu s vládou v Bologni zdědil zároveň i projekt rodinné kaple a najal na její výzdobu 

jednoho z umělců, kteří pracovali ve staré sakristii. V těchto souvislostech dává smysl, že 

Sante objednal rovněž jezdecký portrét Annibala v půlce 50. let jako část původní 

výzdoby. Autorem reliéfu je uváděn Domenico di Antonio da Milano, který se také 

podílel na vnějších reliéfech v S. Petronio.176 

Rok 1494 se považuje za terminus ante quem pro výzdobu kaple. V tomto roce císař 

Maxmilián I. obdaroval Giovanniho II. právem užívat císařskou orlici ve svých odznacích 

a po té době se dá najít skoro na všech uměleckých kusech, které Bentivogliové 

objednávali. Tradičně se uvažuje, že Giovanni dal vymalovat čtyři fresky po stranách 

kaple brzy po roce 1486 (podle dedikačního nápisu). Pravděpodobné je, že prvním dílem 

byla freska s předky Bentivogliů, která zanikla. Pak následoval rodinný portrét s trůnící 

Madonou z roku 1488 po jižní straně kaple. Zbytky podlahy z majoliky, obsahující 

heraldické odznaky, jsou datovány mezi léty 1486 až 1494. Po dvou letech následovala 

objednávka dvou velkých Triumfů, jejích datování vyplývá ze skoro zničeného nápisu 

v dolní části stěny: červen 1490. Po jejich dokončení následovala další přestávka ve 

výzdobě kaple, když v roce 1491 Costa pracoval na výzdobě paláce Bentivogliů v Ponte 

Poledrano.  V roce 1494 Francesco Francia dodává hlavní oltář 

 

                                                           
174 Táto kaple velikého a vzněšeného rodu Bentivogliů byla založena, vystavena a zasvěcena s hrobkou 

velikého urozeného nešťastníka Antonio Galeazzo Bentivoglio jeho synem velikým Annibale v roce 1445 

25. února 
175 Podrobnější rozbor datování kaple viz WEGENER 1989, 188–190  nebo CAVINA 1967, 118 
176 WEGENER 1989, 191. 
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s Madonou a se světci. Ve stejné době Lorenzo Costa provádí malbu v lunetách: Vize sv. 

Jana Evangelisty, Apoštoly a Ecce Homo nad oltářem. 

3.3. Lorenzo Costa, ferrarský malíř 
Lorenzo Costa pocházel z městečka Val Padana, nedaleko Ferrary. Narodil se přibližně 

kolem roku 1460 v rodině Giovanniho Battisty Costy. V téže době ve Ferraře se k vládě 

dostává znamenitý Borso d’Este, humanitní panovník, jehož syna Leonello vyučuje 

Battista Guarini, pokračovatel svého otce Guarino Veronese na katedře rétoriky. 

Dědečkem Lorenzo zřejmě byl Andrea Costa da Vicenza,  který byl zaznamenán jako 

malíř ve Ferraře (casa Pendaglia) v prvním desetiletí 15. století.(Maestro di Casa 

Pendaglia)177. Možná, že mezi díly, která se nacházejí ve Ferrarské pinakotéce, jsou díla 

Giovanniho Battisty, Gerarda a Michele - představitelů rodiny Costů. Giovanni Battista 

zaznamenán jako malíř capsetas et anchonas cum stagnolis. Byl jedním z organizátorů 

svatebního příjezdu Eleonory Aragonské do Ferrary, nevěsty Ercole I. d’Este (26. 01. 

1459,  5. 5. 1469, 1473). Závěť, kterou Giovanni Battista zanechal po své smrti, dokládá, 

že byl poměrně bohatým člověkem. (25. 06. 1473, zemřel 03.07.1473, 14.04.1483, 

18.09.1499) 

Od roku 1469 Cosmé (Cosimo) Tura dostává velké zakázky na ferrarském dvoře. Jedním 

z jeho prvních děl byla výmalba vstupu k varhanám ve ferrarském domě. V téže době 

Francesco del Cossa se svou dílnou maluje proslulý cyklus Dvanácti měsíců v palazzo 

Schifanoia. Gerardo Costa mohl spolupracovat na těchto malbách, i když je doložen 

nepřímo. (Zaznamenán jako malíř dvou skříní pro biskupa Lorenza Roverella, který 

zaměstnával Cosmé Turu, podle dokumentů 1473, 13. 08. 1473) 

Je otázkou, jakým způsobem zapůsobili Cosmé Tura a Francesco del Cossa na mladého 

Lorenza. U Alfonsa Venturiho najdeme předpoklad, že se Costa  vyučil  přímo v dílně 

Cosmé Tury. Podle Luigi Caroli Lorenzovi bylo 19 let, když zemřel Cosmé Tura, což 

také umožňuje tuto teorii. To, že Tura nepochybně měl vliv na Lorenza Costu, dokládají 

jeho rané práce: deska v Valtic (Kristus nesoucí kříž) a sv. Šebestián z Drážďan. První 

deska zřejmě navazuje na pravou stranu ferrarských varhan (Vergine annunciata) a může 

být datována kolem roku 1480, když Costa ještě mohl pracovat v dílně Tury, kde 

 

                                                           
177 NEGRO 2001, 9. 
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působil minimálně pět let. Drážďanská deska se sv. Šebestiánem signována 

(opus/laurenzi/costa/) a pochází z doby kolem 1483. Po této době rodina Costy odchází 

do Bologny.178 

Část rodiny se musela přestěhovat do Bologny jednak kvůli válce, kterou vedla Ferrara 

s Benátkami, a také kvůli moru, jež vypukl ve městě krátce před jejích odjezdem. 

Přestěhovali se: Giovanni Battista, jeho manželka Bartolomea, synové Gerolamo, 

Lorenzo, Francesco, Domenico, Michele a jejích služebná Maria. Zřejmě rodina nenašla 

v Bologni lepší život, nýbrž o něco později se musela vrátit do Ferrary. Zajímavým 

momentem je, že ani dosažené významnější postavení neposkytlo Lorenzově rodině na 

dvoře Bentivoglio tzv. záruku bezpečné cesty.179 

O této době pobytu v Bologni se dočteme u Cherubina Ghirardacciho: "in quel tempo... 

Costa ferranese... dipine... a concorrenza di molti altri pittori famosi, nel Palazzo di 

Giovanni Bentivogli alcune stanze et una loggia nel terzo cortile verso il Borgo della 

Paglia, dove con grandissima arte effiggió la ruina di Troia, cosa da tutti stimata in 

questo tempo meravigliosa"180 

Zajímavé je, že Negro poukazuje na to, že svědectví z 15. století se nepříliš liší od popisu 

tzv. Palazzo Gioioso z oblíbené básní Boiardo Orlando innamorato: "e dentri al bel 

palagio... di qua, di lá son logge in bel lavoro... di gemme e ďoro a vaga dipintura... son 

tutti e'lochi e nobili e gioiosi" 181 Známou poemu napsal Matteo Maria Boiardo, synovec 

humanisty Tita Vespasiana Strozziho, bratranec Ercola Strozziho a hlavně stálý 

návštěvník dvorů Ferrary, Mirandoly a Bologny.  

V roce 1485 Lorenzo Costa zase doložen ve Ferraře, kde se oženil s Ludovicou Crivelli, 

dcerou Taddea Crivelliho, miniaturisty, s nímž žil v sousedním domě. (19.03.1471, 

25.10.1485) Zřejmě se Lorenzo dostal ke spolupráci se svým tchánem a podílel se na 

některých miniaturách. Na to, že měl nějaký podíl na knižní malbě, poukazovali i 

                                                           
 
178 NEGRO 2001, 10. 
179 "usufruite di salvacondotto" NEGRO 2001, 11. 
180 V této době... Costa ferrarský.. maluje v konkurenci s mnoha jinými znamenitými malíři v Palazzo 

Bentivoglio a také místnost a lodžie ve třetím nádvoří naproti Borgo della Paglia, kde s velikou 

dovednosti zobrazil ruinu Troji, což všichni učenci v té době považovali za nádherné" (volný překlad 

autorky) NEGRO 2001, 11  
181 On vešel do nádherného paláce... s překrásným loubím, vyzdobeným drahokamy a zlatem na 

půvabných malbách.. a všechno v tom paláci bylo ušlechtilé a přinášející radost. (volný překlad autorky) 
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někteří badatelé. Dvě rozměrné fresky, kterým je věnována tato práce, by mohly 

představovat dvě iluminované stránky obrovského rukopisu. Umístění figur, rozdělení 

prostoru na jednotlivé části, precizní provedení nejdrobnějších detailů (zřejmě si 

uvědomoval, že spisy jsou hořlavé a v takovém případě by většina významů na fresce 

byla ztracená, proto malíř ponechal skoro neviditelné, ale přece důležité nápisy) 

poukazují na to, že byl obeznámen s uměním knižní malby. Zajímavé je, jak vypadá 

převzatá krajina Costy na pozdějších knižních ilustracích.  [37] [38]  

Na jaře téhož roku se jméno Lorenza Costy jako pictor objevuje v Bologni v závětech 

(9.05.1485 Laurentius q.Iohannis Baptiste Costa, pictor, civis bon. De Capella S. Marci), 

což  dokládá, že zaprvé už byl plnoletý a zadruhé, že pracoval samostatně ve vlastní dílně. 

V Bologně Lorenzo Costa spolupracuje s Francescem Franciou, propojením jejich dvou 

stylů vzniká zvláštní syntéza, ovlivňují se navzájem. Carlo Cesare Malvasia dokonce 

označuje Costu jako "Franciae discipulus". 182 V osmdesátých letech Lorenzo vytváří 

Ukřižování, zřejmě, na objednávku Giovanniho II. Bentivoglio, dneska se nacházející v 

Altenburgu. A také navrhuje vitráž pro S. Giovanni Monte s námětem svatého Jana 

Evangelisty v poušti. Pravděpodobné je, že jeho rukou v téže době byly provedeny malby 

v kapli castello Bentivogliů. V tomto paláci se nachází zajímavý cyklus fresek, tzv. Storie 

del Pane (Příběh chleba), na kterém Costa spolupracoval s jinými malíři. Na tomto cyklu 

je pravděpodobně zobrazen i Pico della Mirandolla v červeném baretu. Jeho bratr Anton 

Maria Pico byl ženatý s Constance Bentivoglio, neteři Giovanniho II.183 

Obvykle se připisuje Costovi také Umučení svatého Šebestiána (kaple Vaselli, San 

Petronio), což ale má své problémy.184  V jiném díle – Madona se světci pro kostel 

S.Maria delle Rondini - vidíme propojení ferrarské školy s manýrou Francesca 

Raiboliniho (Francia). Krajina je ale pojata v Costově stylu, v čemž zřejmě navázal na 

Ercole Robertiho a jeho díla Madona se světci pro kostel S. Lazzaro ve Ferraře a 

 

                                                           
 

 

 

 
182 NEGRO 2001, 12. 
183 NEGRO 2001,12. 
184 NEGRO 2001, pozn.45. 
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Madona se světci pro kostel S. Maria in Porto (zv. Portuense) nedaleko Ravenny185 V 80. 

letech Costa vytváří Madonu se světci, která se dnes nachází v soukromé sbírce a Sv. Jana 

Evangelistu (Accademia Carrara di Belle Arti di Bergamo). V kapli Castelli v San 

Petronio se nachází jiné dílo - Sv. Jeroným na trůně.186 Není moc vzdálený časově dílu 

Koncert187 z Národní galerie v Londýně. Nanebevzetí Panny Marie pro opatství 

Monteveglio a tři díly predelly Pohřeb Panny Marie a malá destička z Puškinova Muzea 

v Moskvě, součást Příběhu sv. Zuzany.  

Významné velké dílo je Madona s členy rodiny Bentivogliů z roku 1488, freska na pravé 

straně v rodinné kapli v S. Giacomo Maggiore.188 Dílo je důležité pro identifikaci 

jednotlivých postav na fresce Triumfu Fámy. Skupinový portrét vznikl jako díkuvzdání 

po přežití přepadení Malvezziů v roce 1488. U Ghirardacci189 a Borselli190 najdeme popis 

mše, která byla sloužená 24. listopadu 1489. na výročí congiura Malvezzi. Kromě toho v 

dolní části fresek na levé straně, pod Triumfy Fámy a Smrti jsou dochovaný pozůstatky 

poničených nápisů: 

 MCCCC0        L              X          XXX 

.--                    V                         NO 

L[aurentius]      Co[sta]                Faciebat191 

Poslední dvě písmena ve druhém řádku by mohla být abreviaturou novembre.192 První 

písmena téhož řádku nejsou zcela pochopitelná. Logicky by musela předcházet čísla XX 

VII, aby korespondovala s měsícem,  a tím byl znamenala datum útoku Malvezzi.193 

Dalším krokem ve výzdobě kaple byly Triumfy, jednomu, z nichž je věnována tato práce. 

Někdy před rokem 1499 Francesco Francia vytváří Trůnící Madonu pro oltář. Během let 

1500 a 1505 jiní malíři dokončují výzdobu kaple lunetami, krátce před 

 

                                                           
185 NEGRO 2001, 13. 
186 NEGRO 2001, pozn. 51. 
187 Tímto dílem začíná hudební téma v jeho tvorbě. NEGRO 2001, 14. 
188 NEGRO 2001, 91, 92, 93. 
189 GHIRARDACCI 2005, 255. 
190 BORSELLI 1926, 110. 
191 BROWN 1968, 308. 
192 BROWN 1968,  308. 
193 CAVINA 1967, 308. 
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definitivním vyhnáním rodu Bentivogliů z města a znovudobytím Bologny papežem 

Juliem II. 

Je třeba zmínit restaurování, kterými fresky prošly v následujících staletích. Ve druhé 

půlce 17. století fresky prošly nepříliš šťastnou opravou Felice Cignani. Dalšího 

restaurování se fresky dočkaly teprve v roce 1889 (F. Fiscali). Ve 20. století 

restaurátorské zásahy byly provedeny třikrát: na počátku 50. let (A. Raffaldini), na 

počátku 80. let (O. Nonformale) a na konci 90. let (C.Tarozzi).194  Nejdůležitějším však 

bylo restaurování z roku 1982, když byly odhaleny některé nápisy, do té doby neviditelné. 

Jejich interpretace byla důležitým přínosem pro bádání.  

Závěr 
Rodinná kaple Bentivoglio byla vytvořena na sklonku Quattrocenta, v době velice 

zvláštní, krvavé a zároveň velkolepé. V době, když se v Římě vydává Kladivo na 

čarodějnice a v Sixtinské kaple pracuje Botticelli a Perugino. V době, když v Miláně 

Leonardo pracuje pro Ludovica Mora a Savonarolla, se kterým se setkává Pico da 

Mirandola, a začíná rozvíjet svou popularitu. V té době se v Itálii Kolo Fortuny točilo 

příliš rychle, proměňovala se vláda měst, papeži i postavení mocenských rodů. Je proto 

ironie osudu, že umělecká díla, která oslavují rod Bentivoglio a Fámu, projevují k nim 

přízeň, byla vytvořená krátce před jejich vyhnáním z města. Zdá se, že na sklonku 

quattrocenta heslem kondotiérů by mohlo být carpe diem, užij dne. Vita contemplativa a 

vita activa sice byly důležitým dilematem, o kterém bylo pojednáno v předcházejících 

odstavcích, ale zdá se, že vita activa byla vhodnější cestou pro panovníka renesančního 

města, který se snažil udržet svou moc. Zatímco vita contemplativa se představovala jako 

sen, sen o klidném životě. Neboť pokud se dostávali k vládě, snažili se co nejvíc prosadit 

v tomto postavení, a hlavně – zapsat se co nejvíc do paměti následovníků. A to přes  

literaturu, kroniky, výtvarné umění. Dokonce známe, že na věži u svého paláce dal 

Giovanni II. Bentivoglio vytvořit docela domýšlivý nápis: 

 

 

 

                                                           
194 MARR 1991, 528, NEGRO 2001, 92. 
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Monumentum hoc conditum a Joanne Bentivolo secundo Patriae rectore, cui virtus et 

fortuna cuncta quae optari possunt afflatim praestiterunt.195 

Čím byli vedeni vznešení muži? V ne poslední řadě - strachem z budoucna, které se 

mohlo proměnit velice náhle. Nesnášeli proto ani narážky na své nejisté postavení. 

Nešťastně mohl skončit svůj život renesanční jasnovidec, který předpovídal to, co 

panovník nechtěl slyšet. Giovanni II. Bentivoglio dal pětkrát vrhnout proti Lukáše 

Gaurika, uvázaného na lano, které viselo s vysokých točitých schodů, který se provinil 

před Giovannim svým proroctvím o ztrátě jeho vlády v Bologni. Syn Giovanniho, Ermes, 

dal zavraždit metoposkopa Bartolommea Cocleho, který si dovolil předpovídat smrt 

Ermese ve vyhnanství.196 Strach a nejistota vedly jak k objednání uměleckých děl, tak i 

k zbytečné krutosti. Zároveň mocenští muži věděli, co znamená vděčnost za šťastný osud. 

Na protější straně kaple vidíme skupinový portrét rodiny s Madonou, sklánějící se před 

ní Giovanni a Ginevra, kteří by mohli říct: „Děkujeme Bohu, že jsme živí, že jsou živé 

naše děti, jež nás tady obklopují.“ Na freskách s Triumfy jsou upomínky na temné stránky 

dějin rodu, na zavražděné předky a jejích nešťastné osudy. Zároveň Fáma laskavě pohlíží 

na rodinu Giovanni, který užívá vrcholu své slávy. Bentivogliové ale velice dobře věděli, 

že se může kdykoliv od nich odvrátit.  

Umělecké dílo musí být vždycky primárním pramenem, a freska v S. Giacomo plní 

tuto funkci vynikajícím způsobem. Sice obsahuje celé množství záhad, které se nedá 

rozluštit kvůli zničeným písemným pramenům, ale rovněž má v sobě obrovské množství 

informací. Zahrnuje portréty donátorů, snaží se přednést jejich osudy, ukazuje dobové 

filozofické myšlenky a představy, odkazuje na literaturu, jež byla v té době čtena, na 

dobové slavnosti, které byly uspořádávány v té době, a navíc ukazuje i dobové představy 

o ideálním panovníkovi. Lze říct, že v tomto případě malířství přináší současnému diváku 

více, než by mohla přinést fotografie, pokud by existovala v 15. století.  

Musíme přiznat, že malíř dostal docela těžký úkol. Musel skombinovat příliš velký 

počet postav, zviditelnit celkovou ideu a kromě toho umístit na fresce celou portrétní  

 

                                                           
195 Zakladatelem této stavby je Giovanni Bentivoglio, druhý vládce vlasti, jehož zásluhy a jeho štěstí 

poskytly mu hojnou měrou všech jakýchkoli žádoucích statků. BURCKHARDT 2013, 372. 
196 BURCKHARDT 2013, 397. 
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galerii rodiny objednavatelů. Je zřejmé, že Lorenzo Costa byl poučován a veden nějakým 

dvorským humanistou, který vymyslel složitý ikonografický program a snažil se co nejvíc 

prosadit ho v zobrazení. Proto není překvapivé, že výsledkem takové spolupráce je dílo, 

které bez písemných pramenů je těžce pochopitelné pro dnešního diváka. Zase musíme 

zdůraznit, že pravděpodobně tento problém byl chápan samotným Costou, který zanechal 

malé „taháky“ pro dnešní bádání ve formě malých písmenek, neviditelných pro běžné 

oko. Zdá se, že na rozboru podobných děl by historik umění musel pracovat spolu 

s historikem literatury a filozofie, což by odpovídalo tomu, jak podobná díla byla 

vytvořena.  

Na druhou stranu, rozměrná díla v kapli Bentivoglio mají důležité postavení v tvůrčím 

rozvojem Lorenza Costy. O dva roky později Costa navštíví Benátky, a zřejmě i Florencii. 

Tato města a jejích umělecká prostředí navždy ovlivní jeho tvorbu a promění jeho 

autorský styl. 197 

Neúplnost stavu dnešního bádání je zakotvena jednak v tom, že nejsou dochovány 

písemné prameny, jak už bylo řečeno, a také v tom, že freska svou ikonografií vyniká 

z řady ostatních děl s podobným námětem. Přestože ve většině literatury tato dva díla jsou 

označována jako Triumfy, jejích podstata je poněkud jiná. V předcházejících odstavcích 

bylo ukázáno, jak nejčastěji byl využíván námět Triumfů v italském umění. Triumfy na 

freskách v S. Giacomo slouží nejspíše jako doplnění, ilustrace hlavní myšlenky, která má 

své místo v tom, co se děje nahoře a v pozadí. Pro pochopení dějin Spásy, o které jde na 

freskách a kterou zdůrazňují dvě tonda, nelze rozdělovat dvě zobrazení, sice jsou 

rozdělená iluzivní architekturou. Tyto malované sloupy nebo pilastry jsou dány celkovou 

výzdobou kaple a odpovídají protějškové straně, rovněž rozdělené na dvě části.  

Téma této práce bylo striktně vymezeno, což je dáno tím, že ikonografie (a ikonologie) 

se zabývá kromě uměleckého díla také dobovými prameny, literaturou, kulturou, 

historickými souvislostmi a okolnostmi. Není možné v rámci bakalářské práce všechno 

zahrnout. Prameny, které byly uvedeny v této práci, nejsou úplné. Zmiňování 
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některých souvislostí jsou výsledkem snahy pochopit kontext díla, přes který by se 

dalo proniknout do jeho původního významu.  

Vedle nezachovalosti pramenů musím zmínit i další problém, se kterým se setkává 

každý badatel. Jde o tom, že ke všem pramenům máme edice, ne všechny prameny jsou 

propracovány a ne všechny zpřístupněny. Velkým přínosem by bylo celkové 

propracování dobové korespondence, vydání souborných děl humanistů, které působili 

v té době. Je třeba znovu zdůraznit, že v tomto případě od historika umění se vyžaduje 

znalost nejenom jazyků, ale i pomocných věd historických, dějin filozofie a literatury. 

Kolo Fortuny, jak se občas označuje tondo nad Triumfem Fámy, je docela 

zjednodušený výklad. Na příkladu tohoto tonda vidíme křižovatku několika epoch a 

myšlenek, symbiózu literatury, teologie, hermetiky a středověké topografie. Podle mého 

názoru, v takových dílech, obsahujících velké vrstvení výkladů, lze pozorovat jakýsi 

„obrat“ ke středověku. Vím, že táto myšlenka je docela provokativní a říkám to s určitou 

nadsázkou. Nicméně, přesycenost podobných uměleckým děl významy a symbolikou 

navádí na domněnku, že člověk ve své povaze má sklony ke komplikování, snaží se najít 

smysl a význam dějů současných a minulých, a tato snaha bude zřejmě přetrvávat navždy.  
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Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 1967, Obr. 105. 

Obr. 16. Trionfo della Fama (detail), Alexandr Veliký, Lorenzo Costa, 1490 

Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 1967, Obr. 108. 

Obr. 17. Trionfo della Fama (detail), Oktavián Augustus, Lorenzo Costa, 1490 

Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 1967, Obr. 107 

Obr. 18. Trionfo della Fama (detail), Vražda Filipa Makedonského, Stvoření ženy, 

Lorenzo Costa, 1490 Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 

1967, Obr.110 

Obr. 18. Trionfo della Fama (detail), Caesar, Lorenzo Costa, 1490 Bologna, kostel 

San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 1967, Obr.109. 

Obr. 19. Trionfo della Fama (detail), Božská komedie, sestoupení do Pekel, 

Lorenzo Costa, 1490 Bologna, kostel San Giacomo Maggiore. Reprodukce: CAVINA 

1967, Obr. 111. 

Obr. 20. Madonna del terremoto (detail), Francesco Francia, 1505, Bologna, palazzo 

Comunale, Sala d'Ercole. Foto: 

<http://ilmiobloginunozaino.blogspot.cz/2014/03/palazzo-comunale-daccursio.html> 

vyhledáno 25. 04. 2015 

Obr. 21.Trionfo della Fama (?), Frammenti (Sonetti, Canzoni), Triumphi, Psalmi, 

Francesco Petrarca, 1414,  Cod. ital. 81, seite 297, Mnichov, Bayerische 

Staatsbibliothek. Reprodukce: <http://bildsuche.digitale-

sammlungen.de/index.html?c=viewer&bandnummer=bsb00092601&pimage=00297&lv

=1&l=de> vyhledáno 25. 04. 2015 
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Obr. 23. Trionfo della Gloria, De viris illustribus, Francesco Petrarca, 1379, Cod. 

ms. Lat. 6069F, Paris, Bibliothèque nationale de France. Reprodukce: 

<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/cdc.html> vyhledáno  25. 04. 2015 

Obr. 24. Trionfo della Gloria, De viris illustribus, Francesco Petrarca, 1379, Cod. 

ms. Lat. 6069I, Paris, Bibliothèque nationale de France. Reprodukce: 

<http://archivesetmanuscrits.bnf.fr/cdc.html> vyhledáno  25. 04. 2015 

Obr. 22. Trionfo della Gloria, De viris illustribus, Francesco Petrarca, kol. 1400, 

Cod. Ms. 101. Darmstadt, Hessische Landesbibliothek. Reprodukce: ORTNER 1998, 

Abb. 3 

Obr. 25. Trionfo della Gloria, Giovanni da Ponte, kol. 1420, deska cassone, Mnichov, 

Alte Pinakothek. Reprodukce: ORTNER 1998, Abb. 4 

Obr. 26. Trionfo della Fama, Apollonio di Giovanni, kol. 1461, I Trionfi, Francesco 

Petrarca, ms. 1129, Florence, Biblioteca Riccardiana. Reprodukce: ORTNER 1998, Abb. 

11 

Obr. 27. Trionfo della Fama, desco da parto, Giovanni di ser Giovanni Guidi (zv. 

Scheggia), kol. 1486, New York, Metropolitan Museum. 

Reprodukce:<http://www.metmuseum.org/collection/the-

collectiononline/search/436516?rpp=30&pg=1&ft=desco%2Bda%2Bparto&pos=1&im

gno=0&tabname=object-information>  vyhledáno 25. 04. 2015 

Obr. 28. Trionfo della Minerva/Sapienza, cappella degli Antenati,po 1454, Rimini, 

Tempio Malatestiano. Reprodukce: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Tempio_Malatestiano_-

_Cappella_degli_Antenati?uselang=it> vyhledáno 25. 04. 2015. 

Obr. 29. Reprodukce reliéfu císaře Claudia v Ostii, 2. st., Řím, Musei di Villa 

Torlonia. Reprodukce: <http://ancientrome.ru/art/artwork/sculp/rom/relief/rel0005.gif> 

vyhledáno 25. 04. 2015 

Obr. 30. Antická mince, Triumf Domitiana, kol. 96. Soukromá sbírka. Foto: 

<http://www.forumancientcoins.com/gallery/displayimage.php?album=2611&pos=5> 

vyhledáno 19.04.2015 
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 Obr. 31. Vévoda Federico de Montefeltro se svým synem, Pedro Berruguete, 1480–

1481, Urbino, Galleria Nazionale delle Marche, Reprodukce: 

<http://www.wga.hu/html_m/b/berrugue/pedro/montefel.html> vyhledáno 19.04.2015 

Obr. 32. Herefordská mapa, kol. 1280, Hereford, katedrála. Reprodukce: 

<http://www.themappamundi.co.uk/> vyhledáno 25. 04. 2015. 

Obr. 34. Rota di Barlaam, konec 13.–poč.14. st., Asciano, Museo civico archeologico 

e d'arte sacra palazzo Corboli. Reprodukce: 

<http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Barlaam_and_Josaphat?uselang=ru> 

vyhledáno 14. 04. 2015 

Obr. 33. Alegorie Dubna (Triumf Venuše), Francesco del Cossa, Salone dei mesi, 

1476–1484, Ferrara, Palazzo Schifanoia. Foto: 

<http://www.wga.hu/html_m/c/cossa/schifano/0view.html> vyhledáno: 25. 04. 2015 

Obr. 35Alegorie hříchu a vykoupení, bratři Lorenzetti, první pol. 14. st., Siena, 

Pinacoteca Nazionale, Foto:  Fratelli Alinari, Reprodukce: 

<http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/scheda.jsp?decorator=layout_S2&apply=true&t

ipo_scheda=F&id=16825> vyhledáno 25. 04. 2015 

Obr. 36. Giovanni II. Bentivoglio, Savelli Sperandio, před 1482, soukromá sbírka. 

Foto: <http://www.wga.hu/html_m/s/sperandi/giovanni.html> vyhledáno 26. 04. 2015 

Obr. 37. Adorace Ježíška se sv. Jiří, Kniha hodinek Giovanni II. Bentivoglio, kol. 

1497, Girolamo Pagliarolo (?), M.35, f. 127v., New York, Piemont Morgan Library. 

Reprodukce: <http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance-

manuscripts/list> vyhledáno: 25. 04. 2015 

Obr. 38. sv. Jiří zabíjející draka, Kniha hodinek Giovanni II. Bentivoglio, kol. 

1497, Girolamo Pagliarolo (?), M.35, f. 128, New York, Piemont Morgan Library. 

Reprodukce: < http://www.themorgan.org/collection/medieval-and-renaissance-

manuscripts/list > vyhledáno: 25. 04. 2015 
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