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Anotace 

Bakalářská práce se primárně zaměřuje na rozbor devíti mytologických obrazů 

Josefa Heintze st., jenž patřil k předním dvorním  malířům císaře Rudolfa II. Úvodní 

část práce je věnována kulturní a hospodářské situaci druhé poloviny 16. století, 

akcentováno je zejména umění na císařském dvoře. Následuje malířův životopis, 

v jehož rámci je sledována Heintzova umělecká profilace i tvorba z oblasti architektury. 

Těžištěm práce je vlastní rozbor jednotlivých děl. Důraz je kladen především na literární 

předlohy, které byly pro jejich zpracování určující, tedy Ovidiovy Metamorfózy a 

Apuleiův román Zlatý osel. U každého analyzovaného obrazu je nejprve převyprávěn 

mýtus, z kterého výjev vychází. Poté je podán přehled základních informací o díle,  

tj. provenience a datace, a provedena jeho obsahová analýza s důrazem na diskrepance 

mezi výtvarným provedením a literárním pramenem. Konečně je pozornost věnována 

alegorickému smyslu znázorněných bájí, který často není na první pohled viditelný. Zde 

jsou využity komentáře Giuseppa Orologgiho, jimiž opatřil do italštiny přebásněné 

Ovidiovy Metamorfózy. 
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Abstract 

 

     Mythological Themes in the Work of Joseph Heintz the Elder. 

     This Bachelor's Thesis is primarily focused on the analysis of nine mythological 

paintings made by Joseph Heintz the Elder, one of the most prominent court painters to 

the Emperor Rudolf II. Whilst the introduction describes the cultural scene and  

the economic situation of the 2nd part of the 16th century, the main focus of attention is 

on the art in the Emperor's Court, followed by the painter's biography: in its framework 

his development as an artist as well as his works in the field of architecture are 

observed. The main topic of this thesis is the analysis of singular works. The emphasis 

is put on the literary works on which the paintings are based on: Ovid's Metamorphoses 

and Apuleius novel The Golden Asse. Firstly the is described, followed by an overview 

of the basic information (origin and dates) and a formal analysis highlighting the 

differences between the visual adaptation and the literary input. Finally, attention 

focuses on the alegorical sense of the myths which is often not clear  

at first sight. In order to explain this, the commentary of the Italian version of Ovid's 

Metamorphoses written by Giuseppe Orologgi was used. 
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1. Úvod 

 

Josef Heintz st. patřil k předním uměleckým osobnostem císařského dvora Rudolfa 

II. Společně s Hansem van Aachen a Bartholomeem Sprangerem tvořil trojici 

nejvýznamnějších figurálních malířů, kteří ovlivňovali a také spoluvytvářeli styl 

rudolfínského umění. Ačkoli Heintzovými učiteli byli především nizozemští a němečtí 

mistři, brzy si našel vlastní způsob uměleckého vyjádření inspirovaný například díly 

Coreggia, Parmigianina, Barocciho, Muziana či Raffaela. Inklinoval k uvolněné lehké 

výrazové formě, jeho obrazy se vyznačují zářivou emailovou barevností a sladkým 

graciézním půvabem postav. Ačkoli starší autoři vnímali Heintze jako pouhého 

eklektika, novější bádání prokázala v jeho díle množství osobní invence. Jako většina 

rudolfínských umělců, nevěnoval se ani Heintz pouze jednomu uměleckému odvětví. 

Kromě malby se též úspěšně zabýval architekturou a navrhl množství sakrálních  

i profánních staveb v českých zemích i ve Svaté říši římské. 

Jelikož počet uměleckých děl, jež Josef Heintz za svůj život vytvořil, není 

zanedbatelný, zvolila jsem si z důvodu rozsahu této práce pouze jeden tematický úsek. 

Má volba padla na obrazy s mytologickými náměty, jejichž předlohou byl Ovidius a 

Apuleius, neboť tato tématika patřila na rudolfínském dvoře k privilegovaným. 

Obsahuje navíc množství symbolů stále ještě čekajících na své rozluštění.  Z tohoto 

mého výběru jsem vyřadila díla dnes nedohledatelné lokalizace a položky, jež se 

dochovaly pouze ve formě kreseb nebo jejichž námět je nejasný.  

Co se týče celkové kompozice, práce je rozdělena do tří hlavních oddílů: kulturní a 

hospodářská situace druhé poloviny 16. století, životopis Josefa Heintze a vlastní 

analýza obrazů.  

V úvodní části práce je podán základní přehled literatury vztahující se k rudolfínské 

epoše, osobě Josefa Heintze a jeho umělecké tvorbě. Reflektuji zde i starší literaturu, 

zejména německé provenience, jež nám pomáhá vytvořit si celkový přehled o změnách 

v posuzování Heintzova díla.  

V oddíle, jenž je věnován kulturní a hospodářské situaci, se snažím nastínit 

atmosféru Prahy v druhé polovině 16. století, kdy sem pozvolna proniká renesanční sloh 

a začíná se měnit podoba města i životní styl jeho obyvatel. V této části je vyzdvižena 

rovněž osobnost císaře jako hlavního objednavatele uměleckých děl, často přímo 
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rozhodujícího o jejich výsledné podobě. V této souvislosti se zmiňuji také o slavných 

císařských sbírkách a jejich osudu po Rudolfově smrti.  

 Druhý oddíl mapuje profesní i soukromý život Josefa Heintze, jeho umělecký vývoj 

a vliv na ostatní umělce. Sleduji jeho umělecké počátky ve švýcarské Basileji, studijní 

cestu do Itálie, vstup do císařských služeb i práci na zakázkách mimo dvorský okruh. 

Zabývám se také oceněním Heintzova díla jeho současníky i samotným Rudolfem II. a 

ukazuji, jak se postupem doby tento názor měnil.  

Závěrečný oddíl, který je nejobsáhlejší, tvoří stěžejní část práce. Jejím vrcholem je 

obsahová analýza devíti vybraných obrazů, které spojuje mytologická tématika a 

společná literární předloha Ovidiových Metamorfóz a Apuleiova Zlatého osla. Obrazy 

jsou řazeny podle příslušnosti ke své literární předloze. Po úvodním převyprávění mýtu 

vztahujícímu se k danému obrazu, je upřesněna jeho provenience a v případě nejasností 

ohledně datace je dílo na základě podobností s jinými obrazy zasazeno  

do chronologické řady. Hlavní důraz je kladen na obsahovou analýzu obrazu, snažím se 

rovněž upozornit na odlišnosti a inovace, které malíř uplatnil. Pokud existují  

i dochované kresby, porovnávám je s finální podobou díla. Závěrem se u některých 

obrazů zabývám alegorickým významem výjevu, jenž mu propůjčuje zcela nový smysl, 

často na první pohled neviditelný. Tyto své záměry realizuji s pomocí užití 

ikonografické metody. Mým hlavním pramenem při hledání alegorického smyslu je 

italský komentář Giuseppe Orologgiho vydaný jako součást básnické rukověti Andrey 

dell´Anquillara roku 1563.   

Hlavním tématem mé bakalářské práce jsou tedy mytologické náměty vyskytující se 

v díle Josefa Heintze st. a jejich obsahová analýza. Snažím se přitom poukázat na jejich 

spojitost s literárními předlohami a mým cílem též je objasnit jejich skrytý význam.     
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2. Přehled literatury 

 

Literatura týkající se osobnosti Josefa Heintze není nikterak bohatá. Toto tvrzení 

však neplatí o badatelském zájmu, který je věnován rudolfínské epoše obecně. Na tomto 

poli vznikla v posledních desetiletích řada monografií i dílčích odborných studií, většina 

z nich je však zahraniční provenience. Jejich těžištěm je osobnost císaře a jeho dvora, 

mnoho prací se zabývá přímo okruhem jeho umělců, jimž byla věnována řada 

domácích, zahraničních i mezinárodních výstav. 

Není mým cílem na tomto místě sumarizovat veškerou odbornou literaturu k otázce 

rudolfínského umění. Předmětem mého zájmu budou výhradně pojednání užitá při psaní 

této bakalářské práce. 

V úvodní části práce, v níž nastiňuji kulturní a hospodářské klima druhé poloviny 

16. století, jsem převážně vycházela z dodnes nepřekonaných monografií R. J. W. 

Evanse
1
 a Josefa Janáčka,

2
 které syntetizujícím způsobem shrnují dané období. Velmi 

důležitá byla pro mě rovněž i práce přední české znalkyně rudolfínského umění Elišky 

Fučíkové Umění na dvoře Rudolfa II.
3
 Stranou mé pozornosti nezůstal ani první svazek 

druhého dílu z řady publikací Dějiny českého výtvarného umění, zahrnující tuto 

epochu.
4
  

V oddíle pojednávajícím o Heintzově životě jsem záměrně reflektovala též starší, 

zejména německou literaturu, která nahlíží na rudolfínské malíře zcela jinou optikou a 

Heintzův umělecký přínos hodnotí, na rozdíl od literatury novější, spíše negativně.
5
 

Užitečná pro mě byla i přes sto let stará práce známého českého spisovatele a historika 

Zikmunda Wintera Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách,
6
 z níž se dovídáme 

přesné údaje o finančních odměnách, které Heintz za svá díla dostával. Hlavním 

zdrojem informací se pak pro mne stala dosud jediná tomuto umělci věnovaná 

monografie Joseph Heintz der Ältere als Maler, jejímž autorem je německý historik 

umění Jürgen Zimmer. Tato kniha vznikla rozšířením jeho disertační práce a vyšla 

v Německu roku 1971.
7
 Zatímco je první část knihy věnována malířovu životu a tvorbě, 

druhá část je koncipována jako katalog Heintzových děl. Nesmím opomenout ani dvě 

                                                 
1
 EVANS 1997. 

2
 JANÁČEK 1987. 

3
 FUČÍKOVÁ 1988. 

4
 FUČÍKOVÁ 1989. 

5
 WOERMANN 1888, HAENDCKE 1894, THIEME/BECKER 1923. 

6
 WINTER 1909. 

7
 ZIMMER 1971. 
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studie Jaromíra Neumanna ze sedmdesátých let 20. století, z nichž první se zabývá 

kořeny a ikonografií rudolfínského umění,
8
 v druhé pak Neumann vykresluje profily 

jednotlivých umělců.
9
 

V klíčové části mé práce, zaměřené na rozbor Heintzových obrazů s mytologickou 

tématikou, jsem vycházela, kromě již výše citované Zimmerovy monografie, z jeho 

další práce o Heintzových kresbách.
10

 Studii o rudolfínských kresbách sepsala i Eliška 

Fučíková.
11

   

V oddílech, v nichž podávám obsah jednotlivých bájí, jimiž se Heintz inspiroval, 

byly pro mě primárním zdrojem překlady Ovidiových Metamorfóz
12

 a Apuleiova 

Zlatého osla.
13

 Dále jsem čerpala z práce Karla Kerényiho, jenž patřil k největším 

znalcům antické mytologie a často ve své knize uvádí i jiné verze bájí. K alegorickému 

výkladu mýtů jsem hojně využila komentáře Giuseppe Orologgiho, jimiž opatřil 

Anquillarou do italštiny přebásněné Proměny.
14

  

Nezbytnou pomůcku pro mě samozřejmě představovaly katalogy, jejichž tématem je 

rudolfínské umění. Využívala jsem je nejen při obsahové analýze, ale také jsem z nich 

čerpala různé informace vztahující se k Heintzovým mytologickým obrazům. Jde 

především o klasickou práci Thomase DaCosty Kaufmanna L´école de Prague. La 

peinture a la cour de Rodolphe II.
15

 Pracovala jsem také s katalogem vzniklým  

u příležitosti velké mezinárodní výstavy Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe 

Rudolfs II., kterou organizoval Jürgen Schultze.
16

 Poslední katalog vzešel z velké 

výstavy, konané v Praze v roce 1997 pod názvem Rudolf II. a Praha: císařský dvůr a 

rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy.
17

 

Inspirativní pro mě také byla knižně vydaná univerzitní práce Jasminy Massler, 

pojednávající o Heintzově obraze Únos Prosepiny.
18

 

K sepsání této práce bylo nutné prostudovat i další monografie a dílčí příspěvky, 

všechny jsou uvedeny v závěrečném seznamu literatury.  

 

                                                 
8
 NEUMANN 1977. 

9
 NEUMANN 1978. 

10
 ZIMMER 1988. 

11
 FUČÍKOVÁ 1978. 

12
 OVIDIUS 1974. 

13
 APULEIUS 1974. 

14
 ANQUILLARA 1584. 

15
 KAUFMANN 1985. 

16
 SCHULTZE 1988. 

17
 FUČÍKOVÁ 1997. 

18
 MASSLER 2011. 
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3. Rudolf II. a jeho doba 

 

3.1 Osobnost císaře Rudolfa II. 

 

Císař Rudolf II. byl jedním z nejvýraznějších panovníků raného novověku. Působil 

tak již na své současníky a svou výjimečnost si udržel i po staletí následující, kdy byla  

doba jeho vlády i jeho osobnost postupně opředeny vláknem pověstí a legend, jež pevně 

zakořenily v lidském povědomí a pomalu vytlačily fakta do pozadí. Historici tak  

ve snaze realisticky vykreslit osobu Rudolfa II. a kriticky zhodnotit jeho historickou 

úlohu stojí mezi pomyslnou Skyllou a Charybdou. 

Starší historiografie nebyla schopna komplexně zachytit Rudolfovu komplikovanou 

osobnost. Hodnotila císaře velmi rozličně, podle toho, který z jeho rysů nejvíce 

akcentovala. Objevují se tak vlastně před námi tři různí Rudolfové.
19

 První z nich byl 

vnímán jako duševně nevyrovnaný slaboch na trůně, jenž se nechává ve státních 

záležitostech vláčet dominantními osobami svých komorníků a snaží se za každých 

okolností udržet svůj majestát, i za cenu vpádu cizích vojsk. Druhým úhlem pohledu je 

Rudolf viděn jako velký mecenáš a sběratel umění, jehož zásluhou vznikl  

v Praze specifický, tzv. rudolfínský manýrismus. Toto hodnocení je příznivější, 

nicméně i zde se setkáváme s kritikou jak ze strany současníků, tak i pozdějších 

badatelů, kteří v Rudolfově vášni pro umění spatřovali pouze rozmar, jenž panovníka 

vzdaloval od vládních záležitostí a stal se velkou zátěží pro státní finance. Také kvůli 

těmto názorům, shledávajícím v dílech císařského dvora pouze bezduché napodobování 

italských mistrů, zůstávalo rudolfínské umění dlouho nepochopeno. Konečně byl císař 

vnímán jako okultista a mág, naivně věřící všem pověrám a snažící se tvrdohlavě 

proniknout do tajů alchymie.  

Zásadní úlohu při demytologizaci Rudolfovy osobnosti a jeho dvora sehrála 

monografie významného anglického historika J. V. Evanse Rudolf II. a jeho svět. 

Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–1612. „Autor nabízí pohled na intelektuální 

svět mladého panovníka, jemuž se dostalo nadprůměrného vzdělání, což umožnilo 

povýšit jeho zájmy nad běžný průměr.“
20

 Kniha vyšla roku 1973, českého překladu se 

však dočkala až v roce 1997. Mezitím vznikly další práce, které již interpretují dobu 

vlády císaře Rudolfa II. komplexněji. Nověji český historik Jaroslav Čechura ukázal, že 

                                                 
19

 Srov. EVANS 1997, 18. 
20

 ČECHURA 2009, 19–20.  
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císař dokázal leckdy i v kritických okamžicích jednat rozhodně. Dále upozornil  

na skutečnost, že i hodnověrnost takových pramenů, jako jsou zprávy papežského 

nuncia Spinelliho, v nichž Rudolf vystupuje jako šílenec, má své limity a že je třeba 

kriticky je rozebrat.
21

   

Rudolf byl jediným vládnoucím Habsburkem, jenž si zvolil jako své hlavní sídelní 

město Prahu. Toto rozhodnutí bylo velmi překvapivé, neboť bylo mnoho důvodů, které 

mluvily proti. Bylo pravděpodobné, a jistě si toho byl vědom i sám Rudolf, že čeští 

stavové se budou snažit využít jeho přítomnosti v Praze ve svůj prospěch a budou 

upřednostňovat zájmy Zemí koruny české. Navíc i konfesijní situace v Praze byla zcela 

specifická a velmi napjatá. Právě tyto důvody posílené kacířskou minulostí českých 

zemí zahýbaly pomyslným jazýčkem vah a přispěly k zamítnutí této možnosti již 

Ferdinandem I. a Maxmiliánem II., Rudolfovým otcem.  

Císaři trvalo několik let, než se rozhodl vyhovět naléhání českých stavů. 

Významnou roli zde patrně sehrála snaha vymanit se z vlivu vídeňského dvora a matky, 

bigotní katoličky Marie Španělské. Podle historika Josefa Janáčka byla poloha 

Pražského hradu vysoko na skále nad městem zvláštní výhodou. „Na rozdíl od všech 

ostatních rodových sídel habsburské dynastie žil císař na Hradě uprostřed všeho dění 

živého města a přitom se nemusel vzdávat intimity svého soukromého života, na níž mu 

tolik záleželo.“
22

 Snad právě izolovanost, kterou Rudolfovi nabízel Pražský hrad, 

velkou měrou přispěla k jeho rozhodnutí přesídlit do Prahy, ačkoliv zde nemohl, 

alespoň zpočátku, nalézt tolik pohodlí jako ve své vídeňské rezidenci. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                 
21

 ČECHURA 2009, 64. 
22

 JANÁČEK 1987, 203. 



 

14 

3.2 Rozvoj Prahy od pol. 16. století 
 

     Ačkoliv Praha patřila k největším a nejlidnatějším městům habsburské 

středoevropské monarchie, nemohla se ani počtem obyvatel ani ekonomickým 

potenciálem nebo úrovní společenského života vyrovnat hlavním evropským 

velkoměstům.
23

 

     K znatelnému hospodářskému vzestupu dochází v Praze v době, kdy zde působil 

jako místodržitel Ferdinand Tyrolský (1547–1567). Tato konjunktura byla spojena 

s populačním růstem a stoupajícím obratem obchodu a řemeslné výroby. Úměrně 

s postupujícím ekonomickým rozvojem stoupal také podíl zahraničních přistěhovalců. 

Jednalo se zejména o Italy, kteří začali zaplavovat evropská města v souvislosti s velkou 

italskou emigrací 16. století. Jejich počet začal vzrůstat kolem roku 1550 a imigrace 

pokračovala nepřetržitě až do třicetileté války.
24

 Ještě větší vlna přistěhovalců k nám 

proudila z německých zemí. Všechny lákala do Prahy možnost zbohatnutí. Zpočátku 

platila stará opatření z husitské doby na ochranu suverenity českého jazyka a všichni 

cizinci byli povinni se naučit česky.
25

 Někteří přistěhovalci se zde téměř dokonale 

aklimatizovali. Zařídili si dílny, oženili se a splynuli s českým prostředím. Se 

zvyšujícím se přílivem cizinců se naplno projevila bezbrannost pražského měšťanstva 

cokoli jim nařizovat. Poněvadž přistěhovalci přicházeli zpravidla z vyspělejších zemí, 

bylo nemožné na ně uplatnit jakýkoli kulturní vliv, který by vycházel z českého 

prostředí.  

     Praha zůstávala v době příchodu Rudolfa II. stále velkým provinčním městem. 

Ferdinandův zdejší pobyt nicméně předem prověřil možnosti Prahy jako rezidenčního 

města a připravil půdu císaři Rudolfovi. Již v době svého působení v Čechách se začal 

intenzivně věnovat sběratelské činnosti. Po přesídlení do Innsbrucku pak vytvořil 

sbírku, která byla výjimečná svým charakterem a také tím, že byla částečně 

zpřístupněna veřejnosti.
26

 Přítomnost arciknížecího dvora Ferdinanda Tyrolského měla 

na své okolí ještě jeden důležitý vliv. Zásluhou jeho životního stylu se začaly městské 

brány otevírat dokořán renesančnímu slohu. Již císař Ferdinand I. nechal roku 1536 

postavit v Královských zahradách renesanční Letohrádek královny Anny.  

Za Ferdinanda Tyrolského, a zvláště po přesídlení Rudolfa II. do Prahy, vtrhla 

                                                 
23

 JANÁČEK 1987, 212. 
24

 JANÁČEK 1973, 71. 
25

 JANÁČEK1987, 216. 
26

 FUČÍKOVÁ 1989, 182. 
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renesance i do šlechtického a měšťanského prostředí a začala se projevovat také 

v každodenních úkonech a potřebách jedinců. Šlechtici se hromadně odvrací od hradů a 

zámků na venkově a zaměřují pozornost ke svým palácům v hlavním městě.  

Do domácností začal pronikat přepych, jenž vystřídal dosavadní střídmost a pokoru. 

V souladu s renesančním stylem života se začaly měnit nároky nejen na bydlení, ale i  

na odívání a veřejné vystupování včetně slavností a zábav. Tato proměna životního 

stylu nezasáhla jen šlechtu, ale recipovali ji i měšťané. Nedílnou součástí bohatých 

měšťanských domácností se stávají koberce, benátská zrcadla a dřevěné malované 

stropy.  

     Rudolfovo přesídlení do Prahy se stalo podnětem k rozsáhlé stavební činnosti a  

do výrazně středověkého zevnějšku města začaly pronikat nové architektonické prvky. 

Pro úplnou absorpci renesanční architektury však nebyly v Praze příznivé podmínky. 

Malé a úzké parcely gotických domů a paláců neumožňovaly italským architektům 

uplatnit v plné míře svou fantazii. Architekt musel také přihlížet k rozdílu využití 

šlechtického paláce a měšťanského domu, jenž musel být koncipován tak, aby i nadále 

poskytoval svému majiteli všechny prostory potřebné k provozu jeho živnosti. Recepcí 

těchto domácích podnětů, jimž bylo nezbytné se přizpůsobit, vznikla jako zvláštní 

odnož stavebního slohu česká renesanční architektura, dodávající městu jeho specifický 

ráz.
27

 

     Přestože město prošlo viditelnými změnami, neoslovilo vždy všechny cizince, jak  

ve své knize Umění na dvoře Rudolfa II. ukázala na příkladu Angličana Morysona 

Eliška Fučíková. Moryson navštívil Prahu roku 1592 a mimo jiné si o ní zaznamenal: 

„Pokud by puch z ulic nezahnal Turky, nebo pokud by se jim nepostavili v poli, 

v opevnění lze vkládat jen pramalou naději. Ulice jsou špinavé, je tu několik velkých 

náměstí, některá stavení jsou z cihel, povětšině však ze dřeva a hlíny; postavena jsou 

s pramalým půvabem a umem…“
28

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
27

 Srov. JANÁČEK 1987, 208–209. 
28

 FUČÍKOVÁ 1988, 31. 
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3.3 Umění na dvoře Rudolfa II. 

 

3.3.1 Rudolfínské sbírky 

 

Pokud bychom se pokusili zasadit Rudolfovo sběratelství a mecenášství do širšího 

evropského prostředí a porovnali zájmy císaře se zájmy jiných, jemu současných 

monarchů, zjistili bychom, že tyto rysy, považované za individuální, mohou mít povahu 

všeobecně společenskou a politickou.  

Po svém přesídlení do Prahy s sebou Rudolf přivezl i část rodové sbírky. Velkým 

sběratelem umění byl už jeho praděd, císař Maxmilián I., jenž položil základ habsburské 

Kunstkammer a již Rudolf II. o několik desítek let později rozšířil do nevídaných 

rozměrů. V celé soudobé Evropě se těšil pověsti největšího sběratele. Jeho vášní nebylo 

jen bezduché shromažďování předmětů, v manýristickém pojetí měla kunstkomora 

symbolizovat „hledání klíče k harmonii stvořeného univerza.“
29

 Proto součástí kolekce 

nebyla pouze umělecká díla (arteficia), ale také přírodniny (naturália) a lidským umem 

vytvořené předměty vědecké povahy (scientifika). Pro velké množství těchto položek 

bylo nutné vytvořit úměrně rozsáhlé prostory. K tomuto účelu byla určena 

severozápadní část hradního areálu. Předměty císařské sbírky byly umístěny ve třech 

místnostech a uloženy ve skříních a truhlách.  

Rekonstruovat Rudolfovy sbírky není snadné kvůli malému množství autentických 

svědectví současníků, kteří měli čest proniknout do tohoto císařova tajného království. 

Kromě výpovědi augsburského obchodního agenta Hanse Ulricha Krafta se dochovalo i 

několik inventářů, nejstarší byl vytvořen Danielem Fröschlem a dokončen roku 1611.  

O rok později byl na příkaz císaře Matyáše komisí sestaven nový soupis předmětů 

Rudolfovi sbírky. Roku 1619 pořídily protestantské stavy katalog za účelem 

rozprodávání některých položek. O velikosti kunstkomory informují také inventáře z let 

1621 a 1650. Sbírka obsahovala nejen položky získané koupí, ale též dary a vlastní 

produkci umělců císařského dvora.
30

  

Po Rudolfově smrti se o svůj díl přihlásilo příbuzenstvo. Nejpozději roku 1615 se 

v majetku arciknížete Albrechta, Rudolfova bratra a nizozemského místodržícího, 

objevilo 115 obrazů z pražské sbírky. Jiná díla byla z podnětu císaře Matyáše převezena 

do Vídně. To byl počátek konce jedné z nejproslulejších sbírek soudobé Evropy.  

                                                 
29

 EVANS 1997, 214. 
30

 EVANS 1997, 217– 218. 
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Další rozklad kolekce zřejmě zavinili čeští stavové roku 1619, aby tak získali peníze  

na vydržování vojska, a v pobělohorské době císařští úředníci. Konečnou ránu zasadilo 

Rudolfově sbírce na konci třicetileté války švédské vojsko vedené generálem 

Königsmarkem. Uloupené poklady byly prohlášeny za státní kořist a odvezeny  

na příkaz královny Kristýny do Švédska.
31

 Opravdu smutnou dohrou byla dražba, 

konaná roku 1782. Na ní byly například obrazy Pietera Brueghela st. rozprodávány 

pouze za krejcarové částky.
32

       

 

3.3.2 Rudolfův mecenát 

 

Podle Karla van Mander, nizozemského teoretika umění, jenž sepsal životopisy 

zaalpských umělců, se císař v prvních letech vlády umění příliš nevěnoval. Příčinou byl 

zřejmě nedostatek času, poněvadž panovník musel projíždět všemi korunními zeměmi a 

zabývat se především státnickými záležitostmi. Teprve po roce 1580, kdy se Rudolf 

začal zdržovat převážně v Praze, se plně rozvinul jeho zájem o umění a okultní nauky. 

Tento obrat císařových preferencí se neobešel bez kritiky některých jeho současníků. 

Zachovala se zpráva Daniela Eremity, člena toskánského poselstva, které v roce 1609 

navštívilo Prahu. Eremita ohodnotil císaře jako moudrého a vzdělaného člověka, jenž 

však slibný počátek své vlády pokazil, když se začal uzavírat do ateliérů svých malířů a 

laboratoří alchymistů. S nedostatkem soudnosti se ponořil do shromažďování umění a 

studia přírodních věd a zcela odsunul do pozadí státní záležitosti.
33

  

Již samotná císařská korunovace byla důvodem k ukládání mnoha uměleckých 

zakázek. To se týkalo především medailérů a řezačů mincí, kteří museli pro tuto 

příležitost vytvořit množství pamětních penízů. Žádaní byli i malíři – portrétisté, neboť 

podobizny nového císaře byly potřebné jednak pro účely reprezentační, jednak se 

dodávaly jako dary jiným královským dvorům.  

Některé dvorské umělce zdědil mladý císař po svém otci Maxmiliánovi, jiní působili 

v tomto prostředí již od dob panování Rudolfova děda Ferdinanda I., avšak zdaleka ne 

všichni se těšili přízni nového panovníka. Tak se například za Rudolfova pražského 

pobytu již nesetkáváme s postavou portrétisty Giuglia Licinia nebo sochaře Matthiase 

Manmachera, jenž se v době vlády císaře Maxmiliána podílel na výzdobě Bažantnice.
34

  

                                                 
31

 JANÁČEK 1973, 215–216. 
32

 JANÁČEK 1987, 517. 
33

 EVANS 1997, 65. 
34

 FUČÍKOVÁ 1988, 61.  
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3.3.3 Umění na dvoře Rudolfa II. 

 

V době, kdy byla sídlem císařského dvora, změnila se Praha ve významné evropské 

centrum pozdního manýrismu. Franzsepp Würtenberger dokonce ve své knize  

Der Manierismus označil Prahu za poslední významnou evropskou baštu tohoto stylu. 

Jak napsal ve své knize Panorama manýrismu významný český historik umění Pavel 

Preiss: „Manýrismus je umění polyvalence, prostupování a prolínání významových 

rovin a plánů.“
35

 Díla dvorních umělců byla tvořena v tomto duchu syntézou různých 

přístupů a estetických postojů ovlivněných také individualitou daného umělce. Malíři 

často užívali výrazné barevné kontrasty, zachycovali hlavní postavy svých děl 

v nezvyklých a nepřirozených pózách
36

 a zasazovali je do teatrálně uspořádaných scén.  

Umělecké motto Rudolfova dvora je vyjádřeno latinským citátem ut pictura poesis.
37

 

Ideálem malířů byl obraz učené či moudré výmluvnosti, zosobněný Hermathénou, 

postavou spojující v sobě zároveň podstatu boha Herma a bohyně moudrosti Athény. 

V rudolfínském umění tedy mohou obrazy plnit i funkci básně. V tomto smyslu přejímá 

výtvarné umění úkoly rétoriky a jeho cílem je také pobavit (delectare) a poučit 

(docere). Důležitá je též mnohovýznamovost těchto děl. Do námětu je zapracováno více 

významových vrstev, pro jejichž rozklíčování je třeba použít různé příručky.  

Stylový pluralismus je pojem, s nímž se můžeme v evropském umění setkat kolem 

roku 1600. Výjimkou není ani císařský dvůr. Bylo by mylné hledat jeho původ 

v národnosti umělců. Tato variabilita odpovídá tehdy rozšířenému názoru, že různá 

témata vyžadují různé styly. Od reality odvrácený manýristický styl byl vhodný  

pro témata mytologická a alegorická, realismus byl naopak příhodný pro výjevy 

z nízkých lidových vrstev. Zachycení historických událostí nalezneme v rudolfínském 

umění zřídka, s výjimkou výjevů souvisejících s aktuálními tureckými válkami. 

Nejedná se o objektivní realistické vylíčení dějinných událostí, signifikantní je zde 

alegorický prvek, oslava císaře jako vítěze nad Turky a statečného válečníka, při němž 

stojí sama bohyně Pallas Athéna a bůh války Mars.  

Většina rudolfínských umělců podnikla studijní cestu do Itálie a byla ovlivněna 

italskou figurální malbou. Umění pražského dvorského okruhu je však nutno chápat 

nejenom ve spojitosti s uměním italským, ale rovněž s uměním nizozemským. Snížil se 

                                                 
35

 PREISS 1974, 28. 
36

 Tzv. figura serpentinata. 
37

 KAUFMANN 1997, 101. 



 

19 

počet církevních objednávek tvořících jen malé procento z celkového počtu děl.  

Při úzkém vztahu umělců s císařem, musela jeho přání ovlivnit i výběr námětu díla. 

Císařské preference mohly mít proto i vliv na pokles objednávek náboženských témat 

v celé Praze.
38

 Pokud se nějaké dílo s touto tématikou přece jen dostalo do císařských 

sbírek, bylo pořízeno kvůli své umělecké kvalitě a nikoli obsahu. Takovýto obraz byl 

vytržen ze svého kontextu a bylo s ním zacházeno pouze jako s vysoce ceněným 

skvostem. 
39

 

Naopak vyhledávanými se staly světské a všední náměty. Typické pro rudolfinské 

umění jsou mytologické výjevy s erotickým podtextem, plné nahých, často vášnivě 

gestikulujících postav. Eroticky zabarvené motivy ovšem nejsou specialitou pražského 

dvora, paralely můžeme najít také v umění italských dvorů i ve fontainebleauské 

škole.
40

 Vznikají i krajinomalby, venkovské scény nebo proslulá holandská zátiší. Tyto 

žánry se rozvinuly ve specializované obory. V Nizozemí, stejně jako v Praze, se 

moralistní náměty přesouvají od témat náboženských do jiných malířských žánrů. 

Dobrým příkladem jsou například zobrazení nerovných párů nebo výjevy za života 

sedláků. Moralistní témata v sobě také často nesou symboly vanitas.  

Rozdíl mezi Prahou a Nizozemím spočívá ve způsobu a intenzitě užívání nových 

žánrů. Zatímco v Nizozemí mají převahu nižší žánry, v Praze se umělci i přes svou 

pokrokovost a novátorství nebyli stále schopni rozejít se zažitou stylovou hierarchií. 

Další diskrepancí je realistické až naturalistické nazírání skutečnosti v holandské malbě. 

Realita ustupuje ideálu, upouští se od abstraktního vidění. V Praze tomu tak není. 

Rudolfínští umělci se neodvážili spojit naturalismus s idealismem nebo od idealismu 

úplně ustoupit.
41

 

Ve dvorském okruhu se dále setkáváme s jistou retrospektivní tendencí, 

postihnutelnou v evropském umění přelomu 16. a 17. století. Její vliv se silněji projevil 

v Praze, především díky osobní zainteresovanosti císaře Rudolfa. Tento trend můžeme 

nazvat Dürerovskou renesancí. Jde totiž o vědomý umělecký návrat o několik desítek 

let zpět, k tématům a formám doby Albrechta Dürera. Důvodů je několik. Císař byl 

velkým obdivovatelem Dürerova umu a proto též vášnivým sběratelem jeho děl.  

                                                 
38

 KAUFMANN 1997, 99. 
39

 Například Dürerova Růžencová slavnost. 
40

 Velmi často se oblíbené pikantní náměty božských milostných dobrodružství umisťovaly do salonů 

     a soukromých komnat.  
41

 FUČÍKOVÁ 1988, 74.  

    Výjimkou může být Hans von Aachen, který se v důsledku svých častých cest do Itálie seznámil   

          s díly Carracciů či Carravagia a uplatňuje ve svých obrazech realistické prvky. 
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Dürer rovněž platil za prvního velkého německého klasika, přirovnávaného 

k Leonardovi nebo Michelangelovi.
42

  

V napodobování umění se nekladli meze, naopak, oceňovala se snaha osvojit si styl 

jiného umělce nebo jiné doby a syntézou toho nejlepšího zabránit uměleckému úpadku. 

I na pražském dvoře se můžeme setkat se vzájemným ovlivňováním malířů. Podle 

Mandera například příjezd Aachena ovlivnil Sprangera k obohacení koloritu.
43

   

Je zajímavé položit si otázku, proč v Praze nevznikla žádná umělecká akademie.
44

 

Množství umělců, kteří se soustředili kolem panovnického dvora, propůjčovalo jeho 

rezidenci vnější lesk a zdejší okruh umělců dodával Praze proslulost. Je proto zarážející, 

že po vzoru italských měst nedošlo k založení akademie. Podnětem pro vznik takovéto 

instituce byla vůle umělců, kteří v ní spatřovali účinný prostředek k upevnění svého 

sociálního postavení. Účelem akademie bylo také organizovat umělce do jakéhosi 

pracovního týmu a zajistit tak lepší efektivitu při vytváření velkých uměleckých děl. 

V Praze zřejmě nebyly tyto předpoklady dány. Zde se nerealizovaly velké kolektivní 

projekty, jako tomu bylo například ve Florencii na dvoře Medicejů.
45

 V Praze pracovali 

umělci individuálně, nebyl tu jeden vedoucí, za vše odpovědný umělec, jako byl 

například Vasari. Proto také rudolfínské umění nemá vypracovanou žádnou vlastní 

teorii. Důsledkem absence akademie je skutečnost, že umělci nemuseli vytvořit žádná 

akademická statuta, nebylo také třeba definovat umělecké cíle a představy. Naštěstí 

v roli jejich mluvčího vystupuje „zaalpský Vasari“ Karel van Mander, jenž nám  

o rudolfínském umění podává cenné informace. 

 Pro toto období je charakteristická i mnohostrannost umělců. Často se nevěnovali 

pouze svému odvětví, ve kterém se vyučili, ale byli činní např. i v plastice, architektuře 

nebo zlatnictví. Kromě toho je císař často pověřoval rolemi nákupčích, diplomatů, 

obchodníků a znalců. Mnozí z nich byli Rudolfem vysíláni za hranice, na poznávací 

cesty, kde se učili novým technikám nebo zachycovali nějaké přírodní zajímavosti.  

Za všechny můžeme jmenovat právě Josefa Heintze st., jednoho z císařových dvorních 

malířů, jemuž je věnována tato práce.   

K nejvýznamnějším umělcům rudolfinského dvora a k zakládajícím členům 

pražského uměleckého sdružení patří Bartolomeus Spranger. Byl autorem mnoha 

                                                 
42

 LARSSON 1988, 42. 
43

 LARSSON 1988, 42. 
44

 Názory na existenci akademie v Praze nejsou jednotné. Srov. EVANS 1997, 199. 
45

 LARSSON 1988, 41. 
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obrazů, především s mytologickými a alegorickými náměty, víme však, že tvořil rovněž 

plastiky.  

Zejména v devadesátých letech 16. století se dvorský okruh umělců rozrůstá  

o několik dalších malířů.
46

 Již roku1589 přichází do Prahy Nizozemec Dircka de Quade 

van Ravesteyn, jemuž můžeme připsat poměrně velké množství většinou menších 

obrázků s náboženskou tématikou. Roku 1591 se na císařovo naléhání usadil v Praze  

i německý malíř Hans von Aachen. Ve svých dílech uplatňoval znalost benátského 

koloritu spojeného s flámskou malbou. Nebránil se nekonvenčním námětům a byl též 

vynikající portrétista. Císař ho pověřoval i mnoha významnými diplomatickými a 

obchodními cestami do zahraničí, především do Itálie.  O dvě léta později ho následuje 

z Hessenska pocházející malíř Matthäus Gundelach. Dále se zde setkáváme se jménem 

Egidia Sadelera, jež proslul nejen jako vynikající rytec, ale i jako skvělý portrétista a 

krajinář. Na císařském dvoře můžeme také zaznamenat inovativní počátky malby zátiší 

a studia přírody ve vynikajících pracích Jakuba a Jorise Hoefnagelů, Daniela Fröschla 

nebo Hanse Hoffmanna, jehož kompozice sice netvořily realistický celek, ale byly 

sloučeny z jednotlivých reálně odpozorovaných detailů.
47

 Mezi další výrazné tváře 

dvora můžeme zařadit i krajináře Pietera Stevense či Roelandta Saveryho. Jeho krajiny 

se shlukem zvířat nejroztodivnějších exotických i domácích typů vyjadřují harmonii a 

navozují představu ráje.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Někteří z nich pracovali pro Rudolfa již dříve, např. Gundelach nebo Aachen. 
47

 FUČÍKOVÁ 1988, 81–82. 
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4. Život a dílo Josefa Heintze st. 

 

4.1 Mládí a učňovská léta  

 

V matrice švýcarského města Basileje se nachází záznam ze dne 11. června 1564 

o křtu chlapce jménem Josef.
48

  Beze vší pochybnosti se jedná o pozdějšího malíře, 

architekta a oblíbence císaře Rudolfa II. Josefa Heintze st. Narodil se pravděpodobně 

koncem května nebo počátkem června do dobře situované rodiny kameníka a od 27. 

listopadu téhož roku i basilejského měšťana, Daniela Heintze st. 

Po svém otci získal Josef italské kořeny projevující se celoživotní náklonností k této 

zemi a jejímu umění. Daniel pocházel podle dobových pramenů z vesnice jménem 

Alagna, ležící v údolí Sesia na úpatí hory Monte Rosa, v oblasti Piemontu.  

Za Heintzova života vesnice patřila milánskému vévodství. Obyvatelé tohoto místa 

vynikali nad jiné svým kamenickým umem. Také Daniel se tomuto řemeslu vyučil, 

avšak vzhledem k velikosti místa a koncentraci kameníků zde pravděpodobně nebylo 

práce nazbyt. Proto se rozhodl odejít do Basileje, kde našel brzy uplatnění a existenční 

zajištění. Již roku 1560 získal dům a o čtyři roky později i měšťanské právo.
49

 Z jeho 

prací jmenujme alespoň pozdně gotické schodiště se sochou Spravedlnosti  

pro basilejskou radnici, oltáře zdejšího dómu nebo originální fasádu cechovního domu 

(Geltenzunfthaus). Heintzova činnost však nebyla omezena pouze městskými hradbami 

Basileje. Pracoval i na bernském dómu, kde se v letech 1571 až 1575 podílel  

na dokončení klenby střední lodi a předsíně, východního renesančního letneru a sochy 

Spravedlnosti umístěné na pilíři hlavního portálu. Poté co se stal mistrem stavební huti, 

přesídlil v dubnu nebo květnu roku 1588 s celou rodinou do Bernu a obdržel zde  

i měšťanské právo. Daniel Heintz st. zemřel roku 1596. V jeho šlépějích kráčeli oba 

synové, Josef i Daniel ml.  

Josef prožil většinu dětství a část mládí v Basileji, kde absolvoval i svá učňovská 

léta. Jeho učitelem byl pravděpodobně Hans Bock st.
50

 

Bock byl tovaryšem posledního žáka Hanse Holbeina, Hanse Hug Klaubera. Tento 

malíř, portrétista a geometr se usadil v Basileji roku 1572. Zatímco německý historik 

umění, zabývající se především renesancí, Berthold Haendcke zastává názor, že Bock 

                                                 
48

 ZIMMER 1971, 8. 
49

 ZIMMER 1971, 9. 
50

 HAENDCKE 1894, 45. 
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zaujímal v Basileji podobně vážené místo jako Hans Holbein,
51

 jiný německý badatel 

Jürgen Zimmer, je opatrnější. Tvrdí, že Bock se specializoval zejména na kopírování 

Holbeina a italských vzorů.
52

 Připouští však jeho význam, už vzhledem k faktu, že tak 

významný kameník, jako byl Daniel Heintz, dal k němu do učení svého syna.  

Z doby Josefových učňovských let se zachovalo několik kreseb. Rokem 1582 je 

datovaná mnohofigurová perokresba s nedokončeným lavírováním, jejímž motivem byl 

Rozsudek Šalamounův.
53

 Další kresba z téhož roku představuje Uvedení Panny Marie 

do chrámu. Inspirací mladému umělci zde byl Raffael zprostředkovaný Marcantonovou 

rytinou. V dalších pracích, dochovaných z tovaryšského období, Heintz věrně kopíroval 

předlohy Hanse Holbeina nebo italských mistrů, např. Federiga Zucchara. 

                                                 
51

 HAENDCKE 1894, 46. 
52

 ZIMMER 1971, 10. 
53

 Tato kresba je i signovaná.  
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4.2 Italský pobyt 

 

Po ukončení svého učení u Bocka uskutečnil roku 1584 mladý malíř cestu do Itálie. 

Eliška Fučíková tvrdí, že Heintz byl s výsledky Bockova vedení nespokojen a kvůli 

doplnění svého vzdělání o znalost antických památek odjel do Říma.
54

 Podle mého 

názoru však nemusel touto cestou vyjadřovat svoji nespokojenost s výsledkem několika 

let strávených v Bockově dílně. V Heintzově době bylo pro každého umělce nepsanou 

povinností, pokud chtěl dosáhnout uznání, pobýt nějaký čas v Itálii, aby se seznámil 

s italskou uměleckou tradicí a osvojil si dovednosti velkých mistrů. Navíc byla 

Heintzovi, jak již bylo zmíněno, Itálie díky otcově původu blízká, přestože ji dosud 

nenavštívil.  

Během prvních let se Heintz zdržoval výhradně v Římě. Z této doby máme 

zachovány některé kresby, a proto je možné určit, v jakém časovém rozpětí se  

ve „věčném městě“ pohyboval. Jsou to práce kopírující Polidora nebo Raffaela. Podle 

zmínky Karla van Mander, nalézající se v životopise Hanse van Aachen, překonal 

Heintz všechny Němce a Nizozemce svým úsilím a pílí. Mluví však i o jeho 

neschopnosti zacházet s barvou, čemuž ho prý musel naučit až Aachen, k němuž se 

odebral do učení. Toto tvrzení je však třeba brát s určitou rezervou, vzhledem k účelu, 

za jakým byl tento životopis sepsán a čí umění měl oslavovat.  

Během svého italského pobytu pravděpodobně Heintz navštívil také Benátky.  

Pro toto tvrzení však nemáme žádné přímé doklady v podobě písemných zpráv ani  

ve formě zachovaných prací. Zimmer uvádí, že existuje několik nesignovaných kreseb 

podle maleb Tintoretta a Veroneseho v Benátkách a Michelangela ve Florencii, které 

vykazují Heintzův styl v návaznosti na jeho působení v Římě.
55

  

Heintz pravděpodobně maloval nejen pro studium a poučení, ale přijímal  

i objednávky. Jednou z nich měla být i práce umístěná v bývalé kapli sv. Františka, dnes 

Capella del S. Cuore, která je součástí římského jezuitského kostela Il Gesú. Zde se 

nachází zčásti na plátně, zčásti na dřevě, cyklus sedmi maleb představujících legendu  

o sv. Františku z Assisi. Podle Zimmera lze provedení a styl některých obrazů spojit se 

jménem Heintzovým. V životopise vlámského malíře Paula Brila od Giovanniho 

Baglioneho nalezneme zmínku o původu olejových obrazů z této kaple. Podle ní 

pocházejí tyto obrazy od Giuseppe Penize (Panixe) a od jiných Vlámců. Zimmer 

                                                 
54

 Srov. FUČÍKOVÁ 1997, 36. 
55

 ZIMMER 1971, 12.  
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pracuje s myšlenkou, že postava Penize je totožná s Heintzem, protože tehdy se v Římě 

tak důsledně nerozlišovalo mezi Němci a Nizozemci a jeho jméno mohlo být 

zkomoleno.
56

  

Další nezodpovězenou otázkou zůstává, zda byl Joseph Heintz v době svého 

římského pobytu rovněž členem Akademie sv. Lukáše. Joachim von Sandrart ve své 

knize Teutsche Academie der Bau–, Bildhauer– und Malerkunst z roku 1675 tvrdí, že 

Heintz pilně navštěvoval Akademii. V jejích aktech ovšem nenalezneme o Heintzovi 

žádnou zmínku. Podle nizozemského kunsthistorika Godefrida Hoogewerffa jsou však 

záznamy akademie kvůli zahájené reformě instituce nepečlivé a útržkovité. Je také 

možné, že byl v kontaktu s Akademií pouze prostřednictvím některého ze svých přátel, 

koneckonců je více jmen, která nenalezneme v aktech školy, ale vyskytují se v literatuře 

životů osobností.
57

  

                                                 
56

 ZIMMER 1971, 12–13. 
57

 ZIMMER 1971, 15. 
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4.3 Umění v císařských službách 

 

Po sedmiletém pobytu v Itálii, měl Heintz v roce 1591 nastoupit do služby u saského 

kurfiřta Kristiana I. Z práce však sešlo, neboť kurfiřt během lovu neočekávaně zemřel. 

Pokusil se proto získat práci u císařského dvora. Ačkoliv se v Římě zapojil do kolonie 

nizozemských a německých malířů a od Hanse von Aachen získal dobré základy 

v malbě i kresbě, tíhnul k jiné rovině malířského vyjádření. Možná právě z tohoto 

důvodu císaře Rudolfa II. okouzlila jeho díla, která si Heintz s sebou přivezl z italského 

pobytu jako ukázku svého umu. Určitou roli mohla sehrát také skutečnost, že byl 

římským přítelem a vlastně žákem Aachena, jehož se císař již delší dobu snažil získat 

pro dvorskou službu. Aachen patrně přijel s Heintzem i současně do Prahy, neboť 

dekret o jmenování dvorním malířem obdržel o pouhé čtyři dny později než jeho 

přítel.
58

  

Heintzův první pobyt v Praze neměl dlouhého trvání. Již o několik měsíců později, 

roku 1592, byl císařem vyslán na novou cestu do Itálie, aby zde vytvářel kresby 

antických památek a vyhledával vhodná díla pro jeho kunstkomoru. V této době již 

začíná Heintz vystupovat v císařem hojně podporované roli nákupčího a znalce 

uměleckých děl. Nezdržoval se pouze v Římě, ale cestoval i po jiných italských 

městech, např. Benátkách. Z tohoto italského pobytu máme dochovanou řadu kreseb 

inspirovaných jak antickými díly, tak i např. Michelangelem a Raffaelem.
59

 Heintz 

používal u velké části těchto kreseb techniku rudky a křídy. Tuto techniku, v Itálii velmi 

oblíbenou, se naučil skvěle.
60

 

V Itálii se Heintz tentokrát příliš dlouho nezdržel, neboť již roku 1596 zemřel 

v Bernu jeho otec Daniel. Při této příležitosti vznikl autoportrét malíře, kterému v té 

době bylo dvaatřicet let, se sourozenci, Danielem ml. a Salome [1]. Tímto velmi 

kvalitním dílem Heintz potvrdil, že jeho portrétistické schopnosti dosahují vysoké 

úrovně, provedením i nápaditostí.      

Nejdůležitější a nejplodnější období svého života, které čítalo plných jedenáct let, 

strávil Heintz ve službách Rudolfa II. v Praze. Pro jeho osobu vytvořil množství děl, 

jimiž si vysloužil císařovu přízeň a povýšení do šlechtického stavu. Během této doby se 

však nezdržoval pouze v Praze a nezabýval se jen zakázkami pro císaře. Často zajížděl 
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 FUČÍKOVÁ 1988, 88. 
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 Jde o scénu Vztyčení kříže nebo kopii Raffaelovy fresky Amor a Psyché nacházející se dnes 

          v Berlíně. 
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do Augsburgu, kde se roku 1598 oženil s měšťankou Reginou Gretzingerovou
61

 a získal 

augsburské měšťanství. Přítomnosti dvorského malíře obyvatelé města využívali a o 

pracovní nabídky neměl Heintz nouzi. Brzy po uzavření sňatku se musel na přání císaře 

vrátit zpět do hlavního města monarchie, neboť měl pracovat společně se svými 

dvorskými kolegy Sprangerem, Aachenem a Vriesem na výzdobě retáblu oltáře 

umístěného v kapli Pražského hradu. Na desku pravého oltářního křídla datovaného 

rokem 1598 umístil výjev cesty do Emauz.  

Z následujícího roku 1599 jsou známa tři díla opatřená Heintzovým obvyklým 

monogramem HE. Jedná se o malý oválný výjev se satyry a nymfami, dále o Obřezání 

Krista a Portrét jedné dámy.  

V té době se Heintz nezabýval pouze malířstvím, ale i navrhováním 

architektonických plánů pro Augsburg, Neuburg, jezuitský kotel v Dillingen a 

Haunsheim ve Švábsku.
62

 Jeho stavební styl vynalézavě spojuje podněty převzaté již 

z práce Daniela Heintze st. se současnými severoitalskými vlivy.
63

 Nelze rovněž 

vyloučit jeho účast na provedení několika staveb pro Rudolfa II., zejména Rudolfovy 

stáje na Pražském hradě, luteránský kostel Nejsvětější trojice na Malé Straně a 

Malostranskou radnici.
64

 Patrně již roku 1598 navrhl i plán novostavby císařského 

zámku v rakouském Linci.  

Léta 1603 a 1604 jsou vyplněna mnoha cestami, jež musel Josef Heintz na přání 

císaře v rámci habsburské monarchie podniknout. Hned roku 1603 se vypravil  

do rakouského města Grazu, aby zde vytvořil podobizny členů štýrské větve 

habsburského rodu.
65

 Po splnění tohoto úkolu se vrátil do Prahy. Zde mu však nebyl 

dopřán dlouhý odpočinek. Již zanedlouho po svém příjezdu opět odjíždí, tentokrát  

do Innsbrucku, ovšem účel této cesty neznáme. Je možné, že byl stejně jako Aachen 

pověřen, aby namaloval portréty potenciálních kandidátek ke sňatku s císařem 

Rudolfem. Nelze ovšem vyloučit, že jeho cesta neměla vůbec charakter umělecký a 

tvořivý, nýbrž politický.
66

 Roku 1604 nebyly vztahy mezi císařem a arcivévody 

Matyášem a Ferdinandem ideální. Heintz tak mohl plnit úlohu jakéhosi mírového posla 

a vyjednavače. Je zajímavé, že právě za období let 1603–1605 mu bylo dle významného 

                                                 
61

 Rudolf II. mu jako svatební dar věnoval stříbrnou nádobu v hodnotě šedesáti rýnských zlatých. Byl 

         to obvyklý dar císaře svým dvořanům k takovýmto slavnostním příležitostem, nemůžeme tudíž toto  

         gesto považovat za výjimečný projev vladařovi přízně. 
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 Jednalo se převážně o stavby kostelů, v Neuburgu kromě toho navrhl i stavbu radnice a sýpky. 
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českého historika Zikmunda Wintera vyplaceno 1539 zlatých.
67

 Jde o velkou sumu 

peněz, která by mohla svědčit o delikátnosti jistých vykonaných úkolů, jež císař tímto 

způsobem ocenil.  

Následující roky jsou vyplněny cestami mezi Prahou a Augsburgem, kde se Heintz 

rovněž věnoval umělecké práci. Pro kostelní kapli v Haunsheimu namaloval obraz 

Zmrtvýchvstání Krista. Zároveň byl činný i jako architekt, například se zabýval 

novostavbou augsburské zbrojnice.  

Během svého pobytu v Augsburgu obdržel od hraběte Ernsta von  

Schaumburg–Holstein velkou objednávku pro kapli v dolnosaském Bückburgu. Jednalo 

se o namalování monumentálního oltářního obrazu s námětem Posledního soudu. Bylo 

to velmi náročné zadání nejen vzhledem k počtu figur a velikosti plátna, ale i vzhledem 

k stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu malíře. Přesto ve svém pracovním úsilí 

nepolevil. Pro Jeremiase Österreichera a jeho choť Marii Welserovou zhotovil lunetový 

epitaf, jenž se dodnes nachází v augsburském kostele sv. Anny a zobrazuje Nanebevzetí 

Eliáše. V roce 1607 zhotovil i dva návrhy, podle nichž Lucas Kilian vytvořil rytiny. 

Jedná se o podobiznu řezenského biskupa Wolfganga a zobrazení bohyně lásky Venuše, 

Amora a malých amorků. Ještě v červnu téhož roku odjel Heintz do Prahy, ačkoli mu 

zdejší atmosféra sotva mohla prospět a motivovat ho.
68

  

Není přesně známo, kdy se Heintzova rodina přistěhovala, jisté je, že několik 

posledních let umělcova života bydleli společně u Nových zámeckých schodů, v prvním 

poschodí domu číslo 18. Blízkým sousedem jim byl například Bartolomeus Spranger 

nebo Aegidius Sadeler, jenž měl svou dílnu nedaleko. I zde dodělával Heintz resty 

z Augsburku, například dokončil obraz Piety, který navrhl již roku 1605.  

Heintz byl, jak víme z korespondence, považován svými současníky za velmi 

slušného, čestného a pilného člověka. Bohužel v posledních letech umělcova života byla 

jeho tvůrčí činnost brzděna vleklou chorobou.  

Heintz byl otcem tří dětí. Jejich podobu vystihl ve svém posledním známém díle – 

Autoportrétu s rodinou z roku 1608–9. Podle švýcarského malíře a teoretika umění 

Johanna Heinricha Füssliho disponuje tato malba výjimečnou silou a výtečným 

koloritem, což potvrzuje i německý kunsthistorik Berthold Haendcke.
69

 

                                                 
67

 WINTER 1909, 181. 
68

 Císařova stále se zhoršující mocenská situace, nepodařený zemský sněm a nenávist k bratru 

     Matyáši, to vše mělo vliv na jeho již tak chatrnou psychiku a vedlo k dalšímu prohloubení   

     depresivních stavů.    
69

 HEANDCKE  1894, 53. 
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4.4 Posmrtný odkaz umělce 

  

Josef Heintz zemřel nečekaně 15. října roku 1609 ve věku 45 let. Pohřeb proběhl 

v dnes již neexistujícím kostelíku sv. Jana, zvaném pod horou Sion, na Malé straně.
70

 

Zajímavostí je, že k vykonání obřadu musel být povolán farář až z města Neudeck 

(dnešní Nejdek) v severozápadních Čechách, patrně kvůli absenci duchovního stejné 

víry. Malířovy ostatky byly uloženy v Matyášově kapli vedle kostela. Na poslední místo 

jeho odpočinku měla upomínat náhrobní deska, kterou nechala postavit Heintzova 

manželka Regina Gretzingerová. Zdobil ji následující text, z něhož se dozvídáme, jak 

moc si císař cenil jeho talentu: 

 

IOSEPHO. HEIZIO. ORTU. BASILINSI. HELVETIO. DOMO. AUGUSTANO.  

VIND. PICTORI. ET. ARCHITECTO. CUM. ANTIQUIS. COMPARANDO. CUI. 

SUMMA. VOTORUM. OBTIGIT. ACERRIMO. POST. HOMINES. NATOS. 

INGENIORUM. ET. MANUUM. CENSORI. CAESARI. RUDOLPHO. PLACUISSE. 

VIXIT. ANNOS. XLIV. OB. ANNO CHRISTI. MDCIX. IDIB. OCTOBR. REGINA. 

GRENZINGERINA. UXOR. OPTIMO. MARITO. MOERENS. P.
71

   

 

JOSEFU HEINTZOVI, POCHÁZEJÍCÍMU ZE ŠVÝCARSKÉ BASILEJE, 

AUGŠPURSKÉMU MALÍŘI A ARCHITEKTU, JEHOŽ LZE SROVNÁVAT SE 

STARÝMI MISTRY A JEMUŽ SE DOSTALO NEJVYŠŠÍ PŘÍZNĚ. 

NALEZL ZALÍBENÍ U CÍSAŘE RUDOLFA, CO PAMĚŤ SAHÁ, NEJPŘÍSNĚJŠÍHO 

POSUZOVATELE LIDSKÉHO NADÁNÍ A RUKOU. 

ŽIL 44 LET. ZEMŘEL 15. ŘÍJNA LÉTA PÁNĚ 1609. 

NECHALA POLOŽIT MANŽELKA REGINA GRETZINGEROVÁ,
72

 TRUCHLÍCÍ 

NAD SKVĚLÝM MANŽELEM.
73

 

 

Po Heintzově smrti bylo třeba vyřešit ještě nedoručené objednávky. To se týkalo 

velkého oltářního plátna Posledního soudu pro hraběte Schaumburk– Holstein. Hrabě, 

který o malířově smrti nevěděl, pověřil svého agenta, aby mu vyplatil 200 tolarů a obraz 

                                                 
70

 Kostelík i vedle stojící Matyášova kaple byly zbořeny v letech 1792– 93.   
71

 ZIMMER 1971, 31. 
72

 Regina Gretzingerová však příliš dlouho po svém zesnulém manželovi netruchlila. Již následujícího  

         roku se znovu provdala za Matthäuse Gundelacha, který je považován za Heintzova následovníka. 
73

 Z latiny přeložil PhDr. Petr Honč. 
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převezl do Bückenburgu. Naneštěstí musel agent podat hraběti zprávu o Heintzově 

smrti a také ho informovat, že obraz, nalezený císařem v malířově pozůstalosti byl 

zabaven a umístěn v Rudolfově kunstkomoře. Ernst Schaumberg se musel s danou 

skutečností smířit.
74

 Přesto všechno můžeme ještě dnes nalézt v bückenburgské kapli 

oltářní obraz Poslední soud. Dodatečně ho vytvořil za stejný finanční obnos jiný malíř, 

Christof Gertner z Wolfenbüttelu.  

Archivní zprávy nám bohužel neposkytují přímé informace o tom, jak moc si císař 

Heintze jako malíře cenil. Nicméně polepšení erbu a malířovo povýšení do šlechtického 

stavu, jehož se mu dostalo roku 1602, vyplacení 4000 tolarů Heintzově vdově i fakt, že 

si ponechal malířovu poslední velkou práci, nás utvrzují, že císař si byl vědom jeho 

lvího podílu na vytváření osobitého umění rudolfinského dvora. 

Heintzova umělecká činnost byla současníky velmi oceňována. Jeho obrazy figurují, 

současně s jinými díly rudolfinských malířů a s obrazy známých i neznámých italských 

a nizozemských autorů, v dochovaném inventáři s odhadními cenami obrazů  

z Rudolfovy sbírky, který sestavil roku 1623 Ottavio Miseroni nebo Hans Karl König. 

Je zde doloženo, že Heintzovi obrazy byly peněžně více ohodnoceny než obrazy 

Aachenovi nebo Rottenhammerovi.
75

  

Věhlas dvorského umění kontinuálně pokračoval až do 18. století. Zatímco Füssli 

ještě roku 1769 obdivuje přirozenost a životnost Heintzových ženských postav 

s ušlechtilými rysy, 19. století již toto umění zavrhlo jako eklektické. Berthold 

Haendcke nešetří kritikou a Heintzovo umění označuje za teatrální, kompozici  

za plochou a barvy za nepřirozené.
76

 Přizvukuje mu i Karl Woermann ve třetím svazku 

Dějin malířství, podle něhož je Josef Heintz „…im ganzen ein kalter und flauer 

Nachahmer der Italiener.“
77

 Až ve dvacátém století se stal znovu oceňovaným malířem, 

i když v porovnání se Sprangerem a Aachenem poněkud upozaděným. Heintz byl 

bezesporu jejich významným společníkem. Jak napsal český historik umění Jaromír 

Neumann, „přispěl závažným způsobem k rozšíření rejstříku vedoucího proudu 

rudolfínské figurální malby.“
78
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 WOERMANN 1888, 100. 
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5. Mytologické obrazy 

 

5.1 Mytologické náměty   

 

Mytologické náměty zaujímaly v rudolfínském dvorském umění významné místo. 

Díky svému sepětí s pohanskými mýty a flexibilnosti výkladu umožňovaly zakódování 

mnoha významů a symbolů. Navíc se s mytologickými náměty dala lehce spojit erotická 

smyslnost, vyjádřená zobrazováním nahých postav mužů a žen, často v různých 

milostných pózách, což zřejmě vyhovovalo císařovu vkusu. Preferovanými bohy byli 

Minerva a Merkur, kteří se spojovali s intelektem a rozumovým poznáním. Zvláštní 

místo zaujímala Venuše, bohyně lásky. V její osobě nešlo pouze o kult smyslnosti, ale  

o touhu dosáhnout ve spojení dvou lidí dokonalé harmonie protikladů.
79

 Obliba Venuše 

a námětů, v nichž figurovala, nebyla dávána na odiv tolik, jako bylo zvykem v Itálii, 

císař dával přednost soukromí. Proto obrazy s milostnými náměty nejčastěji zdobily 

Rudolfovy soukromé komnaty.  

Rovněž v  Heintzově tvorbě mytologická tématika znatelně převyšuje náboženskou. 

Stejně jako v jiných evropských zemích, i v Praze se umělci inspirovali klasickými 

literárními předlohami – Homérem, Vergiliem, Apuleiem a zejména Ovidiem. Další 

ideovou základnou byly komentáře, jež propůjčovaly dílům těchto antických autorů 

nové skryté významy.  Tyto příručky našly pro svou popularitu široké uplatnění na jih 

i sever od Alp.  

Největší oblibě se těšil Ovidius, jehož Metamorfózy byly díky variabilitě výkladů 

překládány do mnoha jazyků a zajišťovaly tak velký okruh témat pro renesanční  

i barokní umělce.
80

 Již od dvanáctého století inspirovalo Ovidiovo dílo také literáty, 

kteří vkládali do jeho básní alegorický význam.
81

     

Ani Josef Heintz nebyl výjimkou. Podle Ovidia ztvárnil oblíbené scény Diana a 

Aktaión, Diana a Kallistó, Únos Proserpiny, Pád Faëthonta, Odchod Adónida  

od Venuše a Léda s labutí. Apuleius ho inspiroval k námětu s Amorem a Psýché a se 

spícím Kupidem a dvěma nymfami. Vedle těchto scén se ještě dochovala řada jiných 
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 NEUMANN 1977, 429. 
80

 CAVALLI–BJÖRKMAN 1988, 61. 
81

 BURKE, 1996, 185. 
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motivů, jejichž ideový základ autor čerpal ze své vlastní fantasie nebo invencí svého 

zaměstnavatele.
82

   

Téměř všechny mytologické obrazy rudolfinských malířů mají na první pohled 

nezachytitelný alegorický charakter, k jehož rozluštění nám pomohou již zmíněné 

výklady antické literatury. Jejich účelem bylo podnítit diváka k přemýšlení a takto 

vyvozené závěry aplikovat na svůj vlastní život, bylo též možné na námět vztáhnout 

mravoučný výklad nebo ho spojit s křesťanskou filozofií.
83

  

Pokud se chceme pokusit dát Heintzovým obrazům druhotný význam, je třeba 

nahlédnout do básnické sbírky Giovanniho Andrei dell´ Anguillara (1517–1572), v níž 

do italštiny přebásnil všech 15 knih Ovidiových Metamorfóz. Důležitý je pro nás 

především mytologický komentář k jednotlivým bájím, který je umístěn na konci každé 

knihy. Vytvořil ho roku 1563 Giuseppe Orologgi. Celá básnická sbírka i s komentářem 

se dočkala mnoha vydání a byla umělci hojně využívána až do 18. století.
84

 Je tedy 

nanejvýš pravděpodobné, že s ní byl dobře obeznámen i Josef Heintz.
85

 

Tvorba podle literární předlohy však s sebou nese jistá úskalí. Malíř si musel 

z obsahu báje vybrat pouze nepatrný zlomek, jednu scénu nebo jen větu či myšlenku, 

kterou potom mohl zpracovat nezávisle na jejím původním vztahu k celku. K úplnému 

pochopení výjevu se předpokládala jak znalost předlohy a schopnost zasazení 

zobrazeného momentu do celku, tak i jeho možný alegorický výklad. Nutné je dodat, že 

obrazy s mytologickými náměty, produkované dvorními malíři Rudolfa II., nebyly 

vesměs určeny širokému diváckému publiku, ale pouze oku císaře, jenž při svém 

vzdělání a zájmu byl se vším dokonale obeznámen. 
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 ZIMMER 1971, 40.  
    Jde zejména o scény, kde je hlavní postavou Venuše, Satyr a nymf. Je zde jasně patrný erotický 

          podtext.  
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 Některé křesťanské interpretace mýtů uvádí ve své knize „Titian and Tragic Painting“ Thomas  

          Puttfarken. Dianino postříkání Aktaióna vodou může symbolizovat křest, při kterém starý člověk  

          umírá a nový se rodí. Srov. PUTTFARKEN 2005, 141.  
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 SCHULTZE 1988, 251. 
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 Dalšími zdroji inspirace rudolfínských umělců byly například komentáře k Ovidiovi od Francesca  
          Turchiho nebo kniha Historie bohů Gregoria Giraldiho či Mytologie Natale Contiho. 
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5.2 Heintzova malířská technika 

 

Jürgen Zimmer v Neue Deutsche Biographie výstižně popisuje rozvoj Heintzova 

stylu těmito slovy: „Auf der Basis seiner oberdeutschen Anfänge entwickelte er durch 

die intensive Verarbeitung der italien. Impulse einen eigenen, in hohem Grad 

malerischen Stil.“
86

  

Výrazné barvy takřka kontrastně umístěné vedle sebe, dramatická divadelně 

koncipovaná kompozice,
87

 složitá seskupení vzájemně se proplétajících těl a až 

rokoková hravost a půvab,
88

 to jsou specifika jeho malířského rukopisu. V obrazech 

dociloval pomocí rafinovaného koloritu měňavých efektů. Hlavní postavy jsou 

zvýrazněny jasnou barvou šatu, zatímco ostatní figury jsou zatlačeny do pozadí užitím 

nevýrazných tónů, téměř splývajících s pozadím. Co se týče inkarnátů postav, navázal 

na tradici. Pleť dívek a žen přechází z oslnivě bílé na jemnou světle růžovou, u mužů 

naopak užívá nahnědlé odstíny. Jürgen Zimmer přichází se zajímavým poznatkem. 

Barva inkarnátu mužů je tím tmavší, čím se více přibližují héroům a bohům.
89

 

Perspektiva Heintzových obrazů je většinou vyjádřena barvou a světlem. Prostor je 

často po stranách ohraničen stromy a jeho hloubka bývá zdůrazněna dozadu ubíhající 

řekou, cestou či vzdáleným horizontem krajiny většinou ozvláštněnou antickou 

architekturou. Krajina a architektura mají pouze funkci dekorativního pozadí, málokdy 

se vztahují přímo k ději.
90

  

Hlavními aktéry příběhu jsou postavy umístěné na mělkém jevišti v popředí. Jejich 

těla se různým způsobem překrývají za účelem potlačení plošnosti a vyzdvihnutí 

prostorovosti.  Často lze vypozorovat vystupňovaný téměř barokní patos,
91

 který však 

výlučně nepotlačuje realističnost figur.  

Častým podkladovým materiálem obrazů je plátno, dřevo a měď. Je doloženo, že 

malíř také pracoval s alabastrem, mramorem a stříbrem, tato díla se nám však bohužel 

nedochovala.  
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 Jürgen ZIMMER: Heintz, Joseph der Ältere von. In: Neue Deutsche Biographie, 
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Zpravidla začínal šedohnědou podmalbou, na níž nanášel několik barevných vrstev. 

Tento postup byl závislý na typu objektu. Inkarnát figur Heintz nanášel lehkými a 

měkkými tahy štětce, aby tak docílil vytvoření hladké plochy. Naopak široké a rychlé 

tahy, často dobře rozpoznatelné v reliéfu vrstvy, užíval k malbě krajiny a přírody. Tím 

dosáhl efektu izolovanosti postav od okolí a jejich vyzdvižení z obrazového celku.
92

  

Zdroj světla bývá vždy blíže nespecifikovaný a přichází z neznámého zdroje, který se 

nalézá mimo prostor scény. Většinou jde o atmosférické světlo, v dramatických scénách  

o prudké významové světlo, které navozuje mystickou atmosféru díla. 

                                                 
92

 ZIMMER, 1971, 48. 
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5.3 Satyrové a nymfy 

 

5.3.1 Mýtus 

 

Sýringou byla zvána víla žijící u vrchu Nónakridy v Arkádii. Zachováváním 

panenství ctila bohyni Dianu, a když se procházela po horách a lesích s podkasaným 

šatem a lukem na zádech, skutečně si ji s ní mnozí pletli. Jednou, když sestupovala 

z lykajské hory, spatřil ji Pán, bůh lesů, polí a stád. Byl Sýrinžinou krásou okouzlen a 

chtěl se jí násilím zmocnit. Nymfa před ním počala prchat, ale mohutný proud řeky 

Ladón jí zabránil běžet dál. V zoufalství proto prosila říční víly o proměnu, jež by ji 

zachránila před Pánovou žádostivostí. Její prosba byla vyslyšena, a když ji Pán doběhl, 

zjistil, že v náruči drží jen pouhé říční rákosí. Zaštkal a přitom náhodou vyloudil  

na rákosové stéblo zvuk podobný smutnému lkaní. Tento tón se Pánovi natolik zalíbil, 

že si z nařezaných rákosových stébel vytvořil píšťalu, aby mu stále připomínala sladkou 

nymfu, na jejíž památku nazval svůj nástroj sýrinx. 

Postavy nymf jsou v Ovidiových bájích často zmiňovány. Jsou to krásné mladé 

ženské bytosti obývající a strážící různé přírodní útvary. Na rozdíl od olympských bohů, 

které často doprovázejí nebo jsou s nimi v příbuzenském vztahu,
93

 nejsou nesmrtelné. 

Věčné byly pouze Néreovny, neboli Néreidy, nymfy Egejského moře a dcery mořského 

starce Nérea, jež tvořily družinu boha Poseidona. Naopak délka života říčních víl, 

Najád, zcela závisela na stavu říčních pramenů, o něž se staraly. Ještě kratší doba byla 

na zemi vyměřena nymfám spjatým s lesy, zejména s jednotlivými stromy. Tyto víly se 

jmenovaly Dryády. Když odumřel strom, ať už zásahem přírody či člověka, zemřela  

i jeho opatrovnice.
94

 Nymfami jsou také nazývány společnice bohyně Diany, s níž 

v lesích loví zvěř nebo se koupou ve skrytých jezírkách.  

Satyrové byli mužskými protějšky nymf a průvodci boha Bakcha. Mají kozlí obličej, 

rohy, chlupaté nohy s kopyty a ohony. Jejich hlavy zdobí břečťanové věnce vykazující 

jejich příslušnost k bohu vína. Jsou to líné a chlípné bytosti, které tráví čas pouze pitím 

vína a pronásledováním nymf.
95
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 Jedna z nymf byla matkou boha Merkura. 
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5.3.2 Provenience obrazu 

 

Po Rudolfově smrti se do oválu komponovaný obraz Satyrové a nymfy
96

 [2] dostal  

do dědictví arciknížete Albrechta a byl odeslán do Bruselu. V roce 1685 se nalézá  

ve vlastnictví falckého kurfiřta na zámku v Heidelbergu. O sedmdesát jedna let později 

se malba znovu objevuje, tentokrát v katalogu mannheimské sbírky. Díky falckému a 

bavorskému kurfiřtu Karlu Theodorovi se celá mannheimská kolekce přesunula  

do Mnichova a odtud do Schleissheimu, kde se nacházela v rozmezí let 1863–1924. 

Dnes je obraz umístěn v mnichovské Alte Pinakothek.  

 

 

5.3.3 Obsahová analýza obrazu 

 

Tato práce patří k vrcholům Heintzovi tvorby.
97

 Malíř se nechal vzdáleně inspirovat 

Ovidiovou bájí o Pánovi a Sýrinze, nerozvíjí zde však žádný plnohodnotný děj. 

V popředí usadil postavu Pána s břečťanovým věncem na hlavě, jenž v rukou drží svou 

píšťalu a snivě upírá zrak k zemi. Naproti němu sedí objekt jeho touhy, nymfa Sýrinx, 

která na nás koketně pohlíží a přitom si nechává služkou rozčesávat své dlouhé vlasy. 

Její obličej je opět charakteristicky „heintzovský“ a představuje oblíbený malířův 

prototyp ženské krásy. Heintz zobrazil situaci, kdy mezi nymfami a satyry panuje 

idylická pohoda. Vzájemně spolu laškují, nymfy hladí kozly, symboly žádostivosti 

spojované s Bakchovým kultem, a celý obraz vyzařuje smyslnou erotickou atmosféru.  

Obraz upoutá zejména svojí nezvyklou oválnou formou, což však není v Heintzově 

tvorbě poprvé. Tento tvar používal opakovaně, a to na epitafu Martina Zobela 

v Augsburgu, kde zvěčnil výjev se sv. Martinem, dělícím se s žebrákem o plášť, a 

v kresbě Diana odkrývá Kallistino těhotenství. 
98

  Německá historička umění Ingrid 

Preussner ve své knize Ellipsen und Ovale in der Malerei des 15. und 16. Jahrhunderts 

vyslovila názor, že ovál se objevuje jako samostatná forma až po roce 1609, kdy 

Johannes Kepler uveřejnil své tři zákony o eliptických drahách planet. Tento tvar by 

tedy měl odkazovat na kosmologický charakter zobrazovaného výjevu. Pokud bychom 

s tímto závěrem souhlasili, byl by Heintz jakýmsi předběžným poslem této myšlenky, 
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 Olej na mědi, 24 x 32 cm, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek, Mnichov, inv.  
    č. 1579. Signováno IOHE. F. 1599. 
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vždyť Johannes Kepler působil nějaký čas i na pražském dvoře.
99

 V každém případě 

posloužilo Heintzovo dílo jako inspirace nastupující generaci malířů 17. století. 

 

5.3.4 Alegorický význam mýtu 

 

 

Také Andrea dell´Anquillara neopomněl ve své básnické rukověti zmínit příběh 

nešťastné lásky Pána k nymfě Sýrinze: 

 

Mentre ella un di dal bel Lyceo ritorna 

Casta nel cor, nel volto alegra, e vana, 

La vede un Dio, c´ha due caprigne corna, 

Co i pié di capra, e con sembianza humana, 

Come ei la vede sí vaga, e sí adorna, 

Ne sa, che´l cor sacrato habbia a Diana.
100

   

 

     Komentář k této básni alegoricky mění charakter příběhu a posouvá ho  

do kosmologické sféry. Právě oválnou formou obrazu dosáhl Heintz dokonalého 

souznění formy a obsahu. Láska Pána k Sýrinze má symbolizovat sladkou harmonii 

pohybů sfér. Již Vergilius popsal postavu Pána s dlouhými zahnutými rohy směrem 

k obloze a dlouhými vousy. V jedné ruce drží hůl a v druhé třímá svůj hudební nástroj 

se sedmi píšťalami. V tomto popisu se dle Orologgia skrývá tajemství. Postava Pána 

symbolizuje Slunce, vousy jeho paprsky a rohy zahnuté do půlkruhu mají představovat 

rodící se Lunu. Hůl určuje uspořádání a pořádek věcí (kosmos). Pánova píšťala pak 

znázorňuje harmonii nebes, projevující se pohybem Slunce.
101
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 ANQUILLARA 1584, 20. Překlad: Zatímco se vracela z krásného Lycea, čistá v srdci, veselá v tváři a 
           lehkomyslná, vidí ji bůh, který má dva kozí rohy, kozí nohy a lidskou podobu, jak ji vidí, toulá se a  
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5.4 Pád Faëthonta 

 

5.4.1 Mýtus 

 

Chlapec jménem Faëthón byl synem slunečního boha Hélia a smrtelnice Klymené. 

Jednou došlo mezi ním a přítelem Epafem
102

 ke sporu, v němž Epafos nařkl přítele 

z vychloubačství a zpochybnil totožnost Hélia jako pravého Faëthontova otce. 

Rozhněvaný mladík žádal po Klymené, aby mu jako důkaz jeho božského původu 

sjednala přístup na nebesa. Matka přísahala, že Faëthonthovým otcem je skutečně bůh 

slunce a poslala chlapce za ním, aby se ho mohl sám zeptat. Hélios vše potvrdil a  

na důkaz svých slov mu slíbil splnit každé přání. Faëthón projevil touhu jednou smět 

řídit nebeský vůz. Hélios se zdráhal, odrazoval syna od smělého přání a pozdě litoval 

svého slibu. Mladík si nedal říci a zapůjčení vozu si nakonec přece jen vymohl. Jízdu 

však nezvládal, neboť neměl tolik síly jako jeho božský otec. Koně se splašili a ohnivý 

vůz vybočil z nebeské dráhy. Faëthón letěl stále níže a ohněm spaloval Zemi, jež prosila 

Jupitera o záchranu: „Chceš – li, ó nejvyšší z bohů, a jestli si zasloužím toho, pročpak 

váhá tvůj blesk?! Když zhynout mám přesilou ohně, ohněm ať zahynu tvým, však 

s útěchou, ty žes mě zničil!“
103

  Jupiter za přítomnosti ostatních bohů zasáhl Faëthonta 

bleskem a mladíka zabil. Jeho bezvládné tělo spadlo do řeky Eridan a bylo pohřbeno 

hesperskými vodními vílami.  

Podle Karla Kerényiho existovalo v antice více verzí této báje. Jedna staví Faëthonta 

do úzkého vztahu s Venuší, což má své opodstatnění v řádech nebeských těles. Jeho 

jménem byla totiž nazývána také hvězda stojící na obloze nejblíže k planetě Venuši. 

Podle pověsti se prý bohyně zamilovala do malého chlapce Faëthonta, unesla ho a 

učinila strážcem Venušiny svatyně.
104

   

 

5.4.2 Provenience obrazu 

 

Rozměrný obraz s námětem Faëthontova pádu
105

 [3] je poprvé doložen v pražském 

inventáři z roku 1621, pročež nepochybně náležel k císařským sbírkám. Na konci  

17. století se obraz ztratil neznámo kam. Teprve o více jak sedmdesát let později, roku 

1776, se Heintzovo dílo znovu objevilo v galerii zámku Salzdahlum v dnešním Dolním 
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Sasku. Po jejím zániku byl Pád Faëthonta krátkou dobu majetkem knížete Reusse a  

o třináct let později se již nalézal ve sbírce svobodného pána Speck–Steinburg na zámku 

Lützschena u Lipska.
106

  

Zimmer zařazuje dílo do devadesátých let 16. Století.
107

 Neumann je konkrétnější, 

domnívá se, že toto dílo Heintz namaloval ještě za svého druhého pobytu v Itálii před 

rokem1596.
108

 S Neumannovou datací však nesouhlasí Thomas DaCosta Kaufmann. 

Jeví se mu jako nepravděpodobná možnost, že by Heintz obraz posílal z Itálie do Prahy 

nebo s ním dokonce jezdil ještě nějaký čas po Evropě, než se opět vrátil na císařský 

dvůr. Klade vznik obrazu až do období po roce 1598, kdy Heintz znovu pobýval 

v Praze. Také styl postav odpovídá podle Kaufmanna spíše dílům vytvořeným po roce 

1598.
109

 

Podle katalogu z roku 1826 mapujícího Speck–Steinburské sbírky se na obraze měl 

nalézat i monogram umělce. Tento monogram se však při pozdější restauraci roku 1964 

neukázal. Proto toto dílo považujeme za nesignované. 

Existuje ještě druhá verze obrazu, tentokrát jde o malbu oleje na plátně, zhruba stejné 

velikosti jako první exemplář. Toto plátno je signované. Roku 1981 bylo prodáno 

londýnskou aukční síní Sotheby a dnes se nachází v soukromé sbírce.
110

  

   

5.4.3 Obsahová analýza obrazu 

 

Jupiter „rozmávav blesk blíž pravého ucha, hodil ho po vozataji, a zbavil ho duše  

i vozu […] koně se vzápětí splaší, skok učiní v opačnou stranu, ze jha vytrhnou šíje a 

opustí ztrhanou otěž, tamhle válí se uzda, zde voj, tam náprava vozu, tady zas paprsky 

kol, jež na kousky rozbita byla.“
111

 Tento verš z Ovidiových Metamorfóz si Heintz 

vybral k převedení do výtvarné podoby. Výškový formát je pro složité zobrazení scény 

vhodně vybrán. Umožňuje rozdělit výjev na dvě části. Ve středu horní poloviny obrazu, 

obklopen světelnou mandorlou, sedí na orlu Jupiter. Právě se chystá hodit blesk a 

ukončit tak nešťastnou jízdu Héliova syna. Kolem Jupitera jsou rozmístěni ostatní 

bohové, napjatě sledující děj. Bohy lze bohužel špatně identifikovat, podle kaduceu
112

 je 

možné s jistotou určit pouze Merkura. Po pravé straně sedí jiná božská dvojice, snad by 
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se mohlo jednat o Hefaista a Venuši nebo samotného Hélia, jenž měl být, podle 

Ovidiovy báje, usmrcení syna přítomen. Je zvláštní, že ačkoli Jupiter smrtící blesk ještě 

nevrhl, Faëthón již padá z vozu, který se tříští na kusy. Stejně tak i koně se volně 

vznášejí v prostoru a vyvolávají reminiscenci na čtyřspřeží Dítova vozu z Heintzovy 

kresby k obrazu Únos Proserpiny. Uprostřed spodní části desky je zobrazena postava 

Neptuna částečně ponořeného ve vodě, na březích řeky pak sedí říční bozi, držící 

v rukou vesla a opírající se o převrácené džbány. Mezi nimi stojí Nereovny, které 

s vyděšeným výrazem sledují události na nebi. Pozornost přitahuje zejména vpředu 

stojící dívka s barevnými křídly. Mohlo by se jednat o Iris, bohyni duhy (na což by 

poukazovala barevnost křídel), poselkyni bohů. Možná se jedná o osobní invenci 

malíře, neboť její postavu Ovidius nezmiňuje. Zvláštní osobou, jež upoutá diváka, je 

žena s kamennou korunou na hlavě, napůl uvězněná v zemi. Představuje bohyni Kybelé, 

ztělesňující jako jeden ze živlů právě matku zemi. Je to ona, kdo prosila Jupitera o 

slitování a zapřísahala ho, aby učinil přítrž Faëthontově jízdě. 

V pojetí tohoto tématu se Heintz inspiroval freskou Ottavia Semina, umístěnou  

ve Ville Pallavicino v Janově. Velmi oblíbené byl tento námět i v Zaalpí a Heintzův 

obraz patří k nejlepším zde vzniklým pracím.
113

  

 

5.4.4 Alegorický význam mýtu 

 

Jméno Faëthón znamená v řečtině požár. Byl synem Hélia (slunce) a Klymené  

(v řečtině vláha). Faëthón projel s vozem po žhnoucí dráze, která je vlastně dráhou 

Slunce. Když se Slunce pohybuje po této dráze, vysušuje traviny a spaluje zemi. 

Jupiterův zásah symbolizuje příchod dešťů, jež svlaží půdu. Ta teprve potom dostane 

přívětivou tvář a začne plodit. V lidové představivosti byla též padající hvězda 

přirovnávána k pádu Faëthonta. Hvězdy v horkém žáru budí dojem, jako by se odrážely 

od nebe a zanechávají za sebou žhavou stopu, stejně jako Faëthón, jedoucí na svém 

slunečním voze.
114
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5.5 Diana a Kallistó 

 

5.5.1 Mýtus 

 

      Jednoho dne zahlédl Jupiter při obhlídce arkadské země krásnou družku bohyně 

Diany Kallistó. Zahořel k ní vášní, a ačkoli ho stihla obava, při vzpomínce na svou 

manželku, rozhodl se dívky lstí zmocnit. Kallistó se vrátila z lovu a znavena ulehla  

k odpočinku na lesní palouk. Jupiter využil chvíle, kdy byla dívka sama, a přiblížil se 

k ní v podobě bohyně Diany, již na sebe vzal. Kallistó nejprve jeho lest neprohlédla. 

Ale když si ji posléze uvědomila, bylo již na obranu a útěk pozdě. Dívka skrývala před 

Dianou svou hanbu po celých devět měsíců, ale odhalení nakonec přece jen neunikla. 

Jednou došla družina ke skrytému lesnímu potůčku a Diana, znavená lovem, rozhodla, 

že se zde všechny vykoupou. Všechny dívky uposlechly jejího příkazu, jen Kallistó 

stále otálela, až ji ostatní násilím vysvlékly. Tu bylo odhaleno její tajemství a 

rozhořčená Diana vykázala Kallistó ze své družiny. Junoně neunikl Diův poklesek a 

rozhodla se dívce, jíž se mezitím narodil chlapec jménem Arkás, za své pokoření 

pomstít. Proměnila ji v medvědici a nechala ji ve strachu před lovci a zvěří bloudit 

po lesích patnáct let. Po této době se nebohá Kallistó náhodou v lese setkala s mladým 

lovcem, svým synem Arkádem. Arkás chtěl Kallistó ze strachu zabít, neboť nevěděl, že 

medvědice je jeho matkou. Této hrozné vraždě však zabránil sám Jupiter, jenž matku 

i syna vyzdvihl k sobě a v podobě souhvězdí Medvěda a Hlídače je umístil na nebeskou 

klenbu.
115

   

 

5.5.2 Provenience obrazu 

 

Při tvorbě obrazu Diana a Kallistó
116

 [4] se Josef Heintz inspiroval Tizianovým 

plátnem stejného námětu z cyklu Poesie, které bylo taktéž součástí Rudolfovi sbírky.
117

 

Poprvé se o díle znovu zmiňuje Franz Wilhelm Kreuchauf v knize Historische 

Erklärungen de Gemälde, welche Herr Gottfried Winkler in Leipzig gesammelt z roku 

1768.
118

 Winkler byl lipský obchodník a sběratel, jenž ve své sbírce vlastnil i tento 

Heintzův obraz. Ačkoli je v katalogovém hesle uvedeno, že malba je na dřevěném 

podkladu, vzhledem k podrobnému popisu díla nemůže být pochyb o jeho identitě. 
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Winklerova sbírka byla na počátku 19. století vydražena a obraz se od té doby 

několikrát objevil v obchodech s uměleckými díly, naposledy v Paříži roku 1939. Od té 

doby je umístění díla neznámé. 

 Kreuchauf obraz datuje do roku 1600. K tomu se přiklání i Zimmer, jenž v obraze 

nalézá příbuzné rysy s Heintzovou malbou Obřezání Krista z Freiburgu.  

 

5.5.3 Obsahová analýza obrazu 

 

Na obraze je zobrazena scéna, v níž Diana odhaluje Kallistino těhotenství: „Bez šatů 

nahé tělo, a s tělem se úhona zjeví. Zdrcena hanbou chce rukama zakrýt svůj těhotný 

život.“
119

 Scéna je podle Ovidia zasazena do krajiny s potůčkem, skálou a kopcovitou 

krajinou v pozadí. V popředí jsou kolem Kallistó ze všech stran shromážděny její 

družky, vpravo sedí panenská bohyně. Jedna z nymf na Dianin příkaz, vyjádřený 

zvednutou rukou, odhrnuje červenou drapérii, jež dosud zakrývala Kallistino vzedmuté 

břicho, zatímco jiná drží její ruku, aby nemohla odhalení zabránit. Dívka zahanbeně 

odvrací tvář a upírá pohled do neurčita. Scéna je zachycena v momentě, kdy okolo 

stojící postavy právě spatřili Kallistino tajemství, na jejich tvářích se ještě zračí napětí a 

očekávání toho, co uvidí. Ve skalní průrvě v pozadí zatím všetečný satyr vyrušuje nahé 

odpočívající nymfy, které jsou od skupiny zcela odtržené a o dění, odehrávající se 

poblíž se nezajímají. 

Pozornost upoutává červený závěs přehozený přes větve stromu vpravo. Jak již bylo 

řečeno, Heintz se při tvorbě tohoto obrazu nechal ovlivnit slavným italským malířem 

Tizianem, v jehož díle se tato červená draperie poprvé objevuje a je využita jako 

prostředek vyvažující kompozici. Když se zadíváme na Tizianův obraz s tímtéž 

námětem [5] a porovnáme ho s Dianou a Kallistó, kterou vytvořil Heintz, uvědomíme 

si, že Heintz umístil závěs na úplně stejné místo jako jeho italský vzor. Také 

kompozičně se nechal Tizianem lehce inspirovat, když zobrazil Dianu sedící po pravé 

straně a proti ní umístil skupinku nymf. 

Jürgen Zimmer si povšiml, že nymfa stojící po levé straně obrazu, jež nadzdvihuje 

Kallistó draperii, byla Heintzem v pozdějších letech vícekrát zobrazena, a že ji vlastně 

jako zavedený prototyp postavy opakoval i v jiných svých pracích. Mohli bychom ji 

například nalézt na obraze Venuše, Amor a amorci z roku 1607 nebo v Alegorii 

s Minervou vytvořenou roku 1610.
120
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Kolem roku 1600, asi ve stejný čas jako obraz Satyrové a nymfy a možná jako Diana 

a Kallistó, vznikla oválná kresba Diana odhaluje těhotenství Kallistó
121

 [6]. Není jisté, 

zda je tato kresba, dnes umístěná v dolnosaském Harburgu, přípravnou studií k obrazu, 

i když kompozičně je velmi podobná a také časové zařazení by tomu napovídalo. Přesto 

hlavní aktéry výjevu zobrazil Heintz v jiných pózách, jež dramatičtěji vykreslují právě 

se odehrávající děj. 
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5.6 Diana a Aktaión 

 

5.6.1 Mýtus 

 

Aktaión byl synem attického krále Aristaia a dcery thébského krále Kadma Autonoé. 

Jednou si vyšel se svými druhy na lov, ale ztratil se jim. Dlouho bloudil, až došel  

do údolí zvaného Gargafie, které bylo oblíbeným místem odpočinku bohyně lovu 

Diany. Ta se zde právě se svými družkami koupala. Když Diana Aktaióna zpozorovala, 

nechala se zcela ovládnout hněvem a pomocí pár kapek vody, kterou mladíka 

postříkala, dokonala jeho proměnu v jelena. Nešťastný Aktaión se dal na útěk a byl 

nakonec roztrhán svými vlastními loveckými psy, kteří v něm viděli pouhou kořist.
122

 

Maďarský klasický filolog Karl Kerényi, který se zabýval řeckou mytologií, uvádí  

ve své knize Mytologie Řeků I patrně ještě starší verzi, v němž se sám Aktaión přestrojil 

do jelení kůže, aby se tak mohl nepozorovaně přiblížit k bohyni Dianě. Je také možné, 

že mu Diana sama přehodila jelení kůži přes ramena. Aktaiónův příběh nicméně končí 

ve všech verzích tragicky.
123

  

 

5.6.2 Datace obrazu 

 

Dataci tohoto Heintzova nejznámějšího díla
124

 [7] nelze přesně určit, pohybuje se  

od devadesátých let do roku 1600. Většina historiků umění se přiklání k zařazení vzniku 

obrazu již před rok 1597. K tomuto názoru je vede fakt, že již roku 1601 byla vlámským 

malířem a rytcem Crispinem de Passe st. využita reprodukční rytina Aegidia Sadelera 

ml., vytvořená podle Heintzova obrazu [8].
125

   

Pro výjimečnost kompozice a neotřelé vykreslení rozdílných póz ženských postav 

byla tato práce často napodobována jinými, i generačně vzdálenými umělci. Za všechny 

můžeme jmenovat například Antona Mozarta [9] nebo neznámého umělce, jenž je 

pravděpodobným autorem několika kreseb Heintzových nymf a Diany [10], [11]. 

Otcem se inspiroval i Josef Heintz ml., když roku 1674 včlenil figuru Diany do své 

malby s motivem triumfu Benátek.
126
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5.6.3 Obsahová analýza obrazu                                              

 

     Výjev je zcela v souladu s Ovidiovým popisem zasazen do idylického lesního 

zákoutí s protékajícím potokem a jeskyní, která skýtá útočiště před sluncem. Vodní 

zdroj je velmi nenápadný, ačkoli zde hraje důležitou úlohu. Heintz zachycuje skupinu 

ve velmi vypjatém okamžiku. Aktaión je zachycen ještě v lidské podobě, není zde 

zobrazen výjev s jeho metamorfózou v jelena a bojem se psy, jak lze vidět na obrazech 

některých jiných umělců.
127

 Stojí zde v antickém loveckém oděvu, v levé ruce třímá 

kopí. U nohou mu pobíhají dva psy z jeho družiny, kteří se za okamžik stanou aktéry 

celé tragédie. Bohyně Diana je identifikovatelná díky diadému s půlměsícem, svým 

atributem, který má posazený na hlavě. Právě stříká na mladíka krůpěje vody z potoka a 

tím počíná jeho proměnu. Kromě těchto dvou hlavních protagonistů je na scéně 

přítomna skupina osmi nymf. Zde byl dán prostor malířově fantazii. Zachytil je  

při různých činnostech a polohách, každá je individualitou, jak typem, tak rovněž 

chováním a výrazem. Zatímco dívky po Dianině boku se snaží svou paní  

před nečekaným příchozím ochránit – jedna se pokouší bohyni zakrýt, druhá sahá 

dokonce po luku a toulci šípů zavěšených na stromě, nymfy na druhé straně potoka se 

chovají laxněji a sebestředněji. Některé si Aktaióna ještě ani nepovšimly, v obličejích 

jiných není ani stopy po zděšení, spíše se tváří rozpačitě, až zvědavě. Hetéry vpravo a 

v pozadí se snaží zakrýt svými rouchy, zatímco skupinka v popředí se dál nerušeně 

věnuje svým zájmům. Jedna dívka se zálibně vzhlíží v zrcátku, druhá je otočena zády 

k divákovi a spí.  

     Malíř tímto dílem rovněž podal zajímavé svědectví o dobové módě. Týká se to jak 

rozličných, složitě splétaných účesů, zdobených často barevnými stužkami a korálky, 

tak i zvláštního doplňku, který má na hlavě česající se nymfa. Jedná se o jakýsi slaměný 

klobouk bez střechy, jenž sloužil patrně jako ochrana před sluncem.
128

 

Inspirací pro Heintze byl Tizianův obraz Diana a Aktaión [12]. Opět do obrazové 

kompozice začlenil osvědčený červený závěs, jenž je přehozen přes kmen stromu 

v levém horním rohu. Domnívám se, že kromě takovýchto viditelných inspirací lze  

v tomto obrazu nalézt i jiné odkazy na Tizianovo dílo, které již nejsou tolik patrné a 

mají hlubší ikonografický význam. Je třeba upozornit na marnivou nymfu, která se 

prohlíží v zrcátku. Jedním z atributů bohyně lásky Venuše je rovněž zrcadlo. Nymfa by 
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tedy mohla symbolizovat Venuši, která by zde mohla tvořit smyslný protiklad bohyni 

cudnosti Diany. Dále se zde objevuje jiná Dianina družka, která je nenápadně ukrytá 

za zády česající se nymfy. Má na hlavě uvázánu jakousi zvláštní pruhovanou pokrývku 

hlavy a jednou rukou si zakrývá polovinu obličeje. Na místě je otázka, proč ji Heintz 

zobrazil právě v takovéto zvláštní pozici a zda tím nesledoval nějaký určitý záměr. 

Upoutala mě skutečnost, že látka je pruhovaná, stejně jako oděv černé nymfy 

v Tizianově obraze se stejným námětem. Kunsthistorička Marie Tanner přichází 

s myšlenkou, že černá družka by v Tizianově díle mohla symbolizovat Fortunu – bohyni 

štěstí. Ta byla někdy zpodobněna jako černoška, nebo častěji jako dívka s jednou 

polovinou tváře černou a druhou bílou, což mělo poukazovat na její nestálost a 

vrtkavost.
129

 Podle mého názoru by postava této dívky se zakrytou polovinou obličeje a 

s pruhovanou pokrývkou hlavy mohla být aluzí právě na ni. Akcentovala by se tak 

skutečnost, že se Aktaión stal obětí nestálé Fortuny, která se k němu otočila zády. 

Vždyť o úloze náhody píše sám Ovidius: „Ale dobře – li pátráš, on zločinu nedopustil 

se, náhody vinou vše bylo.“
130

 V Heintzově pojetí však může být mladík i obětí lstivých 

intrik Venuše, jež se tak jeho prostřednictvím pomstila panenské a cudné Dianě, která se 

dokázala vymanit z její moci. Jde však pouze o mou domněnku a je nutné ji ještě 

hlouběji propracovat a podložit. 

 

5.6.4 Alegorický význam mýtu 

 

Orologgi vidí v Aktaiónovi člověka, který celé své úsilí směřuje k tomu, aby 

probádal tajemný řád nebes a proměn Měsíce. Podobá se tak jelenu, který se nechá 

z touhy po poznání hnát neschůdnými lesy a odlehlými krajinami. Tam je ale nakonec 

vypátrán svými věrnými společníky. Ti ho sežerou, „come quelle che non sopportano 

mai, che l´huomo viva a se stesso.“
131

 

Proměny Měsíce zde symbolizuje sama Diana a společníky jsou psi, kteří měli 

původně Aktaióna při lovu chránit před útoky divé zvěře, nakonec však byli jeho 

záhubou.  

Smysl báje by se dal tedy vyložit takto: Aktaión symbolizuje samotářského učence, 

který žije pouze pro svou vědu (v tomto případě astrologii) a touží po stále větším 

poznání tajemných řádů nebes, pro člověka neuchopitelných. Je však pronásledován 
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nepochopením ostatních, kteří kvůli své přízemnosti nechtějí odhalit tajemství 

nepoznaného.    
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5.7 Únos Proserpiny 

 

5.7.1 Mýtus 

 

     Jeden ze tří synů titána Krona, mocný bůh podsvětí Dis, opustil jednoho dne svou 

podzemní říši a na černém voze taženém koňmi vyjel obhlédnout sicilskou zemi. Tu jej 

zahlédla Venuše, která již nějakou dobu cítila, že jí ostatní bohové v nebi pohrdají.  

Za účelem rozšíření své vlády do podzemí, přemluvila svého syna Amora, aby vstřelil 

Dítovi do srdce jeden ze svých šípů a spojil ho tak poutem lásky s Proserpinou, dcerou 

bohyně úrody Cerery. Dívka, nic netušíc, trhala se svými družkami v háji u jezera Pergu 

kvítí. Sotva ji bůh podsvětí uviděl, zahořel k ní velkou láskou a Proserpinu unesl. 

Dívčina matka, bohyně Ceres, velmi trpí dceřiným osudem a vyčítá Jupiterovi 

Proserpinin smutný osud. Jupiter, aby si usmířil bohyni i svého bratra Díta, rozdělil rok 

na dvě stejné poloviny. Proserpina žije stejný počet měsíců na zemi s matkou a 

na druhou polovinu roku se vrací k manželovi do podzemní říše. 

 

5.7.2 Provenience obrazu 

 

Heintzův obraz Únos Proserpiny
132

 [13] vznikl před rokem 1605 pro císaře Rudolfa 

II. Heintz sklidil za svou práci tak velké uznání monarchy, že musel na jeho přání, a  

za příslib mimořádného vyplacení pense, vytvořit ještě jednu malbu s totožným 

motivem.
133

 O této příhodě nás informuje Joachim Sandrart, a především Johann Rudolf 

Füssli, jež ji podává ve formě anekdotické příhody. Císař byl krásou obrazu zcela 

unesen a pojal podezření, že Heintz okopíroval italské mistry. Pověřil ho úkolem 

namalovat dílo znovu. Když byla práce hotova, Rudolf shledal, že nová verze je ještě 

krásnější než ta předchozí a uznal, že se v malíři mýlil.
134

  

Roku 1623 zakoupil dílo z císařských sbírek za 300 tolarů frankfurtský obchodník a 

zlatník Daniel de Briess a před polovinou 18. století se obraz objevuje ve sbírkách 

saského kurfiřta. Je zajímavé, že malba byla již nedlouho po císařově smrti považována 

nikoli za dílo Heintze, nýbrž Giulia Romana. Teprve Füssli na základě rytiny Lucase 

Kiliana rozpoznal pravého autora obrazu.
135

 Dnes je Únos Proserpiny součástí 

drážďanské Gemäldegalerie Alte Meister. 
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Vedle obrazu Diana a Aktaión patří Únos Proserpiny, díky své jedinečné kompozici, 

k nejznámějším a nejčastěji kopírovaným dílům Josefa Heintze.
136

 Roku 1605 malbu 

reprodukoval již výše zmíněný rytec Kilian, se kterým Josef Heintz dlouhodobě 

spolupracoval. Právě Kilianova zrcadlově obrácená rytina sloužila jako inspirační zdroj 

mnoha malířům a rytcům po celá staletí [14]. Mezi osmi dochovanými malovanými 

kopiemi, vyniká zejména ta od Michaela Leopolda Willmanna, umístěná ve Vratislavi. 

Předloha posloužila také německému sochaři a řezbáři Ignáci Elhafenovi [15]. Johann 

Heinrich Böhme ml. vytvořil pro saského kurfiřta Jana Jiřího II. dokonce dělo s týmž 

motivem, jež se dnes nachází ve Stockholmu na pomníku Karla XII. 

 

5.7.3 Obsahová analýza obrazu 

 

Heintzův výjev se odehrává na louce, v dálce se nám otevírá pohled do široké 

kopcovité krajiny, v níž je zasazeno město Henna. Malíř se vzdal úmyslu zobrazit celé 

jezero a redukoval ho pouze na malý úsek vodní plochy při levé straně obrazového 

prostoru.  

Hlavní pozornost věnoval Dítovu spřežení. V souladu s literární předlohou zobrazil 

černý vůz, tažený dvěma šimly a dvěma vraníky. Koně se temperamentně pohybují, 

jejich hlavy a výraz působí věrohodně a živě. Vládce podzemí svírá jednou rukou 

dívčino tělo, zatímco v druhé drží dvojzubec. Proserpina se snaží z Dítova sevření 

vymanit a v zoufalství vztahuje ruce ke svým družkám. Malíř neopomněl namalovat ani 

drobné kvítky, jež se dle Ovidia sypou z jejích šatů: „[…] odshora šaty si roztrhla žalem 

a přitom roucho se uvolnilo a vypadly sebrané květy.“
137

 

Vyděšené společnice sledují vypjatou scénu, která se odehrává na obloze. Některé 

též vztahují k Proserpině ruce ve snaze jí pomoci a vzájemně spolu vzrušeně 

komunikují. Jiné polekaně ukazují k obloze. Dívka situovaná téměř do středu obrazu se 

snaží družky upozornit na nepříliš vzdálené město, odkud by jim mohla přijít pomoc. 

Vidíme však i družky, které se o celou událost evidentně nezajímají, v poklidu dál 

sbírají do košíku květiny, nebo jsou dokonce otočeny k celému výjevu zády a 

s koketním úsměvem se obracejí k divákovi. „Keine der Frauen vergisst auch nur eine 
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Sekunde, dass sie beobachtet wird.“
138

 Dramatičnost celého výjevu podtrhává hrozivě 

vyhlížející nebe. 

Je zajímavé, že Heintz v tomto díle zkombinoval dva rozličné náměty, čímž 

inovativně vytvořil další pojetí tohoto tématu. V horní části se odehrává téma únosu, 

zatímco v dolním obrazovém poli je zobrazena scéna koupele. Figurální kompozice této 

scény se podobá kompozici užité Palmou il Vecchiem v jeho malbě Koupající se nymfy, 

dnes umístěné ve vídeňském Kunsthistorisches Museum
139

 [16].      

K tomuto obrazu se dochovaly dvě přípravné skici. Velmi kvalitní křídová studie 

vraníka s dozadu zvrácenou hlavou z roku 1560 je uložena ve vídeňské Albertině. 

Jürgenu Zimmerovi se podařilo vyvrátit předchozí domněnky, které tuto kresbu 

přiřazovaly k Heintzovu obrazu Pád Faëthonta.
140

 Při porovnání skici a výsledného díla 

vyjde jasně najevo jejich nápadná podobnost. Je velmi pravděpodobné, že tato studie 

vznikla podle živého modelu jednoho z ušlechtilých hřebců, jež choval v pražských 

hradních konírnách císař Rudolf II.
141

 

Druhá skica je provedena rudkou a uložena ve Stuttgartu [17]. Zachycuje Díta a 

Proserpinu s čtyřspřežím. V tomto případě se kresba od malby liší poněkud více. 

Především se můžeme setkat s jiným natočením celé zobrazené skupiny. Ačkoli pózy 

koní odpovídají pozdějšímu provedení, jejich pořadí je jiné. Konečně i v sestavě dvou 

hlavních postav lze rozlišit odchylky. Proserpina zde klade Dítovi větší odpor a snaží se 

vymanit z jeho sevření, zatímco Pluto se snaží tomuto náporu silou čelit. 

 

5.7.4 Alegorický význam mýtu 

 

Proserpina, jakožto dcera bohyně plodnosti a úrody Cerery, představuje  

pro Orologgiho personifikaci úrodné země, která dává vyrůst obilí. Její únos se má 

odehrávat v době sklizně, kdy se obilí, jak je na Sicílii zvykem, ukládá do podzemních 

jam. Dívka nakonec z rozhodnutí Jupitera žije půl roku s manželem pod zemí, neboť 

zasetému obilí trvá šest měsíců, než vzklíčí. Když žije nad zemí s matkou, obilí roste a 

zraje. Pokud je země neúrodná, přesvědčí Dis svou manželku, aby snědla zrnko máku 

způsobující tvrdý spánek, který umožní, aby si země odpočinula a načerpala nových sil. 
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S tímto výkladem souvisí také význam řecké verze jména Dis – Plútos. Je doslovně 

odvozen od slova plútos – bohatství. Ve volném překladu je možné toto slovo přeložit 

jako „ten, který drží bohatství“. Tímto jměním bylo původně míněno obilí, možná i  

ve vztahu k jeho ženě Proserpině. 

Alegorický výklad se vztahuje i na Dítův černý vůz. Jeho tři kola symbolizují 

neustálé snažení těch, kteří se touží obohatit. Jsou tři, protože znamenají námahu, 

nebezpečí a nestálost Fortuny, pokud se jedná o zbohatnutí a zchudnutí.
142
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5.8 Venuše a Adónis  

 
5.8.1 Mýtus 

 

Ovidius v desáté knize Metamorfóz vypráví příběh hříšné lásky kyperské princezny 

Myrrhy, která se zamilovala do svého otce krále Kinyra.
143

 Oklamala ho a po dvanáct 

nocí k němu přicházela jako neznámá milenka. Když král za pomoci skryté lampy 

odhalil dívčinu totožnost, pokusil se ji v hněvu zabít. Myrrha však uprchla a devět 

měsíců bloudila krajem, než se opět vrátila do své země. Protože si byla vědoma svého 

provinění, v zoufalství prosila bohy, aby ji proměnili v neživou věc, neboť si nezaslouží 

žít ani na zemi mezi živými ani v podsvětí. Bohové vyslyšeli její prosby a proměnili ji 

ve strom, jenž však dál roní slzy pronikající na povrch v podobě vonné pryskyřice.  

Z incestního spojení Myrrhy a Kinyra se zrodil Adónis, chlapec tak krásný, že se  

do něho zamilovala sama bohyně lásky Venuše. Mladíka, který byl vášnivým lovcem, 

všude provázela. Velmi se o svého krásného milence bála a často ho varovala, aby 

zbůhdarma neriskoval svůj život v honbě za divou zvěří: „Zanech své nerozvážnosti, sic 

mně z toho neštěstí vzejde; nikdy mi nedráždi šelmy – zbraň mocnou jim příroda dala–, 

aby mi nepřišla draze tvá ctižádost!“
144

 Adónis však nedbal Venušiných rad. Při lovu  

na kance se mu ale lehkomyslnost nevyplatila a byl divočákem rozsápán. Venuše 

milencovy smrti velmi litovala a na památku proměnila jeho krev v drobnou květinku 

Větrušku kvetoucí jen velmi krátce, jako byl krátký Adónidův život.    

 

5.8.2 Provenience obrazu 

 

Obraz Venuše a Adónis
145

 [18] byl pravděpodobně součástí rudolfínských sbírek.  

Ve vídeňském inventáři z let 1610–1619 jsou zmiňovány tři obrazy s mytologickou 

tématikou, nejsou však blíže specifikovány a proto nelze s jistotou tvrdit, že se skutečně 

jednalo o tento výjev. S větší pravděpodobností ho můžeme identifikovat s popisem 

v druhém inventáři, tentokrát z let 1747–1748. Ten hovoří o „ein ovidisches stuckh mit 

                                                 
143

 KERÉNYI 1996, 62. Kerényi uvádí, že to byl způsob pomsty boha Hélia nebo Venuše, která 

           potrestala dívku za opovážlivost tvrdit, že má vlasy krásnější než ona. Ovidius však o tom žádnou 
           zmínku neuvádí. 

144
 OVIDIUS 1974, 287. 

145
 Olej na mědi, 40 x 31 cm, Kunsthistoriches Museum, Vídeň, inv. č. 1105. Nesignováno. 



 

53 

zweien groszen und zwei kleinen füguren von Josephus Hainz.“
146

 Poprvé je obraz 

s jistotou doložen v katalogu z roku 1783 od Christiana von Mechel. 

Datace není přesně určena. Zimmer se domnívá, že obraz musel vzniknout po roce 

1603 a klade ho do souvislosti s jinou Heintzovou prací z tohoto období, a to Amorem 

opouštějícím Psýché. Obě díla by mohli spojovat amorci v prvním obrazovém plánu a 

dále samotné téma, totiž milostná dobrodružství bohů. Nicméně vzhledem k hladké 

malbě nahrazující pastózní rukopis malíře v dřívějším období, by mohl být obraz 

počítán k prvním zástupcům série mytologických prací vzniklých mezi lety  

1604–1607.
147

  

 

5.8.3 Obsahová analýza obrazu 

 

V krajinném pozadí je namalován objímající se milenecký pár, patrně jde o Adónida 

a Venuši. Zatímco Venuše se láskyplně dívá na svého milence, vášnivý lovec Adónis 

nedočkavě obrací svůj pohled dolů, k místu, kde leží jeho luk, toulec šípů a umně 

zdobená dýka. Jeho záměr brzy od Venuše odejít a věnovat se své nejmilejší zábavě 

potvrzuje i činnost malých amorků, kteří již dole připevňují obojek mladíkovu 

loveckému psu a připravují ho na nadcházející lov. Zimmer tento obraz uvádí dokonce 

pod názvem Odchod Adónida od Venuše,
148

 ačkoli je zde tato možnost pouze 

naznačena. Zajímavou domněnku vyslovil na konferenci, konané roku 1978 ve Vídni, 

Günther Heinz. Podle něho se nemusí nutně jednat o Venuši a Adónida, ale o Jupitera 

zobrazeného ve společnosti některé své milenky. K tomuto názoru ho vede fakt, že  

na obraze je u Venušiny nohy namalován orel, jeho hlavní atribut. Tento argument je 

opodstatněný, neboť v případě, že by skutečně šlo o Adónida, byl by tento motiv dosud 

nedešifrovanou alegorickou narážkou. Přesto by bylo zvláštní, kdyby malíř ničím blíže 

neupřesnil, o které z Jupiterových četných milostných dobrodružství se vlastně jedná.  

Heintz se při práci na figurální kompozici inspiroval antikou a dále renesančními a 

manýristickými malíři, zejména Polidorem, od něhož převzal například pozici psa, 

sedícího v levé části obrazu.
149

 Nakolik se Heintz inspiroval Veronesem, v jehož obraze 

                                                 
146

 ZIMMER 1971, 109. Překlad: Jeden kus od Josefa Heintze s ovidiovským tématem se dvěma 

           velkými a dvěma malými postavami. 
147

 KAUFMANN 1985, 238. Patří mezi ně např. tři obrazy s námětem báje o Amoru a Psýché, Satyři a  
           nymfy nebo Venuše, Apollo a Amor. 

148
 ZIMMER 1971, 41. 

149
 ZIMMER 1971, 108. 
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se stejným námětem se rovněž objevuje amorek upevňující psovi obojek, zůstává 

nejasné [19].  

Podle Heintzova obrazu byla pravděpodobně Mattheusem Gundelachem vytvořena 

kresba, jež patřila k souboru 111 kreseb nacházejících se ve sbírce hraběte Františka 

Antonína Berky z Dubé. Dnes ji známe podle kopie [20]. Tato kolekce kreseb později 

přešla do vlastnictví Nosticů.
150

  

 

5.8.4 Alegorický význam mýtu 

 

V této báji ztělesňuje Venuše pro Orologgia krásu a Adónis milostná potěšení, 

nezbytná k tomu, aby se krása mohla rozvíjet. Adónidovo smrtelné zranění kancem je 

přirovnáváno k narušení milostného vztahu žárlivostí nebo závistí. Adónis zemře a 

Venuše želí jeho smrti. „La bellezza rimane priva del soavissimo piacere di Amore.“
151

 

Když Orologgi píše o květině vzniklé z Adónidovy krve, nemyslí Větrušku, o níž se 

zmiňuje Ovidius, ale růži. Z mladíkovy krve, tedy milostného potěšení, se zabarvují 

růže, které se teprve v tomto spojení stávají opravdu krásnými. V období, kdy kvetou 

tyto květiny, se zdá, jako by všechna srdce hořela touhou užívat si jejich krásy. Proto i 

básníci přirovnávají tváře žen k růžím, jelikož by nenašli lepší způsob, jak jejich půvab 

výmluvněji oslavit. 

 

                                                 
150

 ZIMMER 1988, 297. 
151

 ANQUILLARA 1584, 389. Překlad: Krása zůstala bez něžného potěšení lásky.  
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5.9 Mýtus o Amorovi a Psýché 

 

     Apuleius svůj román Zlatý osel,
152

 pojednávající o metamorfóze hlavního hrdiny 

Lucia v osla a o jeho strastiplném putování, obohatil rovněž některými vloženými 

menšími příběhy a novelami. Jednou z nich je i báje o Amoru a Psýché nacházející se 

ve čtvrté až šesté knize románu. Mezi díly Josefa Heintze můžeme nalézt tři obrazy  

s tímto námětem. Jde o obraz Amor a Psýché, Amor opouští Psýché a Spící Amor se 

dvěma nymfami.  

 

5.9.1 Amor a Psýché 

 

Psýché byla nejmladší královská dcera. Pro její krásu ji lidé obdivovali a uctívali ji 

jako druhou Venuši. Bohyni to rozezlilo a přikázala Amorovi, aby způsobil, že se 

Psýché zamiluje do nejchudšího člověka na okraji společnosti. Když však Amor 

krásnou dívku spatřil, sám se do ní zamiloval a vzal si ji za ženu. Psýché však nikdy 

nesměla vidět jeho tvář, nesměla vědět, že je ženou nebeského Amora. Zlé sestry jí 

záviděly přepych a bohatství, v němž žila, a rozhodly se ji o ně připravit. Namluvily 

Psýše, že její manžel je hrozný drak, jenž ji chce později zahubit. Může se zachránit 

jedině tak, když svého muže, až za ní opět v noci přijde, zabije. Naivní dívka sestrám 

uvěřila a skutečně chtěla svého muže zabít. Včas však uviděla manželovu krásu. Poté si 

všimla jeho toulce se šípy. O jeden z nich se poranila a tím beznadějně propadla lásce 

k Amorovi. Naneštěstí však z lampičky, kterou si na manžela svítila, ukápl na Amorovo 

rameno horký olej a on se probudil. Když si uvědomil, že ho Psýché zradila, rychle 

odletěl pryč. Nešťastná manželka se vydala muže hledat. Po dlouhém putování sama 

předstoupila před bohyni Venuši a doufala v její milost. Venuše se však chtěla dívce 

pomstít a proto jí zadala čtyři nelehké úkoly, jež musela splnit, aby si vysloužila Amora 

zpět. Nejtěžší zkouškou se pro Psýché stala cesta do podsvětí, aby si od Proserpiny 

vyžádala krabičku s trochou její krásy. Vše dobře provedla, ale na zpáteční cestě 

nepřemohla zvědavost a krabičku otevřela. Nebyla v ní však krása, ale hluboký 

podzemní spánek a Psýché tvrdě usnula. Amor se zatím zotavil ze svého zranění a šel 

svou mladou ženu hledat. Poté co ji nalezl a probudil bodnutím šípu, letěl za Jupiterem 

vyprosit si jeho požehnání. Jupiter souhlasil, domluvil Venuši a na Olympu se konala 

                                                 
152

 Román vznikl ve 2. století n. l. a je jediným celistvě zachovaným starověkým spisem tohoto žánru. 
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svatba Amora a Psýché, která se po vypití poháru ambrosie stala rovněž bohyní a  

za nějaký čas se jí narodila dcera Rozkoš.
153

    

 

5.9.2 Provenience obrazu 

 

Není jisté, zda Heintz maloformátový obrázek Amor a Psýché
154

 [21] vytvořil přímo 

pro císařovu kunstkomoru nebo zda vznikl na objednávku nějakého vysoce postaveného 

dvořana či bohatého augsburského měšťana.
155

 V pražském inventáři z roku 1615 

figuruje jeden obrázek od Heintze pod označením Cupido und Psicha, jenž byl 

ohodnocen na 75 tolarů.
156

 Stal se součástí dědictví arcivévody Albrechta a roku 1615 

byl, stejně jako obraz Satyrové a nymfy, odeslán z Prahy do Bruselu, kde tento Rudolfův 

bratr působil jako místodržitel. Poté se stopa díla na dlouhou dobu ztrácí. V 19. století 

popsal Weiszsäcker jeden obrázek nalézající se ve sbírce Speck–Sternburg 

v Lützschena u Drážďan jako „Amor und Psyche. Amor rechts, schlafend auf einem 

Ruhebette;  von links nähert sich ihm Psyche, eine Lampe in der Hand.“
157

 Je tedy 

velmi pravděpodobné, že se jednalo o toto dílo, i když bylo zpočátku připisováno 

jinému manýristickému malíři, a to Adamu Elsheimerovi, který za svého krátkého 

života vytvořil poměrně málo obrazů, většinou drobnějších formátů. Weiszäcker však 

toto připsání odmítl. 

 

5.9.3 Obsahová analýza obrazu 

 

     Psýché se na radu svých sester rozhodla manžela zabít. Poté se však rozmyslela a 

rozžala lampu s olejem, aby se podívala, zda měly sestry skutečně pravdu a její muž má 

podobu hrozného draka. Heintz zachytil krátký okamžik, v němž dívka poprvé spatřila 

Amora a je jeho krásou očarována: „…spatří tu nejkrotší ze všech šelem, toho 

nejlíbeznějšího dravce, samotného Amora, půvabného boha půvabně ležícího;  

při pohledu na něho i plamének svítilny se rozveselil, zazářil jasněji…“
158

 Psýché se 

naklání nad Amorem, v pravé ruce drží lampu, zatímco způsob položení levé ruky  

na hrudi vyjadřuje nesmírný obdiv. Amor zatím nerušeně spí na posteli, spíše vsedě než 

vleže, opřený o polštář z mraku. Přes postel jsou přehozeny dvě přikrývky a bílé 

prostěradlo vinoucí se mu kolem levé nohy. Na hrudi má připevněný toulec se šípy a  

                                                 
153

 APULEIUS 1974, 106–150.  
154

 Olej na mědi, 24,5 x 18,8 cm, soukromá sbírka, Mnichov. Signováno IOHE. F.   
155

 FUČÍKOVÁ 1997, 24. 
156

 ZIMMER 1971, 90. 
157

 ZIMMER 1971, 90. Překlad: Amor a Psýché. Amor je vpravo a spí na posteli; z leva se k němu blíží 
           Psýché a v ruce drží lampu. 
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za jeho zády je položen luk. Tajuplným nasvícením postav a zajímavými pohádkovými 

prvky, jako je mračný polštář, zdůraznil Heintz nadpřirozenou atmosféru příběhu. 

     Podle Zimmera vznikl tento obrázek patrně mezi lety 1605–1606, neboť Lucas 

Kilian vytvořil již roku 1607 rytinu Venuše a Amor, na níž je mladík zachycen ve velmi 

podobné pozici. 

                                                                                                                                               
158

 APULEIUS 1974, 126. 
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5.9.4 Amor opouští Psýché 

 

5.9.5 Provenience obrazu 

 

     Obraz Amor opouští Psýché
159

 [22] byl patrně namalován přímo pro císaře Rudolfa 

II. Jeho další umístění je pak nejasné. Až mezi lety 1926–1928 byl získán ze soukromé 

sbírky dr. Peltzera z Mnichova a umístěn v Germanisches Nationalmuseum v 

Norimberku. Dlouhou dobu se dokonce ani nepočítalo s Heintzovým autorstvím. Obraz 

byl připisován Hansi von Aachen ještě v roce 1926, kdy byl za tímto účelem získán ze 

soukromé sbírky. O Heintzově tvůrčí invenci však nemůže být žádných pochyb.
160

        

     Jelikož je obraz opět nesignován a nedatován, není snadné určit přesnou dobu 

vzniku. Vodítkem by mohli být dva amorci v popředí, kteří jsou podobní dovádějícím 

erotům z Parmigianinova obrazu Amor brousící šíp
161

 [23]. V roce 1603 bylo toto 

Parmigianinovo dílo dodáno do Prahy a Heintz měl tedy příležitost ho řádně 

prostudovat a inspirovat se jím.  

 

 

5.9.6 Obsahová analýza obrazu 

 

Obraz Amor opouští Psýché přímo situačně navazuje na scénu předchozí, kdy Psýché 

odhalila manželovu totožnost. Tak dlouho se na něho zálibně dívala až jí z lampy, 

kterou držela v ruce, ukápla kapka horkého oleje na Amorovo rameno. „Popálený bůh 

vyskočil, a když viděl, jak hanebně byla zrazena jeho důvěra, okamžitě beze slova 

odletěl polibkům a pažím zoufalé manželky.“
162

 Heintz zachytil Amora v momentu, kdy 

se s vyčítavým gestem obrací na ženu a chystá se opustit palác. Psýché je k divákovi 

otočena zády a do obličeje jí není vidět. V krkolomné pozici částečně leží na rozestlané 

posteli. Tato poloha patří k ustáleným topoi, často užívaným až do 18. století.
163

 Ačkoli 

pochází již z dob antiky, inspiroval se Heintz patrně při svém prvním italském pobytu 

jednou z Raffaelových figur ve Ville Farnesině
164

 [24].  

Nesourodě s touto dramatickou událostí působí dva skotačící amorci dole v popředí. 

Podobní se objevují i v díle Venuše a Adonis. Dvě holubice, umístěné v dolní části 
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 Olej na plátně, 177,5 x 111,4 cm, Germanisches Nationalmuseum, Norimberg, inv.č. GM 1118. 
           Nesignováno. 

160
 Tento Zimmerův názor podporuje i Neumann, Strieder či Oberhuber.  

161
 ZIMMER 1971, 91. 
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 APULEIUS 1974, 127. 
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 Můžeme ji najít například v díle Tiziana, Tintoretta, Sprangera nebo Norberta Grunda. 
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 ZIMMER 1971, 91. Jde o fresku Svatba Amora a Psýché. 
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obrazu, jsou jistě nositeli nějakého druhotného významu. V návaznosti na antický 

starověk symbolizuje holubice či párek holubic lásku. Proto jsou jedním z atributů 

bohyně Venuše, mohou však symbolizovat i žádostivost.
165

 Tímto způsobem by zde 

mohla být připomenuta Amorova matka, snažící se mladou dvojici rozeštvat. 

Skutečnost, že se holubice na sebe obrací spíše hněvivě, opravňuje však spíše k názoru, 

že tímto způsobem chtěl malíř upozornit na svár mezi milenci.  

                                                 
165

 HALL 2008, 163. 
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5.9.7 Spící Amor se dvěma nymfami 

 

5.9.8 Provenience obrazu 

 

Tento malý obrázek
166

 [25] je zmíněn již v inventáři z let 1610–1619 a taktéž 

v soupisu z roku 1619. Opravňuje nás to k domněnce, že byl vytvořen pro Rudolfa II. 

V korespondenci mohučského kurfiřta a arcibiskupa Lothara Františka Schönborna se 

nalézá dopis benátského obchodníka Giovanniho Chechela. Ten 15. 12. 1711 předal 

Schönbornovu uměleckému agentu v Itálii seznam maleb, v němž je tento obrázek 

zmíněn. V roce 1719 byl vydán první tištěný katalog schönbornovské sbírky. Rodina si 

tohoto dílka velmi cenila a podržela ho ve svých soukromých komnatách na zámku 

Weissenstein v Pommersfeldenu, kde Schönborn po dvacet let shromažďoval získané 

umělecké poklady. V tomto objektu se Heintzův Spící Amor se dvěma nymfami nachází 

dodnes.
167

  

Ani tento obraz není datován. Kvůli jeho podobnosti s Amorem a Psýché a redukci 

figur se řadí k Heintzovým pozdějším pracím, vzniklým kolem roku 1605.
168

  

O autorství nejsou i přes absenci signatury žádné pochyby. 

Patrně jen o málo později vznikla zvětšená kopie Spícího amora, namalovaná  

na plátně. Jeho původ ani autor není znám. Je možné, že obraz byl součástí Nostické 

sbírky.
169

 Vídeňský inventář z roku 1747–1748 a z roku 1750 ho překvapivě přisuzuje 

Hansi von Aachen. Podle rakouského kunsthistorika Theodora Frimmela může plátno 

pocházet rovněž z vídeňského Belvederu, kde se nacházelo ve sbírce hraběte Lamberga. 

Odtud potom přešlo do Akademie výtvarných umění, kde se nalézá dodnes.
170

  

Ačkoli kompozice zůstala věrna originálu, došlo ke dvěma viditelným změnám. 

Amorova bedra jsou na rozdíl od Heintzova obrazu zakrytá a obličej nymfy situované 

vlevo je obrácen směrem k divákovi. Také její proporce se změnily a v porovnání 

s vedle ležícím Amorem vypadá její postava nepřiměřeně robustně. K tomuto 

novějšímu plátnu se dochovaly dvě kresby [26], [27], jež byly pravděpodobně rovněž 

součástí Nostické sbírky.  

 

 

                                                 
166

 Olej na mědi, 44,5 x 29 cm, Schloss Weissenstein, Pommersfelden, inv. č. 1. Nesignováno.  
167

 SCHULTZE 1988, 236. 
168

 ZIMMER 1971, 92. 
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 SCHULTZE 1988, 236. 
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 ZIMMER 1971, 92. 
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5.9.9 Obsahová analýza obrazu  

 

 Malíř se v zobrazení tohoto výjevu pouze volně inspiroval literární předlohou a 

pozměnil umístění i hlavní protagonisty příběhu. Místo do paláce je scéna zasazena  

do noční krajiny, v níž spí pod stromy Amor. Vedle něho jsou namísto Psýchy 

zobrazeny dvě nymfy či dívky, zkoušející ostrost Amorova šípu. Ačkoli má bůh zavřené 

oči, na tváři mu pohrává lehký potutelný úsměv. Vypadá, jako by spánek pouze 

předstíral a ve skutečnosti věděl o všem, co se vedle něho odehrává i jaké nebezpečí nic 

netušícím nymfám hrozí. Jedna z nich již nastavuje prostřední prst, aby vyzkoušela 

ostrost šípu, který ji co nevidět zraní.  

Intensivní světlo a kouzelná noční krajina zdůrazňují tajemnou náladovost výjevu a 

celek získává obdobné pohádkové ladění jako obraz Amor a Psýché. 

 

5.9.10 Alegorický význam mýtu 

 

Obdobné téma nalezneme v Shakespearových Sonetech. Místo šípu, který si Heintz 

přimyslel, se zde ale setkáváme s hořící pochodní, kterou nymfy ponoří do chladného 

pramene. Pochodeň sice zhasne, ale z pramene začne vyvěrat žhavá voda. Skrytý 

význam této scény, by tedy měl být tento: Láska ti zůstane zachována, dokud žár  

v prameni nevychladne.
171

 Možná má Heintzův výjev skrytě vyjadřovat nějaké podobné 

poselství.  
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6. Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem se snažila na pozadí dobové hospodářské a kulturní 

situace představit osobnost rudolfínského malíře Josefa Heintze st. a na základě 

obsahové analýzy jeho uměleckých děl jsem se pokusila ukázat, jaký význam se při 

zpracovávání mytologických námětů přikládal klasické literatuře a jak významnou roli 

v nich hrála symbolika a alegorie. 

Již za místodržitelství arcivévody Ferdinanda Tyrolského docházelo k pozvolnému 

pronikání renesance do českého prostředí. Ferdinandův pražský pobyt vlastně 

připravoval půdu a předznamenával kulturní rozkvět, jenž nastal po přesídlení Rudolfa 

II. do Prahy. Nicméně v českém prostředí nikdy nedošlo k úplné recepci renesančního 

forem a v souladu se stále přežívající středověkou tradicí se vytvořila specifická česká 

variace na italský renesanční sloh.   

Císař Rudolf II. byl velmi komplikovanou osobností. Ačkoli zpočátku projevoval  

o vladařské povinnosti zájem a snažil se v roli panovníka aktivně vystupovat, po roce 

1580 začal téměř veškerou energii věnovat umění a svým sbírkám. Císařský dvůr, 

sídlící od roku 1583 v Praze, se stal významným evropským centrem uměleckého stylu 

zvaného manýrismus. Tvorba rudolfínských malířů se v tomto duchu zaměřovala  

na syntézu různých přístupů a estetických postojů. Inspirovala se italským figurálním 

i nizozemským žánrovým malířstvím, zcela však nerecipovala jeho realismus a 

nedokázala se oprostit od idealistických tendencí.    

Josef Heintz patřil k privilegovaným osobnostem dvorského okruhu. Do císařových 

služeb vstoupil hned po absolvování své studijní italské cesty. Postupem času si vytvořil 

vlastní styl, charakteristický lehkou formou, jasnými výraznými barvami kontrastně 

kladenými vedle sebe a ladností pohybů postav. Ačkoli se snažil o typizaci tváří, 

hrdinky jeho kompozic mají určité charakteristické rysy, které se v každém obraze 

opakují a vytváří tak určitý prototyp dívky s malou hlavou a jemným obličejem. 

Heintzovo dílo bylo oceňováno ještě po několik staletí, jeho ženské postavy byly 

vyzdvihovány pro svou přirozenost a graciéznost. Až 19. století přineslo v tomto 

hodnocení změnu. Jeho dílo bylo označeno za eklektické, tedy svým způsobem 

podřadné. Eklekticismus však na konci 16. století nebyl považován za špatný, naopak se 

od malířů vyžadovalo, aby napodobováním velkých vzorů zabránili stagnaci umění 

syntézou toho nejlepšího, co bylo dosud vytvořeno. Na Heintzovu obranu musíme 
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dodat, že práce jiných umělců mu sloužily spíše jako podnět a inspirace a že do díla 

vkládal mnohdy vlastní nemalou invenci.  

K preferovaným námětům dvorského umění patřila mytologie, do níž bylo možné 

nejlépe dosadit eroticky smyslný podtext. Zdrojem inspirace byly pro umělce řídící se 

mottem „ut pictura poesis“ klasické spisy Ovidia, Vergilia, Apuleia či Homéra. Velmi 

důležitou součástí děl rudolfínských umělců tvoří symboly a alegorické významy, jež 

jsou na první pohled nezachytitelné. K jejich rozluštění bylo třeba použít některou 

z příruček nebo komentářů, jež vysvětlovaly smysl v zobrazeném výjevu zakódovaný a 

daly uživateli zpětnou vazbu, možnost vztáhnout si nalezený smysl na svou osobu. Je 

třeba dodat, že většina těchto děl nebyla širší veřejnosti přístupna. Tvořila součást 

sbírek Rudolfa II., jemuž nečinilo obtíže alegoriím porozumět. 

Mým záměrem bylo pokusit se na několika Heintzových mytologických obrazech 

demonstrovat tuto souvztažnost literární předlohy, v našem případě Ovidiových 

Metamorfóz a Apuleiova Zlatého Osla, se zobrazeným výjevem, a ukázat, nakolik 

zůstal malíř věrný předloze, a nakolik uplatnil vlastní nápaditost, případně se nechal 

ovlivnit jiným umělcem. Dále jsem pomocí ikonografické metody identifikovala 

přítomné postavy, v případě nejasností jsem alespoň předložila návrh, o koho by se dle 

mého názoru mohlo jednat. V úvahu jsem brala i dochované kresby, které jsem 

porovnávala s konečnou podobou obrazu. 

Dalším cílem, který jsem si vytyčila, bylo spojení výjevu s alegorickým obsahem.  

Za tímto účelem jsem pracovala s italským komentářem přebásněných Ovidiových 

Metamorfóz Giuseppa Orologgiho, jenž byl vydán roku 1563. Domnívám se, že tyto 

alegorie měly vesměs kosmologický charakter a týkaly se řádu nebes, jako v případě 

obrazu Satyrové a nymfy, Pád Faëthóna či Diana a Aktaión. Také výběr tvaru obrazu 

nemusel být náhodný a mohl přímo souviset s jeho námětem, jak se ukázalo v případě 

již zmiňovaného díla Satyrové a nymfy. Jeho kosmologický význam souzní s oválnou 

formou, jež by se měla vztahovat ke Keplerovým zákonům o eliptických drahách 

planet. Tento poznatek velmi dobře koresponduje s velkým zájmem, kterému se  

na rudolfínském dvoře těšila astrologie. Vždyť ve dvorské službě působili i Tycho 

Brahe a Johannes Kepler. Všechny nové poznatky mohli mít rudolfínští umělci tedy 

přímo od pramene.   

Josef Heintz st. patřil k předním umělcům působících na dvoře Rudolfa II. Ačkoli mu 

nebyla dosud odbornou veřejností věnována taková pozornost jako jeho kolegům Hansi 

von Aachen či Bartholomeu Sprangerovi, domnívám se, že jeho dílo v sobě skrývá 
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velký potenciál a ráda bych se jeho tvorbě věnovala i nadále. Ve své bakalářské práci 

jsem se snažila na konkrétních příkladech Heintzových obrazů dokázat propojenost 

literární předlohy, výtvarného díla a alegorického významu, jenž může někdy být 

zajímavým námětem k přemýšlení o smyslu světa i naší vlastní existence.             
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