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Anotace 
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ikonografických námětů a jejich typologické porovnání s obdobnými díly v 

zahraničních sbírkách. 
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Úvod 

 

Předmětem této práce je italská renesanční majolika 16. století, nacházející se 

v českých sbírkách. Renesanční umění se zrodilo na počátku 15. století ve Florencii, 

která byla městem řemesel, umění a obchodu. Pěstoval se zde humanismus a šířilo se 

antické umění a jeho sběratelství. Renesanční umění se štědře podporovalo ze strany 

bohatých mecenášů. Renesanční umělci se snažili zobrazovat viděnou skutečnost, kladli 

důraz na vědecké poznání, studovali perspektivu a anatomii, usilovali o harmonii a 

vnitřní klid. Vedoucí role měla architektura, malířství a sochařství. V užitém umění 

vzkvétalo zejména zlatnictví a právě v této době se rozvíjí i výroba majoliky. 

Keramika zobrazující mytologické příběhy ve stylu istoriati se nachází 

v českých sbírkových institucích. Pro svou práci jsem čerpala z fondů 

Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Slezského zemského muzea v Opavě a 

Severočeského muzea v Liberci. Umělěckoprůmyslové muzeum v Praze vlastní největší 

počet italských renesančních majolik v tomto stylu istoriati. Opava je po Praze ihned na 

druhém místě v počtu památek a patří mezi tři největší sbírkové instituce v České 

republice. Severočeské muzeum v Liberci se řadí v českých zemích k nejstarším 

muzeím svého typu. Přesto jsou nám známé i další sbírkové instituce, například 

Moravská galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Národní muzeum v Praze a další. 

Cílem mé práce ale nebylo zahrnout všechny tyto sbírkové instituce. Výběr byl zaměřen 

pouze na majoliku ve stylu istoriati z vybraných českých sbírek. 

Majolika představuje výhradně hrnčířské výrobky (keramiku) s cíničitou 

glazurou italského původu, vyráběné od 14. století. Svého vrcholu dosahují na sklonku 

15. a počátku 16. století. Termín byl poprvé uplatněn v Itálii ve 14. století pro 

hispanomaurské lesklé zboží dovážené do Itálie přes ostrov Mallorcu (odtud název 

majolika) – tyto výrobky se staly inspirací pro italské hrnčíře.
1
 

Když se řekne italská majolika, představíme si barvami zdobenou keramiku. 

Důležité je podotknout, že při identifikaci tohoto druhu keramiky nerozhoduje její 

vzhled, ale důležitá je technika výroby. Na technice totiž závisí možnosti výtvarného 

dekoru při malování majolik.
2
 

                                                 
1
 CAMPBELL 2006, 73. 

2
 VYDROVÁ 1973, nepag. 
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Technika majoliky se rozšířila z Itálie nejprve do Francie, Španělska a Nizozemí 

v podobě mís, váz a dlaždic, poté do Německa a českých zemí. 

V práci se věnuji především shrnutí renesanční keramiky, na níž jsou zobrazeny 

příběhy z antické mytologie. Náboženství bylo pro antického člověka důležitým a 

pronikalo celým jeho životem. Antická kultura vyznávala polyteismus,
3
 který pronikal 

také do oblasti výtvarného umění a literatury. Řecké náboženství převzali a 

transformovali Římané. Renesance hlásí znovuzrození pravého umění a kultury, navrací 

se k antice po gotickém období, které bylo považováno za úpadek. Počátkem renesance 

se tedy řecko-římská mytologie stává nevyčerpatelným zdrojem inspirace. V celé 

Evropě vycházela umělecká a literární díla starověkých autorů, z nichž těžili malíři, 

sochaři a básníci.  

Všechna jména božstev,
4
 která ve své práci používám nejen k ikonografickým 

rozborům, jsou římská. Výjimkou je citace Homérových řeckých pramenů, kde jsem 

jména zachovala v řecké podobě, aby text neztratil svou pointu. Při psaní a skloňování 

antických vlastních jmen jsem se držela slovníku Vojtěcha Zamarovského. 

Cílem mé práce je především blíže uvést majoliku, které dosud nebyla věnována 

taková pozornost jako například populárním dílům architektonickým, malířským nebo 

sochařským. Pokusila jsem se vybádat, kolik toho v českých sbírkách vlastníme, jaká 

tématika se vyskytuje a jaký je celkový stav keramiky. Největší pozornost je v práci 

věnována identifikaci a ikonografickému rozboru těchto vybraných děl. 

Po přehledu literatury, kterou jsem při psaní práce použila, přiblížím a 

zhodnotím nejdůležitější centra produkce italské renesanční keramiky a uvedu 

odpovídající příklady ke každému z nich. 

Další kapitola bude zaměřena na styl istoriati, ve které se pokusím o výklad a 

charakterizaci ilustračního stylu, ve kterém vrcholí éra ,,krásného stylu“ a je tedy 

hlavním tématem mé práce. 

Stěžejní kapitolu tvoří katalogové heslo. Zaměřím se na identifikaci předmětů a 

důkladný popis (formální analýzu) každého talíře, dále se budu věnovat 

ikonografickému rozboru vyobrazených výjevů. S pomocí dostupných řeckých a 

římských pramenů se poté pokusím propojit výtvarnou formu s literární formou 

                                                 
3
 Víra ve více bohů. 

4
 Pokud jsou totožná s řeckými. 
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mytologických příběhů – uvedu odpovídající literární ukázky, které byly jednou 

z důležitých složek inspirace pro tvorbu uměleckých děl. Dokonce sám Francesco 

Xanto Avelli uváděl na zadních vnějších stranách majolik odkazy na prameny římských 

a italských autorů, například Titus Livius, Ovidius a další. Představím i další ukázky 

uměleckých děl odpovídajících určitým námětům, jimiž se umělci mohli inspirovat.  

Katalogové heslo je seřazeno nejprve dle sbírkových institucí, které jsem si 

zvolila za svůj cíl v bádání – Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Slezské zemské 

muzeum v Opavě a Severočeské muzeum v Liberci. Dále jsou talíře seřazené podle 

jejich velikosti, od největšího k nejmenšímu. 

Dále rozděluji předměty na talíře a mísy. Podle Uměleckoprůmyslového muzea 

uvádím jako talíře majoliku, jejíž průměr je do 30 cm. Vše, co má průměr 30 cm a více 

uvádím jako mísu. 

Poslední kapitola se zaměří na závěrečné zhodnocení  a typologické porovnání 

italské renesanční majoliky se zahraničními sbírkami. Pokusím se najít ikonograficky 

stejné nebo alespoň podobné majoliky v zahraničních sbírkách a porovnat je s talíři 

katalogového hesla z českých sbírkových institucí. Pokusím se najít shodné znaky nebo 

naopak protiklady. Typologické porovnání bude řazeno shodně s katalogovým heslem.
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1. Stav bádání o italské renesanční majolice 

1.1.  Přehled literatury 

,,Pokud je nám známo, staří Římané neovládali tento druh malby na keramice. 

Nádoby z tehdejší doby, které byly nalezeny s popelem jejich mrtvých, jsou pokryty 

rytými figurami v jedné barvě na nějaké vymezené ploše, někdy v černé, červené nebo 

bílé, avšak nikdy s onou zářivostí glazury ani půvabem a rozmanitostí malby, jakou lze 

vidět za našich časů.“
5
 

Takto popisuje tvorbu své doby Giorgio Vasari, který byl nejen italským 

architektem, dvorním malířem u členů italského měšťanského rodu Medici, ale také 

jedním z prvních kunsthistoriků. Jeho dílo Le Vite dei più eccellenti pittori, scultori, 

pittori e architetti (Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů) líčí nejen 

životopisy osobností, ale obsahuje i mnoho jiných důležitých informací o umění své 

doby. První vydání vyšlo roku 1550, druhé rozšířené vydání vyšlo v roce 1568. 

Majolika se stala jedním z prvních charakteristických, reprezentativních projevů 

hmotné kultury italské renesance. 

O vývoji a problematice italské majoliky existuje rozsáhlá odborná cizojazyčná 

literatura, tvořící první skupinu důležitou pro studium keramiky. K hodnotným, 

moderním příručkám odvětví zmiňme Five centuries of Italian maiolica
6
 z roku 1960 

od italského autora Giuseppe Liveraniho, který byl velkým expertem přes keramiku. Ve 

své knize objasňuje co to keramika je, její vlastnosti a historii. Další příručkou je 

například Italian Maiolica
7
 Bernarda Rackhama z roku 1963. 

Druhou skupinou literatury, zásadní pro poznání renesanční majoliky, jsou 

katalogy sbírkových institucí. Ze zahraničních katalogů muzejních sbírek jsou u nás 

dostupné například Italian ceramics: Catalogue of the J. Paul Getty Museum 

Collection
8
 od Catherine Hess. Katalog je napsán v anglickém jazyce. Obsahuje pestré 

katalogové heslo, které podrobně popisuje každý sbírkový předmět muzea v Los 

Angeles, kvalitní fotografie a přílohou je ukázka různých tvarů a forem majoliky. 

Dalším je Italian Majolica XV–XVIII Centuries,
9
 jehož autorem je Kube Alfred 

                                                 
5
 FRONEK 2006, 55. 

6
 LIVERANI 1960. 

7
 RACKHAM 1963. 

8
 HESS 2002. 

9
 KUBE 1976. 
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Nicolayevich. Tento katalog představuje sbírku keramiky, nacházející se v Ermitáži 

v Petrohradě. V publikaci je kvalitně a podrobně zpracovaná historie, centra výroby 

majoliky a katalogové heslo. Nejenže obsahuje kvalitní fotografie celostránkového 

formátu, také text je pravidelně doprovázen miniaturními ukázkami. Celý katalog je 

v ruštině a angličtině. 

Katalog představující sbírku Metropolitního muzea v New Yorku je nazván 

Italian Majolica in the Robert Lehman Collection
10

 od Jörga Rasmussena. Katalog je 

chronologicky dělen podle jednotlivých výrobních center majoliky. Příloha taktéž 

zahrnuje ukázku tvarů italské majoliky. 
Katalogy výstav nebo muzejních sbírek jsou klíčovou literaturou především 

v českém prostředí. Nutno říci, že zdaleka nedosahují tak vysoké kvality jako katalogy 

zahraničních autorů. Za prvé jsou to většinou malé a tenké knížečky, z čehož plyne, že 

obrazová příloha není natolik kvalitně provedená a obsahuje většinou jen stručný popis 

výrobních center nebo historie. Za druhé tyto katalogy vycházely většinou pouze jako 

jakýsi průvodce k výstavám a zahrnovaly jen vybrané předměty, které se vystavovaly. 

Nebyly tedy souhrnným materiálem některé ze sbírkových institucí. Populární autorkou 

věnující se majolice v českém prostředí byla Jiřina Vydrová. V roce 1967 publikovala 

svůj článek Italská majolika ve sbírkách Národního muzea v Praze
11

 v časopise 

Národního muzea, ročník 136, číslo 4, kde stručně uvádí majoliku a hodnotí její tehdejší 

stav v Národním muzeu. Následuje výčet děl, ke kterým uvádí jejich dataci, 

provenienci, rozměry, atd. Roku 1973 publikovala katalog k výstavě v Královském 

letohrádku na Pražském hradě, který nese název Velká doba italského umění ohně: 

Italská majolika z československých sbírek.
12

 Vydrová komentuje výstavu následujícími 

slovy: ,,Naprostá většina italských majolik ze sbírek státních zámků a našich muzeí je 

našemu publiku neznámá. Výstava Velká doba italského umění ohně je první příležitostí 

pro naši veřejnost seznámit se, alespoň ve výběru, s tímto vzácným keramickým 

uměním, které je přesvědčivým výrazem doby kdy umělecká tvůrčí činnost se stala 

smyslem lidského počínání, prostředkem k chápání světa a jeho výkladu a nakonec i 

prostředkem k vyjádření vlastní lidské osobnosti.“
13

 Katalog zahrnuje díla mnohých 

muzeí a sbírkových institucí a jejich nekompletní obrazovou přílohu. Glosář vysvětluje 

                                                 
10

 RASMUSSEN 1989. 
11

 VYDROVÁ 1967, 200–206.  
12

 VYDROVÁ 1973. 
13

 VYDROVÁ 1973, nepag. 
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vybrané pojmy, přibližuje důležité osobnosti a zmiňuje se o hlavních centrech spjatých 

s produkcí majolikové výroby. Vydrová stručně popsala vývoj keramiky a ke každému 

období zpracovala vybraná díla (vznik, datace, původ, …). Na konci katalogu jako 

přílohu uvedla různé tvary italské keramiky a zvlášť očíslovanou obrazovou přílohu. 

Dalším katalogem, který vyšel k výstavě v zámku Trója v letech 1992–1993 je 

Evropská fajáns ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
14

 od Jany Kybalové 

z roku 1992. Celý katalog je v anglickém jazyce. Kromě úvodu a keramických děl je 

zde zařazen krátký glosář objasňující některé z termínů uměleckého řemesla. Fotografie 

jsou rozmístěny průběžně celým katalogem. 

V roce 2006 vychází publikace k výstavě v Klášteře sv. Jiří z let 2006–2007, 

kterou uspořádala Národní galerie v Praze ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým 

muzeem v Praze a Slezským zemským muzeem.
15

 Katalog s názvem Terra [cotta]: 

Plastika a majolika italské renesance
16

 od Petra Přibyla je dělen na dvě části. V první 

části se Petr Přibyl zabývá Uměním plastiky ve Florencii. Druhá část náleží Renesanční 

majolice s malbou istoriato, kterou zpracoval Jiří Fronek. Katalog obsahuje český a 

anglický text, kvalitní barevné fotografie a obšírný odkaz na bibliografii. Zpráva o této 

výstavě vyšla jako článek v časopise Keramika a sklo číslo 1/2007, design, umění, 

řemeslo.  

Ke sbírkám Slezského zemského muzea publikovala v roce 1963 katalog Eva 

Klimešová, která v něm podává historii o budování sbírek a jejich budoucí perspektivy. 

Uměleckohistorické sbírky Slezského muzea
17

 se zabývají obrazy, plastikou, sklem, 

kovem, keramikou, textilem, nábytkem, atd. Ke každé sbírce napsala krátký úvod 

v češtině, ruštině a němčině. Obrazová příloha zde zabírá téměř sto stránek. 

Katalogy a články vydává a publikuje také Pavel Štěpánek, který se věnoval 

především španělské keramice. V roce 2010 publikoval katalog s názvem Španělská 

keramika ze sbírky Slezského zemského muzea.
18

 Jeho článek pod názvem Španělská 

listrovaná majolika vyšel v oddíle historie v časopise Keramika a sklo číslo 2/2003, 

design, umění, řemeslo. Dále v roce 1999 publikoval článek Španělská majolika ve 

sbírce Moravské galerie do časopisu 55. Bulletin moravské galerie v Brně. 

                                                 
14

 KYBALOVÁ 1992. 
15

 http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/303098, vyhledáno 10. 3. 2014. 
16

 PŘIBYL 2006. 
17

 KLIMEŠOVÁ 1963. 
18

 ŠTĚPÁNEK 2010. 

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/303098
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Netoliko do hloubky, ale přece jenom se výrobkům ve stylu istoriato věnuje i 

monografie Dějiny užitého umění: Vývoj užitého umění a stylistických prvků od 

renesance do postmoderní doby
19

 od Noël Rileyové. Co se nesmí zapřít je kvalitně 

propracovaná barevná obrazová příloha, doprovázející jednotlivé kapitoly. Další 

knihou, v níž najdeme stručné informace věnující se italské keramice, jsou Dějiny 

užitého umění od nejstarších dob po současnost
20

 od Henryho de Moranta. Tato kniha 

zahrnuje pouze černo-bílé fotografie. 

Jako klíčovou knihu pro ikonografický rozbor a výklad námětů, atributů a postav 

jsem použila Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění
21

od Jamese Halla, z roku 

2008. Slovník antické kultury,
22

 který vydal Václav Bahník a kolektiv autorů, mi 

pomohl ve výkladu a zorientování se v některých pojmech. Slovník řecko-římské 

mytologie a kultury,
23

 jehož autorem je René Martin obsahuje daleko víc, než jenom 

seznam jmen. Každé heslo obsahuje zajímavé informace o jazykovém, literárním, 

výtvarném a hudebním zpracování. Dle výkladového slovníku Vojtěcha Zamarovského, 

Bohové a hrdinové antických bájí,
24

 jsem se řídila v pravopisu jmen a jejích skloňování. 

Jako poslední slovník jsem použila Encyklopedii antické mytologie
25

 od Gerharda 

Finka. 

K ikonografickému rozboru a především k výkladu mytologických příběhů jsem 

dále použila literární prameny řecko-římské mytologie. K řeckým pramenům, ze 

kterých jsem čerpala, patří dva eposy – Ílias
26

 a Odysseia.
27

 Autorem eposů je Homér, 

největší řecký básník 9. století př. n. l, o jehož životě nevíme téměř nic. Jeho dílo tvoří 

základ řecké i latinské literatury. 

K římským pramenům, z nichž jsem čerpala, patří hrdinský epos Aeneis,
28

 jehož 

autorem je Publius Vergilius Maro, římský básník, žijící v letech 71–19. př. n. l. Jeho 

dílo tematicky navazuje na Homéra. K dalším použitým pramenům náleží Ovidiovy 

Proměny
29

 a Metamorfósy.
30

 Právě Proměny se později staly zdrojem nekončící 

                                                 
19

 RILEYOVÁ 2004. 
20

 MORANT 1983. 
21

 HALL 2008. 
22

 BAHNÍK 1974. 
23

 MARTIN 1993. 
24

 ZAMAROVSKÝ 2005. 
25

 FINK 1996. 
26

 HOMÉR 2010. 
27

 HOMÉR 2012. 
28

 MARO 2011. 
29

 NASO 1998. 
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inspirace pro umělce. Publius Ovidius Naso žijící v letech 43 př. n. l.–17. n. l., byl 

slavný římský básník zlaté doby římského básnictví. K výkladu jsem taktéž použila dílo 

Šlehy a úsměvy
31

 od římského řečníka, filosofa a satirika Lúkiána, který žil v letech 

120–180 n. l. 

Z novodobých autorů jsem čerpala z díla Mytologie
32

 od Imreho Trencsényi 

Waldapfela, maďarského historika, který proslul jako překladatel z antické řecké a 

římské literatury. Autor žil v letech 1908–1970. 

V závěru bych ráda podotkla, že knihovní fondy v Čechách nejsou pro téma 

majoliky dostatečně obsáhlé a neměla jsem bohužel možnost studovat ani v zahraničí. A 

tak v rámci hledání komparací sbírkových předmětů jsem využívala hlavně internetové 

stránky dostupných světových muzeí a galerií, například Metropolitního muzea v New 

Yorku, Národní galerie v Londýně, Victoria a Albert muzea v Londýně, aukčního domu 

Christie's a dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
30

 NASO 1963. 
31

 LÚKIÁNOS 1969. 
32

 WALDAPFEL 1967. 



 

14 

1.2.  Hlavní centra produkce 

Práce je soustředěna především na majoliku typu istoriati. Proto ihned ze 

začátku, tak jako ve všem, je nezbytně nutné si připomenout její historický kontext. 

V této části rozeberu několik hlavních center, ve kterých se majolika vyráběla a uvedu 

odpovídající názorné příklady jednotlivých výrobků (děl, typů).  

Většina měst, kromě Faenzy, byla soustředěna do malých venkovských míst, 

která měla na dosah k surovinám, kterých bylo potřeba pro výrobu – voda, dřevo na 

otop, vhodné keramické jíly.
33

  

Hlavní roli zde bezesporu zaujímá Urbino, a to nejen proto, že odsud pochází 

většina děl přítomných v českých sbírkách, ale také proto, že urbinské období je dobou 

největšího rozkvětu tohoto slohu. Své vůdčí postavení získává převážně v letech 1525–

1530 a jeho vliv postupně silně působí na jiná výrobní centra. Jedním z důležitých 

aspektů pro připomenutí Urbina, je to, že zde působila osoba Nicola Pelliparia. Z toho 

plyne další důležité, tradiční centrum, jehož nejvýznamnějším obdobím výroby byla 

první polovina 16. století – Castel Durante. Právě zde, nedaleko Urbina, se narodil a 

zprvu byl činný Nicola Pelliparius. Důležité je se zmínit i o Pesaru. Z tohoto městečka 

pochází jediný talíř z mé práce, kterým je Pýramus a Thisbe. Jeho produkce začala 

postupně klesat a byla zastíněna rozkvětem sousedního Urbina. Jeho situace se zlepšila 

v době, kdy se Guidobaldo II. della Rovere stal roku 1538 vévodou urbinským a jeho 

dvůr sídlil v Pesaru. Výrobou produkce istoriati se Pesaro zařadilo mezi významná 

centra.  

Benátky zmiňuji proto, že se naopak výrazně liší od produkce ostatních 

italských center. Mimojiné se ve sbírce Slezského zemského muzea v Opavě nachází 

benátský talíř, uvádím jej jako příklad, čímž je pro nás centrum taktéž zajímavé. Do 

Benátek silně proudil vliv z Východu, což je prokazatelné na jejích výrobcích. 

Charakteristickým prvkem majoliky Benátek v 16. století byla především záliba 

v rostlinných dekorech a užívání bleděmodrých polev. 

Hned na začátek je důležité začít Faenzou, která se řadí k nejstarším centrum 

v majolikové výrobě.
34

 Své vůdčí postavení si udržovala od konce 15. století. Postupně 

Faenza taktéž ztrácí své vedoucí postavení. Faenza byla jedním z nejranějších a 

                                                 
33

 FRONEK 2006, 57. 
34

 Nejstarší datovatelná památka je džbán se znakem Astorgia Manfredi z let 1393 až 1405.                           
In: VYDROVÁ 1973, nepag. Autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt fotografii džbánu. 



 

15 

nejvýznamnějších center ve výrobě majoliky v Itálii. Výroba keramiky se zde rozvíjela 

již od konce 14. století pod patronací Manfrediů, pánů Urbina. Faenza se však za 

plnohodnotné centrum výroby považuje od druhé poloviny 15. století, kdy její styl 

nabývá na originalitě a pod vlivem Florencie se zde rozvíjí ornamentální a dekorativní 

podněty. 

Aktivita majolikové výroby stoupla především v době, kdy byla v roce 1520 

založena manufaktura Casa Pirota. Zde se začala užívat zcela nová technika ve zdobení 

– berettino. Vydrová tento pojem vysvětluje jako ,,etymologicky nevyjasněný termín 

vztahující se na majoliky s bleděmodrou, tmavomodře vykrývanou polevou, a bíle 

doplněným dekorem. Název se vyskytuje ve spojení s groteskovým stylem faenzské 

dílny Casa Pirota ve 2. čtvrtině 16. století.“
35

 Nutno uvést, že umělci z Faenzy, kteří 

tvořili na počátku 16. století zcela výjimečně, nechávali nápisy na svých dílech, 

uvádějící poznatky o místě výroby. Dílna Casa Pirota měla svůj vlastní, osobitý znak, 

který se maloval na zadní vnější stranu kruhových talířů. Znak měl podobu kruhu, 

děleného na čtyři části, a v jedné ze čtyř částí se ještě vyobrazil malý kroužek. Zřídka se 

uváděl samotný název manufaktury Casa Pirota. Dílna produkovala často menší talířky 

s malým vypouklým dnem, na kterém se zobrazovaly figury nebo erby objednavatelů. 

Figurální zdobení vytvářené v Casa Pirota dosáhlo svého vrcholu v letech 1520–1530. 

Charakteristickým znakem majolik pocházejících z Faenzy bylo zdobení vnější 

strany ornamentem různých barev, zatímco v ostatních městech se vnější strana 

pokrývala pouze bílou polevou. Okolo roku 1520 se bohatě produkovalo lékárnické 

nádobí nejrůznějších forem. Zdobení se udělovala velká pozornost, zobrazovaly se 

ženské nebo mužské busty vyobrazené z profilu. Nutno uvést, že autoři se snažili 

vyrovnat konkurenci Urbina, které udělovalo minimální pozornost výrobě tohoto 

nádobí. Na počátku třicátých let 16. století začíná do Faenzy proudit vliv z Urbina. 

Nejpopulárnější osobou ve Faenze, tvořící ve stylu urbinském, byl Baldassare Manara.
36

  

V 17. a 18. století se produkují především bílé majolikové výrobky, klade se důraz na 

čistě bílou glazuru, zdobení zaujímá skromné místo na těchto výrobcích.
37

 

                                                 
35

 VYDROVÁ 1973, nepag. 
36

 Malíř majoliky, příslušník rodu keramiků s dlouhou tradicí ve Faenze, prvně doložen roku 1529. 

Zemřel patrně mezi rokem 1546 a 1547. Dochovalo se několik jeho ojedinělých signovaných prací ze 

třicátých let cinquecentra ve stylu istoriato, mezi které se řadí i velmi kvalitní Josef Egyptský 

z majetku Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Maloval osobitým lineárním stylem se svěžím 

koloritem. Smyslem pro delikátní jednoduchost formy a úsilím o perspektivní výstavbu obrazového 

prostoru reflektoval starší malbu quattrocenta. In: FRONEK 2006, 67. 
37

 KUBE 1976, 22–26; CAMPBELL 2006, 365; VYDROVÁ 1973, nepag. 
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1. Příklady produkce renesanční majoliky z Faenzy 

Zleva doprava: Talíř se štítem uprostřed, autor neznámý, 1520–1525, Faenza, průměr 27 cm. Victoria 

a Albert muzeum, Londýn. Talíř s figurální scénou uprostřed, autor neznámý, 1520–1525, Faenza, 

průměr 28 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Talíř s figurou uprostřed, autor neznámý, 1540, 

Faenza, průměr 29 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Talíř s vyobrazením Vulkána ve své dílně, 

Baldassarre Manara, 1535, Faenza, průměr 24 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Džbán s erbem 

Manfredi, autor neznámý, 1480, Faenza, výška 26 cm, průměr 12, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, 

Londýn 
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Jedním z největších a nejznámějších center produkce majoliky v Itálii bylo ve 

druhé polovině 16. století Urbino. Doba jeho rozkvětu je spjata především  s vývojem 

stylu istoriati. 

Urbino se nachází ve střední Itálii na východních svazích Apenin, a bylo to 

hlavní město vévodství Urbino, jež bylo založeno slavným kondotiérem Federicem da 

Montefeltro. Je hodně pravděpodobné, že výroba majoliky zde nezapočala dříve než v 

prvním desetiletí 16. století. Od samého počátku urbinské dílny byly zaměřené 

výhradně na výrobu majoliky ve stylu istoriati. Ornamentální dekor, který měl důležitou 

roli ve výrobě jiných měst, zde v průběhu první poloviny 16. století nebyl vůbec 

používán.   

Urbinský styl se nezrodil v Urbinu, ale v sousedním Castel Durante, kde 

působila tvůrčí osobnost – Nicola Pelliparius.
38

 Poměrně rychlý rozkvět a vedoucí 

postavení v historii majoliky v Itálii dosáhlo Urbino především díky mistrům z rodiny 

Fontana (potomci Nicola Pelliparia), kteří se sem přestěhovali z Castel Durante. Ti 

dokázali výborně zorganizovat výrobu, získat velké objednávky a navázat spolupráci se 

zahraničím. Členové rodiny Fontana měli ve svém vlastnictví nejhlavnější dílny 

v Urbinu až do konce 16. století. První dílna byla založená v roce 1520 Guidem 

Fontanou
39

 přezdívaném Durantino (dle místa narození). V této dílně později, v roce 

1540, působí jeho syn Orazio,
40

 který se posléze odděluje od otce a zakládá vlastní 

dílnu. Protože členové rodiny Fontana jen zřídka podepisovali své výrobky, je velmi 

obtížné určit konkrétního autora děl, které produkovaly jejich dílny. 

Jedním z nejpopulárnějších mistrů byl tvůrce Francesco Avelli
41

 zvaný také 

Xanto, který vynikal výraznou uměleckou individualitou. Před rokem 1530 se 

přestěhoval do Urbina a působil jako svobodný malíř v různých dílnách, vlastní si 

                                                 
38

 Nicola Pelliparius také zvaný Nicola da Urbino. Otec Guida Durantina, znamenitý malíř majoliky, 

nejprve v Castel Durante, od roku 1528 sídlil v Urbinu. Stál na počátku stylu malby istoriati. Osvojil 

si osobitý lineární styl, nejstarší jeho známá práce je datována rokem 1515. In: FRONEK 2006, 64. 
39

 Guido Durantino byl syn Nicola Schippa zv. Pelliparius (kožešník) v Castel Durante. V Urbinu žil 

snad už roku 1516, založil zde dílnu a přijal příjmení Fontana. Jako keramik je v Urbinu zaznamenán 

od roku 1519 až do své smrti v roce 1576. Není jisté, zda své majoliky osobně také maloval, produkci 

označoval jako dílenskou – nella botega d. Guido Durantino in Urbino. Nejstarší takto značená práce 

je z roku 1528 a poslední známá značená je datována rokem 1542. Jeho dílně jsou přepisovány 

kvalitní istoriati majoliky i z následujících dvou desetiletí. In: FRONEK 2006, 75. 
40

 Orazio Fontana, syn Guida Durantina, pracoval v otcově dílně. V roce 1565 si v Urbinu založil 

vlastní dílnu, zemřel roku 1571. Patří mezi přední urbinské malíře stylu istoriati. In: PŘIBYL 2006, 75. 
41

 Francesco Xanto Avelli narozen v Rovigu poblíž Padovy, doložen v Urbinu mezi lety 1530–1542. 

V té době vytvořil množství istoriati maleb na majolikovém nádobí, z nichž řadu signoval. Navázal na 

styl Nicoly Pelliparia, své figurální scény komponoval za využití širokého rejstříku grafických 

předloh, častěji rafaelovských motivů rytých Marcantoniem Raimondim. In: FRONEK 2006, 68. 
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neotevřel. Ve které dílně přesně pracoval, se neví, prý ale nikdy neměl nic společného 

s dílnou rodiny Fontana. Xanto se lišil od ostatních mistrů především svou vzdělaností 

v literatuře a historii. Na svých dílech se podepisoval XANTO a nikdy neužíval titul 

mistr, tak jak to bylo obvyklé pro majitele dílen. O jeho širokém rozhledu svědčí jeho 

poznámky na zadní vnější straně děl, které často objasňovaly nejen náměty zobrazené 

na přední vnitřní straně, ale i odkazy na různé římské a italské autory (Ovidius, Livius a 

další). Více o jeho biografii nám není známo. Xanto byl bezesporu pokračovatelem 

stylu Nicola Pelliparia. 

Díky historickým záznamům víme, že kromě Fontany a Xanta zde působili i jiní 

mistři majolikové produkce, kteří ale nejsou tak významní, protože počet jejich děl je 

velmi malý.  

V celé první polovině 16. století se v Urbinu vyráběly převážně a pouze talíře a 

velké mísy kruhového tvaru. Takový skromný sortiment již neodpovídal a nestačil 

dobovým požadavkům a trendům pro dekorativní umění. V polovině 16. století proto 

začíná nová éra pro výrobu majoliky. Vyrábí se nádoby zdobené reliéfním ornamentem 

– vázy, džbány rozmanitých tvarů, nádoby na lvích tlapách, svícny atd. Majolika se 

stává také oblíbeným materiálem pro výrobu nejrůznějších potřeb do domácnosti. Tento 

vývoj nových forem s sebou přináší revoluci malířské techniky. Nerovný povrch 

vyžaduje mnohem větší uměleckou zručnost a techniku. Umělci museli přejít na nové 

ornamentální zdobení a zavedli groteskový ornament, podobný tomu, který v letech 

1515 a 1516 Raffael a jeho žáci užívali ve vatikánských stanzích.
42

 Groteska pochází 

z italského grottesco, což znamená ,,divoký, fantastický“. Ve výtvarném umění je to 

druh pestrobarevného malovaného ornamentu z jemných rozvilin, do nichž jsou 

vplétány květy, plody, ovoce, architektonické motivy, vázy, trofeje, podoby zvířat, 

monster, lidí a další. Původ grotesky je antický, oblíbená a rozvíjena byla v renesanci 

podle antických vzorů, nalézaných v sesutých sklepeních, označovaných jako jeskyně – 

grotty; odtud pochází název. Motiv grotesky rozvíjel například Raffael Santi a jeho 

žáci.
43

 

Vydrová charakterizuje grotesky jako: ,,Ornament složený z různých lidských, 

zvířecích a rostlinných motivů, puttů, fantastických monster, maskaronů, delfínů, 

akantů apod. Je to jeden z nejoblíbenějších dekorů italské renesance. Objevuje se kolem 

                                                 
42

 CAMPBELL 2006, 254. 
43

 BALEKA 1997, 122; BLAŽÍČEK/KROPÁČEK 1991, 73; CAMPBELL 2006, 453–455. 
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1505 a v různých lokálně odlišených formách provází vývoj ,,krásného“ stylu (stilo 

bello) (Siena, Castel Durante, Faenza). V nové formě, ovlivněné Raffaelovými malbami 

ve vatikánských stanzích, se objevuje znovu po 1560 v Urbinu v dílně Orazia Fontany a 

Patanazziů. Ve výzdobě italských majolik se udržuje až do konce 18. století (Deruta, 

Pesaro). Italský groteskový styl ovlivnil v 1. polovině 17. století také produkci 

Delftu.“
44

 Vedoucí roli v zavedení grotesek náleží dílně Fontana a především Oraziu 

Fontana. I tady, stejně tak jako před tím, se umělci nechávali inspirovat především 

grafickými listy (například tvorbou Marcantonia Raimondiho). Groteskní ornament se 

postupem času zhoršoval, ztrácel svou lehkost a graciéznost, přesto jeho popularita 

trvala až do počátku 17. století.
45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 VYDROVÁ 1973, nepag. 
45

 KUBE 1976, 42–51; CAMPBELL 2006, 505–506; VYDROVÁ 1973, nepag. 
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Ozdobný panel, Marcantonio Raimondi, přelom 15. a 16. století, rytina. Britské 

muzeum, Londýn 

  

   

2. Příklady produkce renesanční majoliky z Urbina 

Zleva doprava: Mísa s vyobrazením Davidova triumfu, dílna Guida Durantina, 1527–1535, Urbino, 

průměr 30, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Talíř s vyobrazením Laocoona, Nicolo Pellipario, 1530–

1535, Urbino, průměr 29 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Džbán s vyobrazením oddanosti Marca 

Curitia, dílna Fontana, 1545, Urbino, výška 34, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Baňka s 

vyobrazením Kaina a Ábela, dílna Fontana, 1556–1562, Urbino, výška 38, 5 cm. Sbírka Ermitáže, 

Petrohrad. Slánka se třemi chimérami, autor neznámý, konec 16. století, Urbino, výška 15, 5 cm. Sbírka 

Ermitáže, Petrohrad 
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Významným, tradičním centrem majolikářské výroby bylo malé město 

urbinského vévodství Castel Durante, nacházející se nedaleko Urbina. Název města 

Castel Durante byl však v roce 1635 změněn na Urbania, a to na počest papeže Urbana 

VIII. Doba uměleckého rozkvětu a produkce tohoto města probíhala zejména za doby 

krásného stylu (stilo bello) v 1. polovině 16. století. Zde se narodil a působil, než odešel 

do Urbina, jeden z nejvýznamnějších malířů majolik Nicola Pelliparius. Krásný styl 

Jiřina Vydrová charakterizuje takto: ,,Gotizující rostlinný dekor nahrazuje antikizující 

renesanční groteska, jejíž bohatý a rozmanitý tvarový repertoár prostředkují 

majolikářským dílnám rytiny Nicoletta da Modena, Ziana Andrea
46

 a Agostina 

Veneziana. Ornament je komponován na ploše nádob přísně symetricky. Uplatňuje se 

jednak samostatně, ale i jako pouhý rámec figurálního výjevu, v jehož pojetí se ohlašuje 

již příští vývoj dekoru ,,istoriati“ (,,primo istoriato“).“
47

  

  

Ornament s Marsem, Nicoletto da Modena, rané 16. století, rytina, rozměry 40, 5 x 30, 

5 cm. Metropolitní muzeum, New York. Ornament ptačí klece, Nicoletto da Modena, 

rané 16. století, rytina, rozměry 26, 5 x 13 cm. Metropolitní muzeum, New York (vlevo 

a uprostřed) 

Figurální ornament, Agostino Venezia, 1514–1536, rytina, rozměry 25 x 14, 6 cm. 

Metropolitní muzeum, New York (vpravo) 

 

                                                 
46

 Autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt ukázku rytin Ziana Andrey. 
47

 VYDROVÁ 1973, nepag. 
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Bádání v produkci majoliky z Castel Durante je poměrně složité, překážky 

kladou díla, u kterých neustálé chybí značení a také trvalá snaha umělců přestěhovat se 

do centra vévodství – Urbina. Největším zdejším mistrem a tvůrcem byl Nicolo 

Pellipario, který když odešel do Urbina, přijal jméno Nicola da Urbino. Založil styl 

istoriati, pro mnohofigurální scény a náměty čerpal inspiraci v mytologii, historii, 

Starém i Novém zákoně. Díky němu se do popředí, místo groteskního stylu, dostává 

dějová stránka. Specialitou jeho umění je obecně světlý tón, přesné a jasné kontury, 

perfektně propracované architektonické detaily a hlavy, perfektně zpracované pozadí 

námětů. Dále zvláštním způsobem pracoval s drapérií, typické jsou jeho šedo-bílá 

zatočená oblaka.  

Kromě Nicola zde působili i další umělci, nebyli však natolik slavní. Jedním 

z nich byl Giovanni Maria, od ostatních se lišil tím, že ve svých malbách užíval  žluto-

hnědé barvy. Jen díky tomu bylo možné identifikovat jeho práce nebo produkci jeho 

dílny.  

Z Castel Durante pochází řada typických, populárních motivů a dekorů, které se 

staly klasickou složkou repertoáru italské majoliky. Patří k nim: a candelieri, a 

quartieri, a trofei, bianco sopra bianco, a cerquati. Styl a trofei byl až do konce století 

nejdůležitějším a masovým v produkci dílen Castel Durante. Jiřina Vydrová 

charakterizuje tento dekor následovně: ,,Dekor je tvořen asymetrickou, volnou sestavou 

zbraní, hudebních nástrojů, knih, masek apod. Tato podoba je typická pro Castel 

Durante, Faenzu, Benátky 16. století, a Palermo na počátku 17. století.“
48

 

Bianco sopra bianco, což znamená bílou na bílém, je bílý ornamentální motiv na 

bílém pozadí, který se často užíval na majolice z Castel Durante.  

Menší skupinu tvoří díla, která jsou zdobená reliéfními, proplétajícími se mezi 

sebou větvičkami dubu. Ve středu je většinou malý medailonek zobrazující z profilu 

muže nebo ženu. Ve druhé polovině 16. století se výroba v Castel Durante nachází zcela 

pod vlivem Urbina. Umělci tvoří především ve stylu Nicola Pelliparia. V tomto období 

se zde také hodně produkuje lékárnické nádobí, různých forem a útvarů.
49

 

                                                 
48

 VYDROVÁ 1973, nepag. 
49

 KUBE 1976, 36–43; CAMPBELL 2006, 207; VYDROVÁ 1973, nepag. 
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3. Příklady produkce renesanční majoliky z Castel Durante 

Zleva doprava: Talíř s reliéfním ornamentem dubových větví, autor neznámý, 1526, Castel Durante, 

průměr 24, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Talíř s vyobrazením kentaura a amorů, Giovanni Maria, 

1510, Castel Durante, průměr 22, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Talíř s vyobrazením ženské 

busty, autor neznámý, 1546, Castel Durante, průměr 22 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Talíř s 

vyobrazením amora se zavázanýma očima, Giovanni Maria, 1515, Castel Durante, průměr 26 cm. 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Talíř s vyobrazením bitvy Cotelas, autor neznámý, 1524–1526, 

Castel Durante, průměr 28, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Lékarnická nádoba s mořskými 

prvky, autor neznámý, 1550, Castel Durante, výška 33, 5 cm, průměr 18 cm. Victoria a Albert muzeum, 

Londýn. Džbán na víno nebo vodu s dámským profilem, autor neznámý, 1540, Castel Durante, výška 

20, 5 cm, průměr 16, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn 
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Dnes již díky historickým pramenům víme, že se v Benátkách započalo s 

výrobou keramiky již v 15. století. Nejranější známá díla tohoto města se však datují na 

začátek dvacátých let 16. století. Dekor keramiky tvoří jemně provedené rostlinné 

motivy podle orientálních vzorů (v perském nebo čínském stylu). Charakteristickým 

znakem benátské majoliky je glazura šedě-modrého odstínu barvy. Výrobky v tomto 

stylu se nazývaly smaltino.
50

 

Počátek výroby italské majoliky s figurálními motivy v urbinském stylu, tedy 

istoriati, je spojen s příchodem do Benátek dvou pánů z Castel Durante roku 1545, kteří 

zde založili svou vlastní dílnu. Také spolu s pobytem Guida da Merlino (z Urbina) 

v Benátkách okolo roku 1542 sem proudí urbinský vliv. Je nám známo jedno 

z nejranějších benátských děl malovaném v novém urbinském stylu, tím je talíř 

s vyobrazením Pádu Tróje, který je značen rokem 1546.
51

 

Benátská majolika, která byla malována v urbinském stylu, se svou originálnosti 

nijak zvlášť nelišila od jiných center. Umělci v tomto směru nevytvořili žádné 

individuální rysy majoliky. K opravdu originálním výrobkům z benátských dílen patří 

vázy nejrůznějších tvarů a velikostí. Byly zdobeny především ovocem, akantovým 

dekorem nebo kytkami; to vše bylo vyobrazeno na světlém podkladu. Tyto vázy 

sloužily výhradně k dekorativním účelům. Celkově se záliba v rostlinném dekoru stala 

dominující tematikou benátských majolik 16. století. 

Na talířích i mísách bylo charakteristické zobrazení krajin s architekturou 

provedených modrou, fialovou a hnědou barvou. Veprostřed talířů a mís se často 

znázorňovaly erby významných benátských rodin.
52

  

                                                 
50

 Světlemodrá nebo šedomodrá cíničitá poleva barvená kobaltem.  V 16. století typická pro dílnu 

Casa Pirota ve Faenze, Padovu a Benátky. In: VYDROVÁ 1973, nepag. 
51

 Autorce práce se bohužel nepodařilo nalézt tento konkrétní talíř. 
52

 KUBE 1976, 26–31; CAMPBELL 2006, 512–513; VYDROVÁ 1973, nepag. 
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4. Příklady produkce renesanční majoliky z Benátek 

Zleva doprava: Mísa s vyobrazením vázy s květinami, Maestro Lodovico (?), 1540–

1545, Benátky, průměr 46, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Mísa se třemi figurami, 

Giacomo da Pesaro (?), 1550, Benátky, průměr 42, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. 

Talíř s vyobrazením krajiny se zálivem a architekturou, autor neznámý, 1548, 

průměr 28, 6 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Váza s listovitým ornamentem, 

autor neznámý, 1590–1595, Benátky, výška 21, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. 

Lékárnická nádoba s velkými plody a květinami, autor neznámý, 1530, Benátky, 

výška 28 cm, průměr 21 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad 
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Pesaro bylo malým přístavním městečkem nacházejícím se na břehu 

Adriatického moře. Dle dnes známých signovaných děl lze určit, že se výroba v Pesaru 

omezovala na figurální výjevy ve stylu urbinských umělců jako Fontana nebo Francesco 

Xanto Avelli. Tento rozmach v produkci keramiky tohoto stylu spadá do let 1540–1566. 

Do té doby produkce upadala následkem prudkého rozkvětu majoliky v sousedním 

Urbinu. Právě s Pesarem je spjatá výroba tzv. loretánských misek s obrazem Madony 

Loretánské. Charakteristickými znaky, které odlišovaly tvorbu Pesara, jsou protáhlé 

lidské postavy a prudké barvy bez odstínů. Nápisy na majolice byly obvyklé uvedeny 

takto: Fatto in Pesaro nebo Fatto in Pisauro, což znamená ,,vyrobeno v Pesaru“. Jen 

zřídka se setkáme s uvedeným jménem umělce. Nejvýznamnějším malířem tohoto 

období, vlastnicím hlavní dílnu, byl Girolamo (nebo Gironimo) Lanfranco 

dalle Gabicce. Po něm působil do roku 1598 jeho syn Giacomo Lanfranco.  

Ke konci 16. století začíná výroba majoliky stále více upadat. Produkce opět 

ožívá až v polovině 18. století, kdy zde založili manufakturu malíři Antonio Casali a 

Filippo Antonio Caligari z Lodi a Pietro Lei z Modeny. K její produkci patří tzv. 

istrijské konvice s říšským orlem a groteskovou ornamentikou a majoliky zdobené ve 

stylu evropského porcelánu. Jejich manufaktura byla tak populární, že v brzké době 

ihned začala prosperovat. Jejich výrobky byly často označeny CC (Casali-Callegari).
53

 

                                                 
53

 KUBE 1976, 54–57; CAMPBELL 2006, 203; VYDROVÁ 1973, nepag. 
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5. Příklady produkce renesanční majoliky z Pesara 

Zleva doprava: Talíř s vyobrazením proměny nymfy Kallistó ve vlčici, dílna Girolama Lanfranca, 

1544, Pesaro, průměr 27, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Talíř s vyobrazením mořského božstva, 

autor neznámý, 1540–1550, Pesaro, průměr 26, 5 cm. Sbírka Victoria a Albert muzeum, Londýn. Mísa s 

erbem Della Rovere a Montefeltro, autor neznámý, 1500–1510, Pesaro, průměr 44 cm. Victoria a 

Albert muzeum, Londýn. Mísa, uprostřed pták, autor neznámý, 1490–1500, Pesaro, průměr 55, 5 cm. 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Džbán s obličejem v reliéfu, autor neznámý, 1480, Pesaro, výška 

16, 5 cm, šířka 18 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Malý džbánek, autor neznámý, 1520–1540, 

Pesaro, výška 5, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Malý džbánek, autor neznámý, 1520–1540, 

Pesaro, výška 4 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn 
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Každé z výrobních center v průběhu své historie zažilo období rozkvětu i 

úpadku. Každé centrum mělo své významné osobnosti i specifické výrobky. 

Faenza je pro nás důležitá hlavně proto, že je to jedno z nejstarších výrobních 

center. Zprvu zde působil vliv z Florencie. Díky založení dílny Casa Pirota produkce 

majolikové výroby prudce stoupla. Faenza se snažila vyrovnat konkurenci Urbina tím, 

že vyráběla lékárnické nádobí, které v Urbinu nebylo populární. Postupně však i zde, 

tak jako v jiných centrech, ovládl výrobu urbinský styl. Důležitou osobností pro Faenzu 

je Baldassare Manara a jeho působení. 

Urbino tedy bylo hlavním, největším, nejdůležitějším a nejznámějším centrem, 

jehož vůdčí postavení a vlivy působily posléze na ostatní centra produkce, která po jeho 

vzoru tvořila majoliku ve stylu istoriati. V Urbinu se ihned zpočátku tvořilo ve stylu 

istoriati, zatímco v ostatních centrech se užíval zprvu ornamentální dekor a až později 

dějové náměty. Urbino vděčí za své postavení a popularitu především osobě Nicola 

Pelliparia a členům rodiny Fontana, kteří se sem nastěhovali a zakládali své dílny. 

K dalším významným osobnostem patří Francesco Xanto Avelli. Urbino produkovalo 

zprvu pouze talíře a mísy kruhového tvaru. Když se postupem času měnily požadavky a 

dobové trendy, začaly se v Urbinu produkovat různé nádoby. Změna tvarů taktéž vedla 

k revoluci malířské techniky. 

Zde je důležité podotknout, že většina sbírkových předmětů mé práce patří tedy 

k tomu nejlepšímu z produkce italské renesanční majoliky.  

Castel Durante je významné centrum hlavně proto, že se právě zde zrodil styl 

istoriati a to díky osobě Nicola Pelliparia. Díky němu se do popředí, na místo 

groteskních dekorů dostala dějová stránka ve vyobrazení námětů. Z Castel Durante 

pochází nejrůznější populární motivy a dekory, které tvořily důležitý soubor ve zdobení 

majolik. 

Benátky jsou slavné především pro své výrobky smaltino, tvořené v šedo-

modrých odstínech barvy. Charakteristické pro tento styl je znázornění krajin společně 

s architekturou. Dle mého názoru je to jeden z nejkrásnějších stylů. Další specifickou 

stránkou benátské majoliky jsou rostlinné motivy orientálních vzorů. K originálním 

benátským výrobkům řadíme vázy dekorované ovocem a kytkami. Do Benátek se 

urbinský styl dostává postupně s příchodem nejrůznějších osobností, například z Castel 

Durante nebo z Urbina. 
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Nakonec Pesaro tvořilo taktéž převážně ve stylu urbinském. U tohoto městečka 

si musíme připomenout originální výrobu loretánských misek s obrazem Madony 

Loretánské. Na těchto miskách nechávali umělci nápisy: Con polvere di Santa Casa.
54

  

V souvislosti s terminologií v závěru této kapitoly připomínám, že při 

identifikaci každého předmětu (díla, talíře) užívám při popisu výrazu ,,vysokožárné 

bravy nebo barvy vysokého žáru“. Aby bylo srozumitelné, o co se jedná, chtěla bych v 

úvodu objasnit a vysvětlit tento pojem: ,,K barvám vysokého žáru řadíme čtyři základní 

barvy užívané k výzdobě majolik. Jsou to práškovité, ve vodě rozpustné kysličníky 

barevných kovů, tavitelné asi při 1000 °C (měď – zelená, antimon – žlutá a oranžová, 

kobalt – modrá, mangan – fialová až černohnědá). K nim později přistupuje olovnatá 

běloba. Podle Cipriana Piccolpassa
55

  jde o dva druhy barev vysokého žáru a sice: 

umělé (jsou čtyři) a přírodní (jsou dvě). Umělé barvy byly: bílá z kysličníku cíničitého, 

zelená z kysličníku měďnatého s příměsí kysličníku antimonitého a kysličníku 

olovnatého, tmavožlutá z kysličníku antimonitého a olovnatého a železné rzi, světle 

žlutá z kysličníku antimonitého smíšeného s kysličníkem olovnatým, trochou potaše a 

kuchyňské soli. Barvy přírodní byly: kobaltová modrá, manganová fialová. Pro kreslení 

kontur a stínů se míchala žlutá barva s kobaltem (zaffer) a případně ještě s manganovou 

rudou. Jinak, aby docílil různě odstíněných tónů, doporučoval Piccolpasso barvy míchat 

s bělobou. Pro malování zelených polí a křovin ve slunečním světle doporučoval 

používat směsi zelené se světle žlutou. Čerň se získávala z měděné zeleně s 

manganovou fialovou, kobaltovou modří a s kysličníkem olovnatým. Nejnápadnější 

barvou na majolice je červená. Podle Piccolpassa uměl ji docílit jediný mistr ve Faenze, 

Virgiliotto,
56

  který ji prý získával z červeného bolusu nastrouhaného do vinného octa. 

Tou pak maloval na světložlutý podklad.“
57

  

Následující kapitola se bude věnovat rozboru a historickému kontextu stylu 

istoriati.  

 

                                                 
54

 KUBE 1976, 54. Doslovný překlad: Vyrobeno s přídavkem prachu z domu Panny Marie. 
55

 Cipriano Piccolpasso byl keramik a výrobce majolik v Castel Durante. Vydal dílo Tři knihy o 
hrnčířském umění v roce 1556, kam zahrnul své poznatky a zkušenosti o výrobě majoliky. In: 

VYDROVÁ 1973, nepag. 
56

 Virgiliotto Calamelli byl italský hrnčíř. Ve Faenze měl svou vlastní dílnu, která byla úspěšná. Jeho 
práce byly signovány monogramem VR FA. http://www.answers.com/topic/virgiliotto-calamelli-1, 

vyhledáno 31.5.2014. 
57
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2. Styl istoriati v kontextu českých sbírek 

 

Jelikož je tato práce zaměřena především na italskou renesanční majoliku 

s mytologickými náměty ve stylu istoriati, je nutné připomenout stručně charakteristiku 

tohoto stylu. V této části práce proto nastíním historický kontext; kde a jak se tento styl 

zrodil, co představuje a kdo se stylu istoriati ze známých osobností renesančního období 

věnoval. Ke konci kapitoly, bych také ráda podotkla, za jakým účelem se tato keramika 

vyráběla. 

Jak jsem se již zmínila v kapitole o hlavních centrech produkce, styl istoriati se 

zrodil v tradičním středisku majolikářské výroby, v Castel Durante. Za zakladatele 

tradice této malby je považován Nicola Pelliparius. Právě s ním je spjat počátek 

rozvoje malby istoriati. Nicola Pelliparius se narodil v Castel Durante. Zprvu působil v 

rodném městě, poté v Urbinu. Prameny dokládají, že se v Urbinu objevil kolem roku 

1520 a usadil se zde natrvalo.
58

 Poté, co přesídlil do Urbina, se mu začalo říkat Nicola 

da Urbino. V Urbinu vlastnil výrobní dílnu, ve které tvořil díla ve svém osobitém 

lineárním stylu, ale spolupracoval i s jinými majolikáři.
59

  

Z Castel Durante taktéž pocházela osobnost Cipriana di Michele Piccolpassa,
60

 

který se zde narodil, a který se stal autorem renesančního traktátu o výrobě majoliky – 

Li tre libri dell'arte del vasaio (Tři knihy o umění hrnčířském). Patřil mezi typické 

představitelé renesančního humanismu, byl jak básníkem tak i malířem majolik, 

kreslířem, milovníkem umění, atd.
61

  

Italský hrnčíř Baldassare Manara patřil k členům významné rodiny výrobců 

keramiky ve Faenze. Jeho dílna se nacházela v blízkosti okresu San Clemente. Jeho 

práce z let 1532–1538 byly signovány BM nebo celým jménem. Přikláněl se ke stylu 

istoriati a podněty čerpal především z tvorby Raffaela. Jeho dílna produkovala díla 

istoriati ve velmi vysoké kvalitě.
62

 

Urbinské období se stalo dobou největšího rozkvětu tohoto slohu. Na vývoji se 

kromě Nicoly podíleli i další umělci jakými byli Francesco Xanto Avelli, Francesco 

Durantino a malíři rodiny Fontanů. Urbino se ve druhé čtvrtině 16. století stalo 
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 Zemřel v Urbinu roku 1537 nebo 1538. In: CAMPBELL 2006, 155. 
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 Žil přibližně v letech 1523–1579. 
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jedním z nejvlivnějších center malby ve stylu istoriati a jeho vliv působil v širokém 

okruhu. 

Francesco Xanto Avelli
63

 se narodil v Rovigu, odtud vzniklo jeho jméno – 

Francesco Xanto Avelli da Rovigo. Francesco samostatně nikdy neřídil vlastní dílnu, ale 

v Urbinu působil. Byl nejspíš velmi vzdělaným malířem a měl obrovský rozhled. Jeho 

styl charakterizuje zájem o anatomii a architekturu.
64

 

Pojem istoriati znamená také ,,historie“. Jde o ilustrační styl italské majoliky. 

Snadná dostupnost tištěných zdrojů a rostoucí kreslířská technika povzbuzovala malíře 

majoliky k tomu, aby pro malbu využívali celý povrch keramiky, a tak se tento styl ujal 

jako istoriati. Doba rozkvětu tohoto stylu proběhla především ve druhé čtvrtině 16. 

století (v letech 1520–1550) a lze jej považovat za vyvrcholení tvorby italské majoliky. 

Co se týče kvality, představuje nejvyšší stupeň po výtvarné a technologické stránce. 

Bohatý ornamentální dekor zcela ustoupil. Začaly se vytvářet celoplošné figurální 

kompozice, které vyžadovaly perfektní technickou práci vysokožárnými barvami. 

Výrobky istoriati zahrnovaly náměty například erotické, ale i moralizující, historické, 

biblické a mytologické. Malíři využívali nejrůznějších materiálových předloh pro svou 

tvorbu.  

K populárním a hlavním zdrojům předloh pro malbu na majolice patřila 

renesanční grafická díla a také knižní ilustrace. Umělci se inspirovali mimo jiné 

například grafickými listy německého malíře a grafika Albrechta Dürera; současně byly 

podnětné grafiky umělců Raffaelova okruhu, z nichž oblíbeným byl především 

Marcantonio Raimondi, který tvořil mědiryty nejen podle Raffaelových kreseb, ale i 

podle jiných autorů. Zcela výjimečně se však výjevy kopírovaly do detailů. Dalo by se 

říci, že umělci spíše vytvářeli koláže z postav převzatých z grafických listů. Jednoduše 

řečeno, materiál si přizpůsobovali svým vlastním představám.
65

  

Téměř každého, kdo se na majoliku podívá, napadne otázka, stejně tak jako 

napadla mne na začátku mého bádání – k čemu taková keramika vlastně sloužila. 

Majolika se vyráběla především jako stolní nádobí do luxusních jídelen. Produkovaly se 

ale i speciální nádoby lékárnické, dovážené do lékáren nebo klášterů. Ale protože 

takováto keramika vyžadovala vysoké a náročné požadavky na dekorování, vysoké 
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náklady na výrobu a hlavně si dochovaná majolika zachovala svůj relativně dobrý stav, 

zvažuje se, zda ke stolování tyto předměty doopravdy sloužily.
66

 O dekorativní funkci 

luxusních objektů se nepochybuje. 

V následující kapitole se budu zabývat již konkrétními kusy talířů nebo mís z 

vybraných českých sbírkových institucí. Jednotlivé objekty jsou zde představeny 

formou katalogových hesel. Pozornost je zaměřena na identifikaci předmětů, formální 

analýzu, ikonografický rozbor, literární formu námětů a další výtvarné srovnání. 
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 ,,Není zřejmé, do jaké míry se používaly malbou bohatě zdobené servisy istoriati. Vynikající stav 

mnohých nádob naznačuje, že byly používány málo nebo možná vůbec ne. Mohly být vystaveny na 

credenze při hostině, tak jako nádoby ze vzácných kovů při formálních společenských událostech. 
Bohužel žádná známá ilustrace takto nezpodobuje italskou majoliku. Naproti tomu seznamy inventářů 

pozdního 16. století obsahují velký počet talířů určených pro různé účely a tak se zdá, že byly opravdu 
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3. Katalogová hesla vybraných děl s přihlédnutím k 

ikonografickým interpretacím 

 

3.1. Mísa s vyobrazením apotheósy Aeneovy 

1. Název: Mísa s vyobrazením apotheósy Aeneovy 

2. Datace: kolem 1545 nebo 1550 

3. Autor: pravděpodobně dílna Orazia Fontany 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: původem ze zámku Vinoř roku 1946 

7. Evidenční číslo: 78.419 

8. Rozměry: průměr 32, 5 cm
67

  

 

Identifikace předmětu 

Hluboká mísa kruhového tvaru o průměru 32, 5 cm s úzkým žlutým okrajem. 

Přední vnitřní strana je pokryta malbou v odstínech modré, zelené, žluté, oranžové, 

zelenošedé, bílé barvy a fialového manganu. Kontury jsou malovány šedočerným tónem 

barvy. Na vnější straně jsou čtyři oranžové linky. Na spodu dna talíře je nápis: Enea in 

dio indigere. 

Formální analýza 

Zobrazený výjev se odehrává v exteriéru, na mořském břehu. Ohraničení výjevu 

tvoří úzký, žlutý okraj. 

Kompozice talíře je složitá. Mnohofigurální scéna znázorňuje hodně ženských a 

mužských postav, rozmístěných po celé vnitřní přední straně talíře. 

Na předním plánu jsou znázorněny nejdůležitější postavy mytologického 

příběhu. Na pravé straně je znázorněn mořský břeh, v jehož pozadí se rozléhá město 

v odstínu světle modré barvy. Na zeleném břehu je vyobrazena evidentně ženská 

postava plných tvarů. Neznámá odhalená žena sedí, její obě nohy jsou ponořené do 

vody, levá ruka je volně položena vedle těla, pravou rukou se podepírá hlavu. Krátké 

zlaté barvy vlasy jsou začesané dozadu, obličej je vyobrazen z profilu, pohled směřuje 

ke středu kompozice. Dle námětu mytologického příběhu, prostřední část zaujímá 
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odhalený Aeneas. Hrdina stojí po kolena ve vodě. Přestože jeho postava je baculatá, na 

pažích a zádech se rýsuje svalová hmota. Pravou nohou vykračuje vpřed. Levou rukou 

drží ruku ženy naproti, levá paže je natažená směrem vzad. Zlaté krátké vlasy jsou lehce 

vlnité, splývající po šíji. Obličej mladého muže je malován z profilu. Levou stranu 

příběhu zaujímá Venuše v oblacích. Bohyně sedí na svém dvoukolovém voze taženém 

párem bílých holubic. Její postava je štíhlá, zahalená do dlouhých oranžových šatů bez 

rukávů. Na nohou má tmavé vysoké opánky. Pravou rukou drží Aenea, v levé ruce drží 

džbánek s vodou, z něhož seshora polévá Aenea. Její vlasy, ve světlém odstínu žluté, 

jsou svázané na temeni hlavy do vysokého drdolu, z něhož vlaje fialová drapérie 

přichycená na zádech. Z levé strany, postupně nahoru jsou zobrazená vzdušná oblaka 

oranžové, černé a bílé barvy, které zaujímají celou horní plochu výjevu. Po celé horní 

polovině talíře je rozmístěno různé božstvo. Jupiter, nejvyšší ze všech bohů, se nachází 

u horního okraje talíře veprostřed. Ležící bůh je vyobrazen na mraku. Jupiter v pravé 

ruce drží ohnivý blesk, levou ruku má položenou podél těla. Přes bedra má omotanou 

modrou drapérii. Jako stařec má bílé vlasy a plnovous. Jeho pohled je namířen na levou 

stranu. Těsně za ním, v jeho blízkosti, je namalován černý orel. 

Zleva doprava se nachází jedenáct odhalených postav. První z nich, bůh slunce 

Hélios, je jednoduše identifikovatelný dle zlatých vlasů a koruny z jasných paprsků. 

Muž vedle boha slunce je vyobrazen z profilu jako stařec se stříbrnými vlasy. Není zde 

znázorněn žádný symbol nebo atribut, podle kterého bychom mohli spolehlivě určit 

jeho identitu. Třetí figurou je bůh války Mars, zobrazený jako mladý muž, určíme ho 

dle brnění – na hlavě má nasazenou modrou přilbu a v levé ruce drží štít. Čtvrtou 

postavou dle mého názoru je Herákles, který drží kyj. Jeho vzhled se zde podobá 

vzhledu satyra. Pátou figuru znázorňuje žena s rozpuštěnými vlasy, držící hudební 

nástroj. Možná, že jde o jednu z Múz, které byly dcerami nejvyššího boha a 

představovaly různé druhy umění. I když se jejich atributy, především hudební nástroje, 

v různých obdobích měnily, dle mého domnění vyobrazenou ženou je nejspíš 

Terpsichoré. Múza tance a zpěvu často drží violu, lyru či jiný strunný nástroj. Vedle 

ženy je zády znázorněn sedící Merkur. Poznáme ho podle atletické postavy a mladého 

vzhledu. Klíčovým atributem k jeho identifikaci náleží okřídlený klobouk zvaný 

petasos, který má nasazený na hlavě. Kolem beder má ovinutou oranžovou drapérii. Po 

pravici Merkura je vyobrazena hlava neznámého muže s černými vlasy a bílými vousy. 

Osmou postavu reprezentuje Neptun, bůh moře. Sedící stařec má bílé vousy i vlasy, 
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v rukou třímá svůj charakteristický atribut – trojzubec modré barvy. Poslední tři 

postavy, dva muži a nejspíš žena, jsou obtížně určitelné, protože nemají žádné atributy 

nebo charakteristické rysy či jejich vyobrazení zaujímá na talíři minimální část. Protože 

je nám známo dvanáct nejvyšších bohů Olympu, domnívám se, že by dalšími postavami 

mohli být, Juno,
68

 Hádes,
69

 a Vulkán.
70

 

Ikonografický rozbor 

Aeneas, hrdina trojské války, byl synem trojského krále Anchísa a bohyně lásky 

Venuše. Založil město, z něhož vzešel Řím. Je hrdinou celého hrdinského eposu s 

názvem Aeneis, jehož autorem je slavný římský básník Vergilius. Tento epos je 

tematickým pokračováním homérského eposu. Aeneas náleží k postavám, které ve svém 

životě zažily mnoho dobrodružství. Celý jeho život byl provázen obtížemi, které mu 

kladla do cesty různá božstva. Přesto vždy byl chráněncem Jova. K nejznámějším 

tématům, kterými se inspirovalo umění, patří například:  Aeneas zachraňuje svého otce 

z hořící Tróje, Venuše se zjevuje Aeneovi, Dido a Aeneas se skrývají před bouří, 

Aeneův odjezd nebo Aeneas a Kúmská Sibyla.
71

 

Epos Aeneis má dvanáct knih ale sám básník ho pokládal za nehotový, proto 

v něm například nenajdeme příběh o apotheóse. Aeneova apotheósa je však vyprávěná 

v Ovidiových Proměnách: Udatnost Aeneova již všechny přiměla bohy, ba i Junonu 

samu, by nechali dávného hněvu. Iulovi vzrůstajícímu když základy položil moci, 

Aeneas, Venušin syn a hrdina, pro nebe dozrál. 

Venuše obešla bohy, a otci kol šíje se vinouc, takto osloví Jova: ,,Můj otče, jenž 

tvrdý jsi nebyl nikdy k své dceři, dnes zvláště buď laskav a vyhov mé prosbě: Aenea 

mého, jenž tebe z mé krve učinil dědem, bohem učiň, byt malým, však nějakým učiň ho 

aspoň! O to já snažně tě prosím. Vždyť stačí, že jednou již viděl temnoty podsvětní říše, 

že přes řeku Styx se už plavil“. Přikývli bohové k tomu, ni Juno, královna bohů, v tváři 

už neměla hněv a laskavě přikývne také. 

Juppiter pravil: ,,Vy oba jste hodni té nebeské pocty, ty, moje dcero i syn tvůj. 

Nuž vyplním tobě, oč žádáš.“ Domluvil. Ona má radost a děkuje milému otci, holuby 

spřáhne a s nimi když proletí lehkými vánky, navštíví laureátský břeh, kde Numicius své 

proudy vleče, rákosím krytý, a opodál do moře vtéká. Říčce té káže smýt z Aeney 
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všechno, co podléhá smrti, a pak tichounkým proudem to odplavit do mořských hlubin. 

Poslechne rohatý bůh a vyplní Venušin rozkaz: svými proudy, co lidského zůstalo na 

Aeneovi, smyje s spláchne; část nejlepší, po matce, zůstala v reku. Syna očištěného tře 

matka nebeskou vůní, ambrosií a nektarem sladkým se úst jeho dotkne, až jej učiní 

bohem. Jej Indigetem lid římský nazve, domácím bohem, a chrámem a oltářem uctí.
72

 

Je pochopitelné, že scény příběhů takového hrdiny jako Aeneas nezůstaly pouze 

u literární formy. Výtvarných děl zobrazujících Aenea je mnoho. Téma apotheósy však 

nebylo natolik populární jako scény válečné a scény námořních bitev, umělci mu 

věnovali pozornost převážně v 17. a 18. století. Uvádím několik příkladů rytin s náměty 

války a útěku. 

 

Neptun zklidňuje moře, rozbouřené proti Aeneovi, Giulio Bonasone, 16. století, 

rytina, rozměry 25, 3 x 44 cm. Metropolitní muzeum, New York 

 

 
Pád Tróje a útěk Aenea, Giorgio Ghisi, 1540, rytina, rozměry 38, 8 x 50, 5 cm. 

Metropolitní muzeum, New York 
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Aeneas a Anchises, Master of the Die, 1530–1560, rytina, rozměry 25, 1 x 17, 9 cm. 

Metropolitní muzeum, New York 

 

 

Aeneas spolu s rodinou prchá z Tróje, Agostino Carracci, 1595, rytina, rozměry 38, 7 

x 52, 9 cm. Metropolitní muzeum, New York 
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3.2. Talíř s vyobrazením Marse a Venuše v dílně Vulkánově 

1. Název: Talíř s vyobrazením Marse a Venuše v dílně Vulkánově 

2. Datace: kolem 1540–1550 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: zakoupeno v roce 1981 

7. Evidenční číslo: 88.820 

8. Rozměry: průměr 29 cm, výška 7, 5 cm
73

 

Identifikace předmětu 

Mělký hladký talíř na noze kruhového tvaru o průměru 29 cm s širokým okrajem 

pokrývá bílá glazura se žlutými okraji a bohatě malovaný mnohofigurální obraz 

v barvách vysokého žáru. Přední vnitřní strana je pokryta malbou modré, žluté, 

oranžové, zelené, šedé, černé a bílé barvy.  

Formální analýza 

Příběh znázorněný na talíři je zařazen jak do exteriéru na břehu mořského zálivu 

po levé straně, tak do interiéru po pravé straně. Celý výjev je ohraničen žlutým okrajem. 

V exteriéru je velmi bohatě znázorněná krajina. V zadním plánu se nachází velké 

skály a rozrostlé středověké město. Podle námětu můžeme předpokládat, že se jedná o 

Tróju. Město a figurální výjev jsou od sebe odděleny řekou (mořem). Kompozice 

v popředí zobrazuje nahé postavy muže, ženy a andílků. Muž před vysokým stromem na 

levé straně je vyobrazen jako starý muž. Sedí rozkročmo na kameni. Jeho tělo je sice 

svalnaté ale pohublé, kolem sebe má lehce přehozený světlé modrý šat. Starcem je 

Vulkán.
74

 V napřažené pravé paži drží kladivo, v levé ruce, která je položena na kameni, 

drží zbraň, kterou právě kuje. Je zde jasně znázorněno, že byl kovářem a bohem ohně,
75

 

což v pozadí postav interpretuje planoucí oheň. Obvykle můžeme Vulkána vidět ve své 

kovárně, jak stojí u kovadliny, s kladivem v ruce, někdy s berlí v podpaží, nebo zaujímá 
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nemotorný postoj způsobený jeho znetvořením. Mezi další atributy, které většinou leží 

kolem na zemi, patří například přílby, náprsní krunýře a různé zbraně. 

Po pravici Vulkána je znázorněná jeho manželka Venuše,
76

 jež z něj udělala 

,,paroháče“. Její postoj je ladný, postavu má kyprých tvarů. Pravou paži má položenou 

na hrudi, kolem levé je obmotána světlé modrá drapérie vlající ve větru. Vlnité, světlé-

hnědé vlasy jsou zapleteny na temeni hlavy, přes kterou má bílou stuhu. Hlava je 

natočená na manžela. Výraz je klidný a žádající. Kolem obou postav jsou tři amorové
77

 

se zlatými křídly. První, stojící na zemi těsně u bohyně, drží v pravé ruce luk. Další stojí 

mezi Vulkánem a Venuší. Třetí se nachází na levém kraji za zády Vulkána.  

Antický sloup dělený na dřík, patku a hlavici naznačuje, že zobrazený interiér se 

zřejmě nachází v nějakém paláci. Sloup je umístěn přímo na zemi. Na pravé straně je 

ložnice. Postel s bílým povlečením má krásné zdobené nohy, nad ní visí baldachýn 

z oranžové a modré látky. Na lůžku leží dvojice milenců. Obě figury se objímají. 

Postava ležící na zádech je Venuše, druhá postava ležící na Venuši je pravděpodobně 

římský bůh války Mars.
78

 Interpretuji ho nejen podle známého příběhu o této dvojici ale 

také podle toho, že dole pod postelí leží jeho brnění. Jeho části tvoří přilba, náprsní 

krunýř a meč, vše je odloženo stranou, protože je zdolán láskou. 

Ikonografický rozbor 

Venuše
79

 byla bohyni lásky a plodnosti. K jejím atributům patří párek holubic 

nebo labutí, které někdy táhnou její vůz, mušle, delfíni, kouzelný pás, planoucí 

pochodeň a srdce. Venuše byla oblíbenou postavou k zachycení na nejrůznějších 

uměleckých dílech. Jelikož je postavou, která vystupuje v mnoha mytologických 
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příbězích, uvedu několik dalších příkladu v zobrazování Venuše, například: Zrození 

Venuše, Venuše a Mars, Venuše a Adónis, Venuše a růže, Venuše a Anchíses.
80

 

Vulkán, syn Jova a Junony, byl v mytologii bohem ohně a kovářem, který 

zhotovil zbraně četným bohům a hrdinům. Jeho manželkou byla krásná Venuše. Od 

narození kulhal, protože ho Jupiter v hněvu shodil z Olympu na zem.
81

 Podle Halla se 

nejčastěji vyobrazuje následovně: ,,Je ho vidět v jeho kovárně, jak stojí u kovadliny, 

s kladivem v ruce, někdy s berlí v podpaží, nebo zaujímá nemotorný postoj způsobený 

jeho znetvořením. Jeho pomocníky jsou Kyklopové, jednoocí obři, svalnatí muži 

obvykle zobrazování s normálníma očima, kteří pečují o výheň nebo třímají kladiva. 

Přílby, náprsní krunýře a zbraně vykované Vulkánem leží kolem na zemi.“
82

 

Celý obraz může být interpretován dvojím způsobem. V prvním případě se jedná 

o scénu, kdy Venuše večer přichází k manželovi, aby ho žádala o zhotovení nové zbroje 

pro Aenea. V příběhu je uvedeno, že se nacházejí v ložnici. Na talíři vidíme však tento 

moment v exteriéru. Jenže příběh pokračuje tím, jak Venuše okouzluje Vulkána, aby 

vyhověl její žádosti. Právě tento moment můžeme na keramice interpretovat na pravé 

straně.  

Vergilius popisuje příběh následujícími slovy: Snesla se noc a přikryla zem svými 

tmavými křídly. Avšak Venuše matka, ne nadarmo zděšená v srdci hrozbami 

laureátskými a zlekána válečným zmatkem, k Vulkánu, svému choti, hned promluví 

v ložnici zlaté, přitom i sama řeč vší nebeskou svůdností dýchá: ,,Dokud králové řečtí mi 

plenili Tróju, své zkáze určenou, dokud hrad měl zahynout ničivým ohněm, nikdy jsem, 

předrahý choti, já pomoc nechtěla pro ty ubohé, nechtěla zbraně, dar umění tvého a 

síly, nikdy též nechtěla jsem tě znavovat zbytečnou prací, ačkoli Paridovi jsem nesmírně 

dlužna, a často nad strastmi svízelnými jsem plakala Aenea svého, který z Jovovy vůle 

teď u břehů rutulských přistál. Proto se k tvému božství, mně svatému, obracím 

s prosbou o zbraně pro syna – matka. Vždyť mohla-li pohnout tě Thetis, mohla-li 

Títhónova tě manželka slzami pohnout, hled, jak se sbíhají kmeny, jak města 

v zavřených hradbách meče si na mne už brousí a zároveň k zkáze mých milých. 

Bohyně po těchto slovech, když váhal, ho objala vroucně sněžnými lokty a něžně ho 

laskala. Obvyklý plamen náhle zachvátil jej a hluboko do nitra vnikl známý milostný 
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žár, ten projel mu zachvácenými kostmi stejně jako blesk, když vyrazí s rachotem 

hromu, prošlehne deštivé mračno a zazáří kmitavým světlem. Cítila Venuše ráda tu lest, 

vždyť znala svou krásu.
83

 

Stejnou scénu líčí i řecký pramen Ilias, který byl napsán největším řeckým 

básníkem Homérem. Akorát na místo Venuše staví Thetis a popisuje děj následovně: 

Thetis, která se noří ze stříbrných vln mořských, stanula před vraty věčného paláce 

Hefaistova, nejkrásnějšího z nebeských sídel, jejž klecavý bůh si zbudoval z kovu. Thetis 

ho zastihla právě, když zuřivě šlapal dmoucí se měchy, zalit již potem.
84

 

Podal bohyni ruku, vyslovil pak její jméno a řekl: ,,Thetido v bělostném rouchu, co 

tě přivedlo k nám, ty milá a vzácná? Jindys tu bývala zřídka. Pověz, co chceš! Splním ti 

každé tvé přání, budu-li moci či lze-li je splnit už vůbec!“
85

 

Druhým případem může být scéna, kdy Vulkán pracuje ve své kovárně. Sluneční 

bůh mezitím seshora vidí Venuši a Marta v ložnici. Ihned oznámí kováři, že jeho 

manželka mu je nevěrná. Vulkán ukuje pouta, aby oba milence lapil při nevěře, tak na 

vlastní oči se přesvědčí, že jeho manželka je cizoložnice. 

V Ovidiových Proměnách je psáno: Také sluneční bůh, jenž ovládá vesmír svým 

světlem, podlehl všemocné lásce. Nuž o láskách Hélia slyšte! 

Poněvadž první vše vidí ten bůh, prý první též viděl milostné pletky Marta a 

Venuše, bohyně lásky. Zalkal nad tímto činem a manželu podváděnému, kterým byl 

Vulkán, choť nevěrnou udal i záletů místo. Vulkán se lekl, i upustil dílo, jež v pravici 

držel; ihned řetízky jemné on tepe a piluje z kovu, pouta i sítě tak tenké, že očím by 

uniknout mohly. Sítě ty byly tenčí než nejtenčí vřetena nitka, tenčí než pavučina, jež 

z trámů vysokých visí. Pastí tou obklopí lože a tak ji nastraží umně, sebemenší že dotyk 

ji uvede v pohyb, by sklapla. 

Venuše s Martem když na jedno lože zas ulehli spolu, při prvním objetí zrovna se 

chytili do této léčky, kterou s důmyslem novým jim nachystal klamaný manžel. Dveře ze 

slonoviny hned otevře dokořán Vulkán, bohové zvědavě vstoupí-Mars s Venuší leží tam 

v poutech. 

Leckdo z veselých bohů tu chvíli projevil přání také mít takovou hanbu. A dlouho 

se bohové smáli, dlouho po celém nebo Mars s Venuší terčem byl vtipů.
86
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Venuše neprominula vyzrazení její tajné lásky a pomstila se.
87

 

Homérův řecký pramen Odysseia taktéž zahrnuje do svého eposu příběh lásky 

Afrodíty a Héfaista. Líčí jej následujícími slovy: Pak zazněla forminx Démodokova a 

slepec počal zpívati písen o lásce kyperské bohyně s čelenkou krásnou k silnému Areovi. 

Jak se objali poprvé tajně v ložnici Héfaistově.
88

 

 

Vulkán, Venuše a tři amorové, Marco Dente, 1515–1527, rytina, rozměry 10, 7 x 17, 

4 cm. Metropolitní muzeum umění, New York 

 

 

Venuše a Vulkán v dílně, Giorgio Ghisi, 1550, rytina, rozměry 20, 5 x 32, 7 cm. 

Metropolitní muzeum, New York 
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3.3. Talíř s vyobrazením unášeného Ganyméda 

1. Název: Talíř s vyobrazením unášeného Ganyméda 

2. Datace: 1535–1540 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: původem ze zámku Vinoř u Prahy roku 1946 

7. Evidenční číslo: 78.416 

8. Rozměry: průměr 27,5 cm
89

 

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 27, 5 cm s okrajem radiálně 

žlábkovaným a s vystouplým dnem pokrývá bílá glazura a figurální dekor ve 

vysokožárných barvách. Přední vnitřní strana je malovaná odstíny modré, zelené, 

žluté,černé, bílé a oranžové barvy vysokého žáru a fialovým manganem. Na spodní 

vnější straně jsou dvě žluté linky. Na rubu talíře je modrý nápis: Ganimede. 

Formální analýza 

Zobrazený příběh se odehrává v exteriéru krajiny, na mořském břehu, kde se na 

pravé a levé straně nacházejí čtyři stromy. Ohraničení výjevu tvoří široký, vlnitý, žlutý 

okraj. 

Kompozice talíře je složitá. Ve středu je znázorněn Ganymédés s orlem. Přední 

plán zaujímá pět štíhlých, oděných lidských postav a tři zvířecí. Jedná se o pastýře se 

psy. 

Na pravé straně se nachází první dva. První pastýř sedí na kameni zády k nám, 

na hlavě má čapku. Je oděn do žluté tuniky nad kolena s krátkým rukávem a modrým 

páskem. Pravou rukou se opírá o kámen a levou drží vodítko psa. Po jeho pravé ruce je 

situován pes. Před pastýřem klečí na kolenou druhý pastýř. Je vyobrazen en face k nám. 

Je oblečen do bílé tuniky s krátkým rukávem a dívá se na prvního pastýře. Pravou rukou 

ukazuje směrem nahoru k ústřední postavě, levá paže směřuje tamtéž, ale je pokrčená 

v lokti na úrovni hrudníku. Vypadá to, že scéně únosu přehlížejí a vzájemně ji 

komentují. Vlevo od nich v těsné blízkosti se nachází dva psi, hnědý a bílý, oba hledí 

vzhůru.  

                                                 
89

 Evidenční karta Uměleckoprůmyslové muzea v Praze, č. 78.416; VYDROVÁ 1973, nepag. 



 

44 

Na levé straně se nachází další tři pastýři. Všichni sedí na kamenech a jsou 

zahaleni. Třetí z nich, sedící těsně u okraje má na sobě světle modrou tuniku nad kolena 

s krátkými rukávy. Na hlavě má nasazenou čapku. Pravou rukou se opírá o kámen, na 

kterém sedí, levou si podpírá vousatou bradu. Před ním sedí čtvrtý a pátý pastýř. Čtvrtý 

je oblečen do oranžové tuniky nad kolena a s rukávy dlouhými k loktům. Na nahou má 

opánky. Pravou rukou se opírá o porostlý kámen a levou ukazuje vzhůru. Má krátké 

světlé vlasy a udivený výraz směřující na hlavní postavu. Za ním sedí pátý a poslední 

pastýř. Má tmavé, krátké vlasy a na sobě světle modrou tuniku. Je bosý. Jeho levá paže 

není vidět, pravou drží vodítko bílého psa. Jeho pohled je namířen ke středu talíře.  

Veprostřed celého děje je znázorněn ve vzduchu černý orel, který letí směrem 

nahoru. Jeho křídla jsou rozpjatá do šířky. Ve skutečnosti jde o Jupitera, který se 

proměnil v orla. Na jeho zádech je vyobrazen nahý, unášený Ganymédés. Oběma 

rukama se drží černých křídel. Okolo levé paže je obmotaná a za zády vlající oranžová 

drapérie. Pravá noha je natažená a levá pokrčená tak, že se chodidlem opírá o koleno 

pravé. Má krátké, světlé vlasy a pohled směřuje dolu k ostatním pastýřům na zemi. 

Pozadí výjevu zdobí moře a skalnatý břeh, kde se rozléhá středověké město. 

V celém obrazu převládá žluto-oranžový tón. 

Ikonografický rozbor 

Princ Ganymédés pocházel z dynastie trójských králů, byl synem krále Trója a 

jeho manželky Kallirhoy. Byl asi nejkrásnější ze všech smrtelníků a na celém světě 

vůbec. Okouzlil dokonce i nejvyššího z bohů, který se do něj zamiloval a rozhodl se, že 

ho unese, proto aby dělal číšníka na Olympu. Zde bylo jeho úkolem nalévat Jupiteru 

nektar, který zabezpečoval bohům věčný život a mládí. Okamžik únosu se odehrál v 

momentě, kdy Ganymédés v horách hlídal svá stáda. 

Na talíři je Ganymédes znázorněn na zádech orla, který jej unáší vzhůru, což 

bylo obvyklé pro znázornění v renesančním, barokním a moderním umění. Někdy bývá 

také zobrazován v sevření orla. Občas Ganymédés drží malý vinný džbánek, který 

předznamenává jeho nebeskou roli.
90

 

Ovidius vypráví příběh mladíka a Jupitera následujícími slovy: Orfeus takový les 

když písněmi přivábil k sobě, seděl uprostřed šelem a v hejnu přilétlých ptáků. 

Rozechvěl struny: když dost je vyzkoušel palcem a poznal, že ty rozličné tóny, ač znějí 

docela různě, dávají lahodný souzvuk, hlas pozvedl k písni a zpíval: Matko má Kallipo, 
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nechť píseň má od Jova začne, jemuž všecko se koří! Moc Jovovu často jsem dříve 

opěval: o Gigantech jsem kdysi vážněji zpíval, které, když drali se k nebi, blesk vítězný 

z Olympu srazil. Lehčím teď tónem zpívat já hodlám a chlapcích, které bohové mívali 

v lásce, a o dívkách, které se nadchly žárem jim zapovězeným a za vášeň trest jak je 

stihl. 

K fryžskému Ganymédovi vzplál láskou nebeský vládce. Hledal a nacházel 

leccos, čím chtěl by raději býti, nežli čím byl, však uznal, že nejlépe pro něj se hodí 

změnit se v orla, jenž jediný může i blesk jeho nésti. V podobě orlí hned z nebe se snese 

a do Tróje vletí, uchvátí Ganyméda, jenž dodnes mu podává nektar, ačkoli Juno se mrzí, 

a dodnes je číšníkem jeho.
91

 

Ganymédés byl zpodobňován různými způsoby. Někdy jako volná socha, kdy 

stojí sám a v ruce drží onen džbánek, jindy spolu s orlem, kdy Ganymédés ještě stojí 

nohama na zemi. Byl také nesčetně krát malován na obrazech. Z našeho příběhu však 

scéna jeho únosu, kdy se Ganyméd již nachází ve vzduchu, zůstává nejpopulárnější.  

 

  

Únos Ganyméda, Girolamo da Carpi, 1543–1544, olej na plátně, rozměry 81 x 145 cm. 

Gemäldegalerie, Drážďany (vlevo) 

 

Únos Ganyméda, Damiano Mezza, 1575, olej na plátně, rozměry 177, 2 x 188, 7 cm. 

Národní galerie, Londýn (vpravo) 
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3.4. Talíř s vyobrazením zápasu Pélea s bohyní Thetis 

1. Název: Talíř s vyobrazením zápasu Pélea s bohyní Thetis 

2. Datace: 1546 

3. Autor: Francesco Durantino nebo dílna Guida Fontany 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: v roce 1909 zakoupeno z Lannovy sbírky v Berlíně na aukci R. 

Lepkeho 

7. Evidenční číslo: 11.573 

8. Rozměry: průměr 27 cm92 

 

Identifikace předmětu 

      Hluboký talíř kruhového tvaru o průměru 26, 5 cm s úzkým okrajem. Na přední 

vnitřní straně je po celé ploše zobrazena figurální malba v barvách vysokého žáru. 

Převládá žlutá, okrová a šedohnědá barva. Na spodu okraje jsou dvě žluté linky. Na dně 

talíře je nápis: Peleo e Tetis in narie forme 1546.  

Formální analýza 

Vyobrazená scéna na talíři je zasazená do exteriéru krajiny se zálivem, skalisky 

a jeskyní. Výjev je ohraničen tenkým žlutým okrajem. Vpředu obrazu je zem porostlá 

trávou, po pravé straně se nachází jeskyně. Veprostřed jsou zobrazeny dva černé 

stromy, za nimiž v pozadí teče řeka, lehce naznačené město, skalnatý břeh a nebe. Vše, 

co je vyobrazeno v popředí, je zpracováno detailněji než například město v pozadí. 

Autor využil barev mírných i sytých. Přechody jsou slabé bez svižných tahů. 

Tmavší odstíny barev jsou výrazné a syté, naopak světlejší tóny jsou tlumené a 

pokrývají spíše přední část obrazu. Obrysové kontury postav, detailů a okolí jsou vcelku 

jasné, místy více  výrazné, na postavách spíše nepatrné. 

Kompozice scény je poměrně složitá. Mnohofigurální výjev zobrazuje celkem 

čtyři postavy lidské a dvě zvířecí. Figury jsou rozděleny do třech dvojic, každá z nich 

spolu zaujímá své místo na pravé straně, ve středu a na levé straně. Všechny postavy 

jsou nahé. Světlovlasí muži mají atletickou postavu s výrazně zobrazenými svaly. Žena 

je plnějších tvarů. Ve skutečnosti jde o znázornění jedné dvojice jediného 

mytologického příběhu, avšak ve třech časově různých situacích. Na talíři je zobrazen 
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Péleus s Thetis.
93

 Jednotlivé části příběhu, kdy se Péleus
94

 snaží získat Thetis,
95

 jsou zde 

zobrazeny nejdříve ze středu, doleva a nakonec doprava.  

Uprostřed výjevu je zobrazená první scéna, kdy Péleus přichází k zálivu a 

spatřuje Thetis. Když se jí snaží zmocnit, žena se promění v bílou labuť, zůstává  po ní 

pouze oranžová drapérie, klouzající dolů po těle Pélea. Ten stojí bokem, jednou nohou 

na zemi a druhou opřenou o pařez, paže natahuje vzhůru a z posledních sil se snaží 

udržet labuť, jejímž křídlem má zakrytý obličej. Labuť letí pryč od Pélea k pravé straně 

talíře. Autor zde precizně zobrazil peří labutě a krásnou vlnící se drapérii.  

Na levé straně je znázorněna druhá scéna. Při druhém pokusu se Thetis 

proměňuje v šupinatého, hnědo-oranžového draka, s několika páry očí na těle. Péleus 

zde klesá na kolena, chodidly se zarývá do písku, vidíme pouze jeho záda a týl.  Levou 

paží pevně drží dračí ocas ovinutý kolem své levé nohy. Drak zarývá drápy pravé tlapy 

do levého ramene muže. Křídla jsou rozpjatá do šířky, na dlouhém krku je hlava dívající 

se a syčící na Pélea.  

Nakonec na pravé straně talíře je zobrazena závěrečná scéna se třetím úspěšným 

pokusem Pélea v získání Thetis. Nechává se mu poznat jako lidská bytost, a proto má 

lidskou podobu. Obě figury stojí naproti sobě. Péleus je zády, Thetis čelem. Navzájem 

se drží rukama. Z postoje je jasné, že jde opět mezi dvojicí o zápas. Váha Pélea spočívá 

na pravé noze, levou se opírá o zem, snaží se přitáhnout ženu k sobě. Drží ji na 

lopatkách. Thetis se objetí ze všech sil brání, je to znát z jejího napjatého výrazu a 

pootevřených úst. Její paže jsou položeny na ramenou muže, snaží se vzepřít jeho síle. 

Lehce ovinutá oranžová drapérie kolem pravé nohy a ramene je vyobrazená i v první 

scéně.  

Ikonografický rozbor 

Fthíjský král Péleus byl synem aigínského krále Aika a jeho manželky Endéidy. 

Je slavný díky svým hrdinským činům a především proto, že jeho synem byl achajský 

hrdina Achilleus a v neposlední řadě složitým životním osudem. Jeho ilustrace se 

                                                 
93

 Evidenční karta UPM Praha, č. 11.573. 
94

 Druhý syn Ajakův, bratr Telamónův a Fókův, muž Nereovny Thetidy, zabiv bratra Fóka utekl do 

Tráchíny ke Kéykovi, kde na jeho stádo matka Fókova poslala hrozného vlka, konečně byl očištěn od 

Akasta. In: OVIDIUS 1963, 37.  
95

 Dcera Néreova, choť Péleova, jemuž porodí Achilea pro nějž na Vulkánovi vyprosila novou zbroj, 

starou totiž půjčil Achil Patroklovi, jehož Hektor zabil a zbroj mu vzal. In: OVIDIUS 1963, 46. 
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zachovala na více než dvou stech padesáti vázových malbách, z nichž většina pochází 

ze 6. a 5. století př. n. l.: na výjevu Péleus zápasí s Thetidou více než stoosmdesátkrát.
96

  

Thetis byla dcerou mořského boha Nérea a jeho manželky Dóridy – Néreidou,
97

 

vlídnou, dobromyslnou a krásnou mořskou nymfou.
98

 Jejím synem byl slavný 

Achilleus. Mnoho bohů usilovalo o její přízeň. Svému budoucímu muži, Péleovi, se 

pokoušela marně uniknout v různých proměnách.
99

 S Thetidou se zachovalo téměř dvě 

stě padesát vázových maleb. Na více než sto osmdesáti je výjev Péleus zápasí 

s Thetidou (přes sto z nich pochází ze 6. století př. n. l.).
100

 

Pověst na talíři vypráví o čarokrásné mořské nymfě, o kterou projevili zájem 

hned dva nápadníci. Zájem o ní projevil bůh moře Neptun a současně s ním nejvyšší 

bůh Jupiter.
101

 Když se dozvěděli věštbu, která pravila, že její syn se stane mocnějším a 

silnějším než jeho otec, vzdali se Thetis dobrovolně. Výjev na talíři se poněkud liší od 

příběhu, jak ho popsal Ovidius. Podle něj se Thetis proměnila nejprve v ptáka, poté se 

ukázala jako strom, pak jako tygřice a nakonec jako člověk.
102

  

Podle Ovidia se příběh odehrál takto: Próteus Thetidě věštil: ,,Ty, bohyně, počni 

a potom šťastně porosíš syna, jenž v létech své mladistvé síly otce překoná v činech a 

bude zván větší, než on byl.“
103

  

Nejvyšší bůh se rozhodl, že vezme osud Thetis do svých rukou a vybral ji za 

manžela smrtelníka, fthíjského krále Pélea. 

Juppiter tedy, jenž Thetidu miloval nemalou láskou, upustil od manželství, v něž 

s bohyní mořskou chtěl vejít, bál se, že by nad něj kdos mocnější mohl se zrodit. Péleovi 

radš kázal, ať za něho převezme touhu, a tak namísto děda šel obejmout mořskou 

dívku.
104

 

                                                 
96

 ZAMAROVSKÝ 2005, 335–336; BAHNÍK 1974, 460. 
97

 Néreovny, v mytologii mořské nymfy, dcery Nérea, ,,mořského starce“. Někdy jsou zobrazovány, 

jak spočívají na hřbetech mořských koní. Spolu s Tritóny jsou průvodci Neptuna a jeho ženy 

Amfitríty (též Néreovny) a dovádějí kolem nich ve vlnách. Obvykle doprovázejí i Galateu a Thetidu, 

matku Achilleovu, jež k nim také patřily. In: HALL 2008, 299. 
98

 Ve starověkém Řecku mladé a krásné ženské bytosti, o nichž se věřilo, že obývají různé druhy 

přírodních útvarů a předmětů. Tak například Néreidy, dcery Nérea, starého mořského boha, byly 

nymfy Egejského moře: patřily k nim Galateia a Thetis. In: HALL 2008, 305. 
99

 HALL 2008, 443; ZAMAROVSKÝ 2005, 421; BAHNÍK 1974, 616–617. 
100

 ZAMAROVSKÝ 2005, 422. 
101

ZAMAROVSKÝ 2005, 421. 
102

 OVIDIUS 1998, 249. 
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 OVIDIUS 1998, 248. 
104

 OVIDIUS 1998, 248. 
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Péleus se snažil získat přízeň nymfy, ale to nebylo tak jednoduché. Musel 

s Thetis dokonce zápasit. První pokus skončil neúspěšně pro Pélea, který se poté obrací 

na bohy a žádá je o pomoc. 

V Thessalii je záliv, ten v oblouk se ohýbá srpu, rameny objímá místo, jež 

přístavem bylo by dobrým, kdyby hlubší měl vodu a postrádal písčitých mělčin. Břeh má 

pevný a tvrdý, v němž při chůzi neváznou nohy, po krocích nezbudou stopy a mořské 

nerostou řasy. Černozelené myrty les po březích k moři až sahá. Na břehu jeskyně stojí, 

jež možná je přírody dílem, možná však, dílem že lidským; tam ty ses dávala nosit, 

Thetido, delfínem svým, jej uzdou jsi řídila, nahá. Tam tě Péleus jednou, kdy spánkem 

jsi hlubokým spala, spatřil a prosbami zkoušel tě obměkčit. Poněvadž prosby odmítlas, 

použil moci a ovinul lokty tvou šíji. Byl by se jistě tě zmocnil, však ty jsi k umění svému 

o pomoc šla a v podoby různé ses proměňovala: najednou byla jsi ptákem – jak ptáka tě 

Péleus držel –, hned zas mohutným stromem – však Péleus tkvěl na stromě pevně! 

Změnilas potřetí vzhled a skvrnitou tygřicí bylas: té se však vyděsil Péleus a paže ti 

uvolnil z těla. 

Potom obětí vína a kadidla, skopových drobů modlí se k mocnostem moře a bohy 

o pomoc prosí, až se mu starý Próteus pak zjeví a takto mu radí: ,,Aiakův synu, ty 

tenkrát pak dojdeš své žádosti cíle, když ji nic netušící, až v jeskyni bude zas spáti, pouty 

a osidly svážeš a pevně ji přidržíš k zemi. Nedej se ošálit tím, že promění stokrát svou 

tvářnost; tiskni ji dál, ať čímkoli bude, až v dívku se změnil!“ Mořský stařec tak pravil a 

pod hladinu se nořil, a když končil svou řeč, zas ústa si vlnami zakryl.
105

 

Druhý pokus již dopadl dobře. Péleus získal Thetis a tak se narodil Achilleus, 

největší thajský hrdina v trojské válce.
106

 

Slunce se klonilo v západ a den se již ke konci chýlil, vlahý nastával večer, když 

Thetis, nahá a krásná, skálu s jeskyní najde a v obvyklou ložnici vstoupí. Sotvaže 

panenské údy vzal Péleus útokem náhlým, tělo její se mění, až konečně ucítí sama, že je 

držena v poutech a že má rozpjaté ruce. Tehdy teprve zalká: ,,Tvé vítězství dílem je 

bohů, máš tady Thetidu zas!“ Když takto se dala mu poznat, Péleus ukojí touhu a 

Achilla s bohyní zplodí.
107

 

Mytologický příběh se stal předlohou nejednoho uměleckého díla. Námět se 

zachoval například na četných vázách. Uvádím zde dva příklady vázového malířství, 
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 ZAMAROVSKÝ 2005, 18. 
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 OVIDIUS 1998, 249. 
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které bylo důležitým uměleckým druhem vedle deskového a nástěnného malířství. 

Třetím příkladem je dekor talíře. Obyčej zdobit malbami nádoby byl velmi dávný. Už 

v oblasti egejské kultury byla keramika bohatě dekorována. Uvedené příklady jsou 

černofigurového stylu (8.–6. století př. n. l.), který vznikl v Athénách. Hrnčíři a malíři 

často uváděli na vázách, které vytvořili své signatury. Převládaly figurální obrazy, 

jejichž náměty byly čerpány z každodenního života, a především z bohaté mytologie. 

Lidské postavy byly většinou znázorňovány z profilu, někdy en face.  

Na majolikovém talíři oproti vázám lze vypozorovat, že se v době renesance 

pečlivě zajímali o perspektivu, realistické zobrazení a studium anatomie. Postavy jsou 

mnohem zpracovanější, výrazy jsou značně oduševnělejší. Okamžik snahy Pélea lapit 

Thetis zůstává nejspíše nejdůležitějším a klíčovým pro tento námět, můžeme ho vidět 

jak na vázách, na našem talíři i na stropní fresce. 

 

 Péleus a Thetis, cca 500–475 př. n. l., autor neznámý 

 

Druhé vyobrazení je představeno na kráteru, to bylo velké otevřené měsidlo vína 

s vodou.   

 Péleus a Thetis, cca 460–450 př. n. l., autor neznámý 
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Třetí výjev je znázorněn na kylixu, tedy na číše na nožce. 

 

Péleus a Thetis, cca 490 př. n. l., autor neznámý 

 

Nástropní freska z 16. Století od Agostina Carracciho, z paláce Farnese se již 

značně liší od vázového malířství. Klíčová chvíle zápasu ovšem na fresce zůstává 

neměnitelná. Stejně jako na našem talíři i tady jsou postavy odhalené a drží v rukou 

vlnící drapérie. 

 

 

Péleus a Thetis, Agostino Carracci, přibližně 1600, nástropní freska.  

Palác Farnese, Řím 
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3.5. Talíř s vyobrazením Neptuna na lastuře 

1. Název: Talíř s vyobrazením Neptuna na lastuře 

2. Datace: 1544  

3. Autor: Francesco Durantino 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: původem ze zámku Vinoř, získáno roku 1964 převodem 

7. Evidenční číslo: 78.411 

8. Rozměry: průměr 25 cm108 

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 25 cm s širokým okrajem pokrývá bílá 

glazura a figurální scéna v barvách vysokého žáru. Přední vnitřní strana je pokryta 

malbou modré, žluté, oranžové, měděnkově zelené, pstruhově šedé, černé a bílé barvy, 

na spodu okraje jsou tři žluté linky. V koloritu převládá žlutavý tón. Na rubu talíře je 

kobaltový nápis: Nettuno in Castrone 1544.  

Formální analýza 

Zobrazený výjev se odehrává v exteriéru přírodní krajiny. Je ohraničen tenkým 

žlutým okrajem. V pozadí je zobrazena modrá obloha se zapadajícím sluncem. 

Uprostřed moře se na pobřeží rozprostírá město.  

Kompozice obrazu je složitější. Mnohofigurální scéna představuje tři lidské 

postavy, z nichž jsou dvě nahé a jedná zahalená, dále jednoho amorka a různá vodní a 

pozemská zvířata. Ústřední postava se nachází ve středu talíře, vedlejší jsou rozmístěny 

zprava doleva.  

Hlavní postavou umístěnou ve středu talíře je zobrazený Neptun,
109

 vládce moří 

jedoucí ve stoje na mořském plavidle taženém dvěma delfíny. Neptun je zobrazen 

v podobě štíhlého starce opírajícího se celou váhou o pravou nohu. Drží napřažený 

trojzubec, který je jeho symbolem. Svůj pohled směřuje po směru své jízdy. Stříbrné 

vlasy a plnovous vlají ve větru stejně jako oranžový dlouhý šál, jež má přehozený přes 

levé rameno. 
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 Evidenční karta UPM Praha, č. 78.411. 
109

 Evidenční karta UPM Praha, č. 78.411. Řecky Posejdón, bůh  moře a všech vod, syn Sáturnův, 

bratr Jovův a Dítův, manžel Amfitrítin, drží trojhroté vidle, jimiž bouří a tiší vodstva, Méstře a 

Periklymenovi dal moc proměňovati se, Kygna a Kajnea učinil nezranitelným. In: OVIDIUS 1963, 33. 
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Na kraji pravé strany výjevu přihlíží z břehu pastýř pískající na šalmaj. Mladý 

štíhlý muž sedí z profilu na pařezu. Na hlavě má bílou čapku a přes pravé rameno 

přehozený světle zelený oděv. Po jeho levé straně se v trávě pasou tři světlé ovečky. 

Zleva od ovcí je znázorněná pastýřka. Mladá žena klečí na zemi, vidíme pouze její záda 

a týl. Na sobě má volné, oranžové šaty s krátkým rukávem. Zrzavé vlasy jsou zapletené 

do účesu. Levou rukou objímá světlého beránka. Pozice obou mladých lidí naznačuje, 

že se dívají na Neptuna. Na kamenech, kde roste rákosí, po levé straně stojí en face 

malý amor
110

 se zlato-bílými rozevřenými křídly. Levou rukou drží luk, v pravé nese 

černý trojzubec.  

V popředí je zobrazen skalnatý břeh se stromy, pařezy a zahrádkou ohraničenou  

plotem. 

V díle autora převažuje žluto-oranžová barva. Přechody jsou jemné bez ostrých 

linek a kontur. Výrazy a rysy obličejů figur nejsou jasné, jsou zobrazeny buď v dálce, 

z profilu nebo zády.  

Ikonografický rozbor 

Neptun
111

 byl v bájesloví nejen bohem, který vládl obrovské mořské říší, ale 

také jeho obyvatelům. Všichni mořští bohové mu byli podřízeni. Zamarovský popisuje 

Neptunovu povahu těmito slovy: ,,Povahu měl prudkou a nestálou jako živel, kterému 

vládl. Není proto divu, že byl nejobávanějším bohem námořníků a obyvatelů pobřežních 

zemí.“
112

 

Typicky bývá zobrazován jako starý muž s mohutnou kšticí a vousem. 

Vyrovnaný a majestátní výraz připomínající Jova mívá především v antickém umění. 

Divoké vzezření a vlající vlasy ve větru jsou pro něj charakteristické v renesančním a 

barokním malířství. Atributem, dle kterého ho můžeme spolehlivě identifikovat, je jeho 

trojzubec.
113

 Jeho dvoukolový vůz
114

 je tažen delfíny – mořskými koni, které jsou napůl 

koňmi a napůl rybami. Jeho doprovodem často může být jeho manželka, mořská nymfa, 

                                                 
110

 V renesanci byl obvykle zobrazován jako okřídlený jinoch; barokní a rokokoví malíři z něj často 

udělali boubelaté dítko. Jeho obvyklými atributy jsou luk, šíp a toulec. In: HALL 2008, 241. 
111

 Jeho jméno dostala jedna z planet nejvzdálenějších od Slunce. In: MARTIN 1993, 169. Dodnes žije i 

jeho jméno v názvech četných lodí a také jedné planety sluneční soustavy, jejíž měsíce mají jména 

jeho průvodců Tritóna a Néreovny. In: ZAMAROVSKÝ 2005, 289. Jako mořské božstvo je zobrazován 

vedle Marta coby jeden z ochránců Benátek. V alegoriích Čtyř živlů ztělesňuje vodu. In: HALL 2008, 

298. 
112

 ZAMAROVSKÝ 2005, 359. 
113

 Vidlice opatřená třemi hroty s ozubcem. In: HALL 2008, 298. 
114

 Vůz mořských božstev bývá vytvořen z lastury a je tažen mořskými koni. In: HALL 2008, 492. 
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Néreida Amfitrité a rovněž jejich syn Tritón.
115

 Neptun je přítomen obvykle v Bitvě 

bohů a Gigantů a na svatbě Thetidy a Pélea.
116

 

Neptun patří k často užívanému tématu nejen různých uměleckých děl, ale 

například i v architektuře.
117

  

Předlohovým materiálem pro malby istoriato byly často renesanční grafiky a 

knižní ilustrace. Jako předloha tedy mohla například posloužit díla italského rytce 

Marcantoniho Raimondi. Uvádím jedno z nich. Co se týká Neptuna, má s naším 

zobrazením na talíři jasné totožné rysy: postoj Neptuna, který je zobrazen z profilu, jeho 

vzhled, atributy, ovívající tělo drapérie. Lehce se liší prostředí a hlavně zde stojí Neptun 

na voze taženém koňmi, což také odpovídá jeho postavě, takže vždy záleželo na 

autorovi, jak své dílo zobrazí. 

 

Neptun, Marcantonio Raimondi, 1. polovina 16. století, grafika, rozměry (?), lokace 

není známá 

 

Neptun, Giorgio Vasari, polovina 16. století. Snímek z aukčního katalogu aukčního 

domu Christie's, Londýn 
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 Mořský muž, troubící na zakroucenou mušli. In: HALL 2008, 298. 
116

 HALL 2008, 298. 
117

 Největší chrám měl na Martově poli v Římě, který zdobily výjevy z plavby Argonautů. Ve 

Flaminiově cirku měl jako stvořitel koně a ochránce jezdeckých závodů oltář. In: ZAMAROVSKÝ 2005, 

289. 
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3.6. Talíř s vyobrazením Lédy s labutí 

1. Název: Talíř s vyobrazením Lédy s labutí 

2. Autor: autor neznámý 

3. Datace: kolem 1550–1560 

4. Lokalita: Urbino nebo italská dílna ve stylu Urbina 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: roku 1928 byl v prodeji u Massers Alfred Spero et Kerin 

v Londýně, původem ze zámku Vinoř u Prahy roku 1946, zakoupeno 1989 

7. Evidenční číslo: 97.234 

8. Rozměry: průměr 23 cm118
 

  

Identifikace předmětu 

Hluboký talíř kruhového tvaru o průměru 23 cm se širokým okrajem pokrývá 

bílá glazura. Přední vnitřní strana je pokryta malovaným dekorem v odstínech modré, 

zelené a žluté barvy vysokého žáru.  

Formální analýza 

Děj příběhů se odehrává na pevnině v exteriéru přírodního údolí. Celý námět je 

ohraničen širokým žlutým okrajem talíře. 

V popředí výjevu je znázorněn potok. V celé kompozici vystupují celkem dvě 

odhalené lidské postavy a tři zvířecí. Po celé pravé straně je vyobrazen baldachýn 

z nařasené podvázané žluté drapérie. Pod ním leží nahá dívka mohutných tvarů. Onou 

dívkou je Léda. Na hlavě má krátké světlé vlasy a levou paží se opírá o sokl. V její 

těsné blízkosti je zobrazená stojící na zemi bílá labuť, kterou drží pravou rukou a 

obepíná levou mohutnou nohou. Velká křídla labutě jsou rozpjatá do šířky, dlouhý krk 

směřuje k obličeji dívky a zobákem jí proniká mezi rty. Naproti, na levé straně, se 

nachází u nízkých zelených stromů dvojice menších ptáků, těmi jsou ve skutečnosti 

Kastór a Polydeukés. Nad nimi se na oblaku zjevuje Jupiter,
119

 jehož baculatá obnažená 

postava by se dala spíš přisoudit nějaké ženě než muži. Pravou paži i nohu má opřenou 

o mrak, levá noha je schovaná za oblakem. Levá paže je protažená směrem k Lédě, ale 
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pohled má odvrácený na druhou stranu. Na hlavě má krátké, kudrnaté vlasy ve stejné 

barvě jakou má Léda.  

Veprostřed kompozice se rozléhá moře samostatně, bez vyobrazení 

středověkého města, jehož konec nikdy nekončí.  

Pozadí talíře tvoří obloha přecházející ze žlutých tónů do modrých postupně 

směrem vzhůru k okraji talíře. 

Ikonografický rozbor 

Léda, žena neobyčejné krásy, byla dcerou aitolského krále Thestia a jeho 

manželky Leukippy. Jejím manželem byl spartský král Tyndereos s nímž se seznámila, 

když její otec mu umožnil útočiště. Všechny její děti se staly významnými postavami 

antických mýtů. Výjev ztvárňuje jeden z nejpopulárnějších mytologických příběhů o 

smilném a nejvyšším z bohů, který se zamiloval do Lédy a zatoužil po ní. Přiblížil se 

k ní po řece v podobě labutě a spojil se s ní. Královna porodila, respektive snesla jedno 

nebo dvě vejce, z nichž se vylíhla nebeská dvojčata Kastór a Polydeukés, Helena 

Trojská a Klytaimnéstra.
120

 

Bratři Dioskúrové (Kastór a Polydeukés) se vylíhli z vajec Lédy jako dvojčata, 

excelující především odvahou, silou a statečností. Byli však nevlastní bratři. Oba 

bojovali vždy společně a stejně jako hrdinskými činy prosluli svou upřímnou bratrskou 

láskou. K jejich činům patří například osvobození sestry Heleny, kterou unesl Théseus. 

Kastór, který byl na rozdíl od svého bratra smrtelný, jednou padl v boji. Tehdy 

nerozlučným bratrům Jupiter umožnil setkávat se vždy jeden den v podsvětí a druhý na 

nebesích.
121
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Lédino dobrodružství s Jupiterem bylo mnohokrát zvěčněno. Jak jsem zmínila 

dříve, umělci užívali předlohový materiál, jakou byla například renesanční grafika nebo 

knižní ilustrace. Raimondiho grafika, kterou uvádím, mohla klidně posloužit jako 

inspirace k zobrazení tohoto mytologického příběhu. 

 

Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, 1500–1505, grafika. Britské muzeum, Londýn 

 

Mýtus zobrazili i mistři italské renesance Leonardo da Vinci a Michelangelo 

Buonarroti, originály se bohužel nedochovaly. Uvádím tedy kopie jejich obrazů. Podle 

obrazu Leonarda da Vinci Léda stojí a ovíjí své paže kolem krku labutě, ale současně 

cudně odvrací hlavu. Labuť objímá tělo ženy jedním křídlem a natahuje krk k její tváři. 

Na zemi jsou zobrazeny děti, právě se klubající z vajec.  

 

Léda s labutí, Leonardo da Vinci, 1508–1515, olej na desce, rozměry 130 x 77, 5 cm. 

Galerie Uffizi, Florencie 

 



 

58 

 

Kopie obrazu od Michelangela se podobá ze všech uvedených příkladu nejvíc 

našemu výjevu na talíři. Léda je vyobrazená na pravé straně a i její poloha těla odpovídá 

našemu výjevu. Levou nohou stejně obtáčí labuť, která je v její těsné blízkosti po levé 

straně a stejným způsobem natahuje zobák k ústům dívky.  

 

Léda s labutí, Michelangelo Buonarroti, 1530, olej na plátně, rozměry 105, 4 x 141 cm. 

Národní galerie, Londýn 

 

Příběh byl mnohokrát zobrazen různými umělci. Uvádím tento obraz, malovaný 

olejem. Autor Antonio da Corregio v něm vyobrazil hned několik postav a celý výjev 

zasadil do přírody. 

 

Léda s labutí, Antonio da Corregio, 1531–1532, olej na plátně, rozměry 152 x 191 cm. 

Gemäldegalerie, Berlín 
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3.7. Talíř s vyobrazením koupele Diany s putti v moři 

1. Název: Talíř s vyobrazením koupele Diany s putti v moři 

2. Datace: kolem 1550 

3. Autor:  autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

6. Provenience: původem ze zámku Vinoř u Prahy z roku 1946 

7. Evidenční číslo: 78.413 

8. Rozměry: průměr 23 cm
122

 

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 23 cm s širokým rovným okrajem 

pokrývá nažloutlá poleva a po celé ploše obraz v barvách vysokého žáru. Přední vnitřní 

strana je pokryta malbou v odstínech modré, žluté a zelené barvy. Na rubu talíře je nápis 

kobaltem: Diana in mare. 

Formální analýza 

Venkovní scéna se odehrává v přírodní krajině. Celý námět je ohraničen štíhlým 

žlutým okrajem.  

V předním plánu scény, uprostřed, je znázorněn stromy porostlý břeh mořské 

zátoky, při němž roste neznámá zelená rostlina. Směrem zprava doleva se břeh postupně 

vyvyšuje. 

V prostřední části výjevu se rozléhá moře. V kompozici vystupuje celkem osm 

ženských postav. Všechny zaujímají prostřední část talíře a nacházejí se ve vodě. Jsou 

odhalené a seskupené v těsné blízkosti u sebe. Hlavní ženskou postavou, znázorněnou 

uprostřed, je Diana
123

 sedící na lastuře. Její oblá postava je k nám natočená zády. 

Přestože je bohyně kyprých tvarů, na jejích zádech a pažích můžeme pozorovat rýsující 

se svaly. Zlaté vlasy má svázané do uzlu, přesně tak, jak to Ovidius popisuje ve svých 

Proměnách, cit: … Krokalé Isménovna jí spadlé po šíji vlasy do uzlu váže, …
124

 Diana 

sedí. Přes levé rameno má přehozenou žlutou drapérii, která splývá dolů a ovívá 

pokrčenou pravou nohu, na níž má volně položenou pravou paži, levou nohou se nejspíš 
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opírá o lasturu. Levou rukou objímá prvního z putti, který se bohyně drží oběma 

rukama. Vidíme ho zpředu. Je znázorněn jako baculaté dítě, má krátké zlaté vlasy a 

zlato-zelená křídla. Po levici Diany jsou zobrazeny dva putti. Vidíme pouze jejich 

hlavy, tělo mají ponořené do vody. První dítě, které se nachází úplně vlevo, je na nás 

natočené obličejem. Druhé dítě, nacházející se blíž k Dianě, je vyobrazeno z profilu. Po 

pravici bohyně je čtvrté putti, opět znázorněné en face a ponořené do vody. Podle jeho 

výrazu vidíme, že má přivřené oči a jeho pohled směřuje k druhé postavě ženy. Ta je 

znázorněná na pravé straně talíře a jedná se o jednu z nymf, které bývají obvyklým 

doprovodem Diany. Její ležící tělo vidíme zezadu, vypadá podobně jako Diana. Má 

zlaté vlasy svázané do uzlu, stejnou figuru i obličej, který vidíme z profilu. Levá paže 

kopíruje siluetu postavy, pravým předloktím se opírá o zelenou drapérii, na které je 

zobrazená. Před ní se nacházejí dva putti, které z větší části zakrývá její postava, takže 

opět vidíme pouze jejich hlavy a obličeje en face. Všichni putti na keramice vypadají 

téměř stejně bez velkých odlišností. 

V pozadí je zobrazeno středověké město při úpatí hor. Obloha postupně mění 

svou barvu ze žluté na modrou k vrchnímu okraji talíře. V celé kompozici převládají 

pleťové tóny barev.  

 

Ikonografický rozbor 

Ústřední postavou celého námětů je Diana, dcera Jupitera a Léty, sestra 

Apollóna. Staroitalická a jedna z dvanácti olympských  bohyň byla ztotožněná s řeckou 

Artemidou a převzala i její mytologii. Byla více než lovkyně vážena jako bohyně 

cudnosti a měsíčního svitu, který je symbolizován srpkem měsíce v jejích vlasech. Její 

přísná a atletická personifikace čistoty, je pouze jedním z mnoha směrů 

mnohostranného božstva. Římané ji ctili jako trojité božstvo – Lunu (oblohu), Dianu 

(zemi) a Hekatu (podsvětí). Bývá zobrazována různě. Jako lovkyně je štíhlá a vysoká, 

oděná do krátké tuniky s vlasy spletenými dozadu. V takové scéně jsou přítomny 

atributy, kterými jsou luk, oštěp nebo toulec. Jako zosobnění čistoty má v ruce štít 

k obraně proti šípům lásky.
125

 Jak se zobrazuje nejčastěji výjev, který máme na našem 

talíři Diana se koupe, popisuje Hall ve svém Slovníku následujícími slovy: ,,Nahá 

bohyně sedí u tůňky ve stinné jeskyni či v lesní světlině a nymfy, jež ji doprovázejí, jí 

svlékají roucho, zouvají opánky nebo omývají nohy. Jejich luky a toulce leží odložené 
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kolem nich. Diana má svůj srpek měsíce.“
126

 Obraz na našem talíři se s typickým 

zobrazováním této scény rozchází. Na keramice nejsou znázorněny luky ani toulce, 

které mají ležet na břehu, postavy se již nacházejí ve vodě a nevidíme zde ani jeskyni. 

Scéna, která následuje po koupeli, je velice populární a mnohokrát zobrazována. 

Výjev Diany a Aktaióna popisuje Hall takto: ,,Ovidius obšírně líčí, jak Aktaión, vnuk 

thébského krále, narazil na lovu v lese náhodou na jeskyni, kde se koupala Diana se 

svými družkami. Bohyně jej za to, že zahlédl božskou nahotu, proměnila v jelena. Jeho 

vlastní lovečtí psi jej pronásledovali a roztrhali na kusy. Existují dvě scény: 1) Aktaión 

právě objevil Dianu, stojí se svými psy v patách, ruce má pozvednuty v údivu. Nymfy 

ve zmatku ustupují a zároveň se snaží chránit svou paní před pohledem mladého muže. 

2) Aktaiónovi právě narostla jelení hlava nebo alespoň vyrazily parohy. Vrávoravě 

ustupuje dozadu, když na něj jeho vlastní psi skáčou. Diana bývá oblečena a ozbrojena 

jako lovkyně.“
127

 

O této scéně se zmiňují hlavně proto, že podle katalogu Jiřiny Vydrové z roku 

1973 pod číslem 65 se talíř s námětem Akteona proměněného Dianou v jelena nacházel 

ve sbírce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Bohužel ho v obrazové příloze 

katalogu nenajdeme. Při mé návštěvě depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea jsem 

přišla na to, že z neznámých důvodu dnes tento talíř ve sbírce není přítomen. 

Celá kompozice tedy spojuje několik ovidiovských motivů. Jak již napsal Hall, 

Ovidius popisuje příběh obšírně, takže pojímá jak popis koupele, tak i setkání Aktaióna 

s Dianou: Při tak velikém štěstí byl první ti příčinou smutku, Kadme, tvůj vnuk, jenž 

v jelena parohatého změnil se, dále vy psi, vy sytí pánovou krví. Ale dobře-li pátráš, on 

zločinu nedopustil se, náhody vinou vše bylo; což v omylu mohl být zločin?  

Různá pobitá zvěř už krví svou zbarvila svahy, den byl uprostřed již a nejmenší 

věcí všech stíny, od slunce vzdáleny byly již stejně východ i západ, mladý když Aktaión 

volal své věrné na lovu druhy, bloudící houštinami, je klidným svolával hlasem: 

,,Lovecké sítě a zbraně nám šelmy již zbrotily krví, štěstí dnes přálo nám dosti. Až zítra 

zas Jitřenka nová na voze červánkovém si vyjede po nebi vzhůru, znova se do lovu 

dáme. Teď právě nad námi stojí slunce vprostřed své dráhy, zem puká pod jeho žárem, 

zastavte dnešní svůj lov a zvedněte uzly svých sítí!“ Muži hned rozkazy plní a přeruší 

horlivou práci. 
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Smrky a cypřiše štíhlé tam tvořily údolí stinné, Gargafii, jež posvátné bývalo 

Dianě Panně. V jeho nejzazším koutku se tajila jeskyně lesní, uměle nevytvořená, však 

příroda důmyslem vlastním umění napodobila a z pískovce balvanů lehkých vysoko 

klenutý strop v ní nádherně vybudovala. Napravo potůček bublá, v něm čistá a 

průhledná voda, jeho široké břehy jsou vroubeny měkoučkou travou. Do jeho pramenů 

chodila ráda ctná bohyně lesů svlažit si panenské tělo, když lovem už znavena byla.  

Jakmile vstoupila sem, hned jedné z mladých svých družek popuštěný svůj luk a 

toulec a oštěp svůj dala, odložila též roucho a dala je do rukou druhé; jiné dvě nymfy jí 

opánky zují, však zručnější nad ně Krokalé Isménovna jí spadlé po šíji vlasy do uzlu 

váže, ač s rozpletenými i sama tam byla. Nefelé, Hyalé, Rhanis a Psekas a Fialé krásná 

do džbánu naberou vody a polévají svou paní. Zatímco po svém zvyku se Diana omývat 

dává, ejhle, Kadmův vnuk, když ukončil pro dnešek honbu, po lesích neznámých bloudil 

svým nejistým krokem, až přišel k místu, kde stála ta sluj, kam vlastní osud ho vedl. 

Jakmile Aktaión vstoupil sem v jeskyni, zrosenou vodou, zděšené nymfy, když 

spatřily jinocha, jak byly nahé, začaly bíti se v prsa a náhle se do křiku daly, celý jenž 

naplnil háj; i shlukly se kolem své paní, těly ji zakryly svými. Však Diana sama je vyšší, 

všechny je přečnívá postavou svou až po nahou šíji. Jakou nachová Zora se zaskvívá 

barvou, neb mračna, na která vrhá slunce svou zář, když naproti stojí, Diana takovou 

tvář též měla, když nahou ji zhlédl. Ačkoli průvodkyň dav ji obstoupil dokola kolem, 

bokem stanula šikmo a obličej stočila zpátky. Jak by si přála v té chvíli mít na dosah 

ruky své šípy! Měla však vodu. Tu nabrala hned a do tváře muži stříkla a kropíc mu 

vlasy tím proudkem krutým a mstícím, tato přidala slova, jež věštbou jsou budoucí 

zhouby: ,,Nyní si vyprávět můžeš, že jsi viděl mě bez šatů tady, budeš-li vyprávět moci.“ 

Dál nechala hrozeb a jenom na pokropenou hlavu mu jelení parohy dala, prodloužila 

mu šíji a uši mu zašpičatila, v nohy mu změnila ruce a paže ve dlouhé běhy, tělo 

Aktaiónovo pak pokryla skvrnitou srstí. Plachost mu nádavkem dala. A potomek 

Kadmovy dcery běží a diví se sobě, že najednou rychlosti nabyl. Ale když obličej svůj a 

parohy ve vodě spatřil, vykřiknout chtěl: ,,Já ubohý tvor“ – však nevyšla slova. Zaúpěl 

– takový hlas měl, a po tvářích nikoli lidských proudy mu kanuly slz. Jen lidská mysl mu 

zbyla.
128
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K dalším oblíbeným mytologickým námětům v zobrazování Diany náleží 

například Diana lovkyně, Diana a nymfy přepadené Satyry, Diana a Kallistó, Diana a 

Endymión, Diana a Pan, Obětování Dianě.
129

 

 

Řadu slavných obrazů s mytologickými tématy, mezi nimiž jsou ztvárněny i 

mytologické příběhy Diany vytvořil v 16. století proslulý italský renesanční malíř 

Tizian. Jako příklad uvádím dva z jeho obrazů. Prvním z nich je Diana a Aktaión. Podle 

mého názoru se tento námět může vždy interpretovat i jako koupel Diany, protože je 

zde vždy přítomná spolu se svým doprovodem. Na rozdíl od našeho talíře Tizian 

ztvárnil celý výjev v otevřeném interiéru, přestože podle Ovidia se vše odehrálo 

v přírodě. Jako společné znaky můžeme určit svázané vlasy, nahé figury, kypré tvary, 

drapérii. 

  

Diana a Aktaión, Tizian, 1556–1559, olej na plátně, rozměry 184, 5 x 202, 2 cm, 

Národní galerie, Londýn (vlevo) 

 

Diana a Kallistó, Tizian, 1556–1559, olej na plátně, rozměry 187 x 204, 5 cm, Národní 

galerie, Londýn (vpravo) 

 

Druhým příkladem uvádím další možné vyobrazení s jiným příběhem. Na tamto 

obraze ztvárnil Tizian Dianu a Kalisstó. Téma příběhu je odlišné avšak pořád má 

podobné zobrazení. Figury jsou opět nahé a děj se odehrává v přírodní krajině. 
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3.8. Talíř s vyobrazením Paridova soudu 

 
1. Název: Talíř s vyobrazením Paridova soudu 

2. Datace: 1540–1550 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Slezské zemské muzeum, Opava 

6. Provenience: dar knížete Jana z Liechtensteinu z roku 1910 

7. Přírůstkové číslo: č. přír. 10.98, evidenční číslo: U 205 K 

8. Rozměry: průměr 29, 5 cm
130

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 29, 5 cm s širokým, vzhůru vybíhajícím 

okrajem pokrývá krémová poleva. Přední vnitřní strana je pokryta malbou v odstínech 

modré, zelené a žluté barvy a manganem. Na spodní straně talíře je modře malovaný 

věnec z úponků s listy. Na spodu dna talíře je nápis: Lalto Giuditio del Troian Pastore. 

S. Bi.  

Formální analýza 

Ikonografickým námětem talíře je téma Paridova soudu.
131

 Příběh se odehrává 

v krajinném prostředí pohoří Ídy. V dálce je znázorněno moře, jehož skalnatý břeh se 

nachází po pravé straně. V popředí je břeh, jehož levou stranu pokrývá pohoří, vpravo 

stojí vysoký listnatý strom. Rámec obrazu tvoří tenký okraj žluté barvy. Autor na 

zobrazení přírody pracoval převážně s jemnými a světlými tóny barev. Obrysy jsou 

jasné a vcelku ostré. 

V mnohofigurální scéně vystupuje celkem šest odhalených lidských postav, 

z nichž jsou dva muži, tři ženy a jedno dítě. Jediné zvíře na obraze představuje psa. 

Všechny figury jsou rozmístěny těsně u sebe po celé šířce talíře. Střed zaujímají dvě 

nejdůležitější postavy – Paris
132

 a Venuše.
133

 Paris sedí nejspíš na pařezu přikrytém 
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modro-žlutou látkou pokrývající jeho levou nohu. Atletická postava dokazuje, že je 

mladý, krásný a silný. Je zde vyobrazen jako pastýř, o čemž svědčí pastevecká hůl, 

kterou drží v levé ruce a ovčácký pes, sedící za Paridem v levém kraji výjevu. Celý trup 

je natočen ke skupině žen stojících po pravé straně. Světlé hnědé vlasy mu splývají ke 

krku, klidný rozvážný pohled je namířen do očí prostřední ženy. Pravou napřaženou 

paží ji podává zlaté jablko. Venuše jablko s radostí přijímá a tímto spor o nejkrásnější 

bohyni vyhrává. Tento moment je velice zajímavý, nachází se zde totiž malý amor 

oddělující od sebe tuto dvojici. V prvním případě můžeme díky němu určit, že mladou 

ženou je právě bohyně lásky a plodnosti Venuše, protože se obvyklé zdržuje v její 

blízkosti. Ve druhém případě je jeho přítomnost symbolická, připomíná, že v příběhu 

jde o milostné téma – Paris přece volí Venuši za to, že mu jako odměnu slíbila za 

manželku nejkrásnější ženu na zemi, podléhá tedy lásce. Venuše, zobrazená en face, má 

kolem své subtilní postavy oranžový šátek, jímž si levou paží zakrývá ohanbí. Světlo-

hnědé vlasy volně splývají na ramena. Pravou rukou přebírá zlaté jablko s nápisem: Té 

nejkrásnější!. Vypadá to, že její výraz je spokojený.  

Po její pravici stojí druhá žena kyprých tvarů. Obrácená zády zdvihá nahoru 

velkou bílou drapérii. Vlasy má spletené a dívá se přes svou levou paži. Zleva od 

vítězky stojí třetí žena. Dívá se na Venuši a svou paži natahuje směrem k Paridovi. Na 

její ruce volně splývá směrem dolů modrá látka. Tyto dvě ženy představují bohyni Juno 

a bohyni Minervu. Poslední figurou z příběhu je mladý Merkur.
134

 Tento bůh obchodu a 

zisku
135

 se nachází nad Paridem. Jeho mohutná svalnatá postava je vidět pouze 

zezadu.
136

 Na hlavě má okřídlený klobouk, který se nazývá petasos. Dalšími běžnými 

atributy jsou okřídlené opánky, díky kterým se dokáže rychle přemístit z jednoho místa 

na druhé, a caduceus či kouzelnická hůl, kterou nejspíš drží v levé ruce.
137

 Jeho pravá 

ruka je natažená vpřed. Pohled má namířený k bohyním, přihlíží scéně. On byl tím, kdo 

bohyně k Paridovi přivedl.  

Všechny postavy jsou malovány světlými odstíny žluté barvy. Mají jasnou 

konturu. Autor na postavách pracoval spíš jemnými, než-li svižnými pohyby. 
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Ikonografický rozbor 

Paris,
138

 původce trojské války, byl synem trojského krále Priama a jeho 

manželky Hekaby. Než se Paris narodil, měla královna Hekaba jedné noci zlověstný a 

podivný sen. Zdálo se jí, že se jí narodilo děťátko. Když si jej ale chtěla vzít do náručí, 

proměnilo se dítě v planoucí pochodeň, která zapálila Tróju. Královnu sen znepokojil, a 

proto ho převyprávěla králi. Král Priamos se ihned obrátil na věštce, a ten mu královnin 

neblahý sen vyložil jako zlou novinu v tom smyslu, že Hekabě se narodí syn, který 

zaviní zkázu a pád Troje. Jako obezřetný vládce, který chtěl uchránit město Tróju, život 

svůj a své manželky, dětí a životy občanů, dal proto odnést chlapce hned po narození na 

horu Ídu, kde byl pohozen v lesní houštině. Opuštěné dítě dlouho neplakalo. Našla je 

medvědice a odkojila ho svým mlékem ve své jeskyni. Zanedlouho se ho ujal pastýř 

Ageláos, dal mu jméno Paris a vychoval ho jako vlastního. Chlapec vyrostl v urostlého 

a krásného mladíka, vynikal silou a chránil ostatní pastýře před zvěří a loupežníky. O 

svém královském původu nevěděl.
139

 

      Jednoho dne pásl své stádo na svazích Ídy a najednou se však před ním objevil 

bůh Merkur se třemi bohyněmi. Juno byla manželkou vládce bohů Jova, Minerva 

bohyně války, moudrosti a ochranitelka statečných a chytrých mužů, a Venuše, bohyně 

krásy a lásky. Merkur mu podal zlaté jablko s nápisem ,,Té nejkrásnější!“. Bohyně Juno 

řekla: ,,Paride, rozsuď náš spor. Přeme se o zlaté jablko. Má je dostat ta nejkrásnější 

z nás. Dobře se na nás podívej a pověz, které z nás jablko patří.“ Tak se měl tedy 

z rozhodnutí nejvyššího boha Jova rozmyslet a dát jablko té, která si to podle jeho 

mínění nejvíc zaslouží.  

      Tak se dostalo Paridovi cti, že se stal rozhodčím ve sporu bohyň o prvenství 

v kráse. Všechny tři se mu zdály stejně krásné. Bohyně se mu snažily pomoci tím, že 

začaly chválit své přednosti a hanět své soupeřky, ale tím ho teprve zmátly. Podal 

jablko Venuši, čímž si rozhněval bohyni Juno a Minervu a rozhodl o svém osudu i o 

osudu města Tróje.
140
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K tomuto příběhu je třeba uvést dialog od římského řečníka, filosofa a satirika 

Lúkiána, který žil v letech 120–180 n. l. Jeho dílo se těšilo velké oblibě a bylo inspirací 

nejen pro uměleckou, ale i pro literární tvorbu. Ze všech pramenů, které jsem v práci 

použila, tato ukázka nejlépe popisuje námět vyobrazený na talíři. Lukiános výstižně 

sepsal celou scénu soudu, následujícím dialogem: 

Jupiter: Merkure, vezmi tady to jablko a dojdi do Frygie k Priamovu synovi, 

tomu pastýři, co pase skot na Ídě v Gargaru, a řekni mu: ,,Paride, protože jsi sám 

krásný a vyznáš se v milostných věcech, Jupiter ti přikazuje, abys rozsoudil bohyně, 

která z nich je nejkrásnější! Ta, která zvítězí, dostane jako cenu v soutěži tohle jablko.“ 

A je načase, abyste i vy tři odešly k soudci. Já odmítám rozhodovat v této při, 

protože vás mám všecky stejně rád, a kdyby bylo možné, rád bych vás viděl všecky 

zvítězit. Obzvlášť nerad bych si, dám-li cenu krásy jedné, obě druhé znepřátelil. Proto 

nejsem pro vás vhodným soudcem, kdežto ten fryžský jinoch, ke kterému půjdete, je sice 

z královského rodu a příbuzný tady Ganyméda, ale přitom prostý horal. Nikdo by jej 

neuznal za nehodna takové podívané. 

Venuše: Já bych, Jupitere, i kdybys nám určil za rozhodčího samého Móma, bez 

slov předstoupila k prohlídce. Co by kdo na mně mohl pohanět? I ty zde se musí spokojit 

s tím člověkem! 

Juno: Ani my se, Venuše, nebojíme, i kdyby byl rozhodováním pověřen tvůj 

Mars; ale souhlasíme i s tímhle Paridem, ať je to kdokoli.  

Jupiter: Jistě také ty, dceruško, s tím souhlasíš? Co říkáš? Odvracíš se a 

červenáš? Sluší vám, pannám, ostych v takových věcech. Ale přece přikyvuješ! Odejděte 

tedy – ale ne abyste se vy, které budete přemoženy, na rozhodčího rozzlobily a provedly 

tomu mládenci něco zlého! Není přece možné, abyste byly všechny stejně krásné. 

Merkur: Pojďme přímo do Frygie, já vpředu a vy hezky rychle za mnou! A buďte 

klidné! Znám Parida: je to krásný jinoch, znalý lásky a k takovémuhle rozsuzování 

náramně způsobilý. Ten nás nerozsoudí špatně. 

Venuše: To je všecko v pořádku a mně se to hodí, co říkáš: že máme 

spravedlivého soudce. Zdalipak je ženat či má nějakou milenku? 

Merkur:  Není tak docela neženatý, Venuše. 

Venuše: Co tím myslíš? 

Merkur: Slyšel jsem, že s ním žije nějaká žena z Ídy, pěkná, ale venkovská a 

hrozně prostoduchá, a zdá se, že k ní příliš nelne. Proč se na to ptáš? 
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Venuše: Jen tak. 

Minerva: Hej ty, to je podvodné jednání, takhle se s ní dohadovat po straně! 

Merkur: To nebylo nic zlého, Minervo, ani nic proti vám. Ptala se mne jenom, 

je-li Paris svobodný. 

Minerva: Pročpak je na to zvědavá? 

Merkur: Nevím; říká, že ji to jen tak napadlo, neptala se záměrně. 

Minerva: A co? Není ženat? 

Merkur: Zdá se, že je. 

Minerva: A což, je žádostivý válečných činů a miluje slávu, či je to skrznaskrz 

jenom pastýř? 

Merkur: Jak je to skutečně, to ti říct nemohu, ale když je mlád, lze se dohadovat, 

že i toho touží dosáhnout a že by  se rád vyznamenal v boji. 

Venuše: Vidíš! Já se nijak nehněvám, ani ti nevytýkám, že se s ní mluvíš po 

straně. To dělají jen kverulantky, ale ne Venuše! 

Merkur: Vždyť i ona se mne ptala skoro na totéž. Proto mi neměj za zlé a 

nemysli si, že tě poškozuju, jestliže jsem i jí poprostu odpověděl. – Ale za toho 

rozhovoru jsme ušli hodný kus cesty, opustili krajinu hvězd a jsme už skoro ve Frygii. A 

já už vidím zřetelně Ídu a celé Gargaron, a jestli se nemýlím, i vašeho soudce Parida. 

Juno: Kdepak je? Já ho nevidím! 

Merkur: Tamhle, Juno, dívej se doleva, ne na vrcholek hory, ale na úbočí, kde je 

jeskyně, tam, co vidíš to stádo. 

Juno: Ale já žádné stádo nevidím. 

Merkur: Neříkej! Což nevidíš kravky, tamhle, jak ukazuju prstem, vycházet ze 

skal a toho člověka, jak sbíhá ze skaliska s holí v ruce a zadržuje stádo, aby se mu 

nerozběhlo kupředu? 

Juno: Už ho vidím, je-li to on. 

Merkur: Ovšemže! Ale už jsme blízko, snad abychom sestoupili a šli po zemi, 

abychom ho nepolekali, kdybychom najednou slétli shora z nedozírna. 

Juno: Dobrá, udělejme to tak! Ale když jsme sestoupili, je teď na tobě, Venuše, 

abys šla vpředu a ukazovala nám cestu. Ty se v téhle krajině asi vyznáš, vždyť jsi sem 

prý často chodívala za Anchísem. 

Venuše: Nijak zvlášť mě, Juno, nerozčilí to tvé špičkování. 

Merkur: Já vás povedu! Sám jsem přece pobýval na Ídě, když byl Jupiter 

zamilován do toho fryžského chlapce. Často mě sem posílal, abych za hochem slídil, a 
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když se pak proměnil v orla, letěl jsem s ním a nadlehčoval mu toho krasavce – jestli se 

dobře pamatuji, unesl ho z téhle skály, když Ganymédés zrovna hrál stádu ovec na 

sýringu! Jupiter sám slétl za jeho zády, objal ho hezky zlehka spáry, zobákem mu 

přidržoval čapku na hlavě, a tak unášel chlapce vzhůru. Ten se na něj polekaně díval 

s hlavou zvrácenou dozadu. Já tehdy zdvihl sýringu, kterou hoch ve strachu odhodil… 

Ale náš rozhodčí už je blízko, můžeme ho oslovit. Buď zdráv, pastevče! 

Paris: Nápodobně, mladíku! Kdopak jsi a proč k nám přicházíš? A jaké ženy to 

vedeš? Takové krasavice přece nejsou stvořeny pro putování v horách! 

Merkur: Však to nejsou prosté ženy, Paride! Máš před sebou Juno, Minervu a 

Venuši; a Jupiter poslal s nimi i mne, Merkura. Ale proč se třeseš a bledneš? Neboj se, 

nebudeš mít nesnáze. Přikazuje ti, aby ses stal rozhodčím o jejich kráse. Říká: ,,Protože 

jsi sám krásný a vyznáš se v milostných věcech, přenechávám ti rozhodnutí; co je cenou 

v soutěži, to se dovíš, jakmile přečteš, co je na tom jablku.“ 

Paris: Sem s ním, ať se podívám. AŤ SI JE VEZME KRÁSNÁ! Jak bych mohl, 

pane můj Merkure, já, smrtelník a venkovan, stát se rozhodčím v takové nevídané 

podívané, přesahující chápání pouhého pastevce? Rozsuzovat takové věci přísluší spíše 

zjemnělým lidem z města. Co na mně je, snadno bych rozlišil podle zkušenosti, která ze 

dvou koz nebo která jalůvka je krásnější než jiná. 

Tyhle jsou všecky stejně krásné a nevím ani, jak by člověk mohl odtrhnout zraky 

od jedné, aby se díval na druhou! Nedokáže se od nich odloučit, neboť kam zpočátku 

upře svůj pohled, tam se dívá a chválí, co má před sebou. Ale přejde-li k druhému, vidí, 

že to je také krásné, a je nadšen tím, co má nablízku. Tak mě oblila jejich krása a celého 

mě uchvátila, že mě mrzí, že se i já nedovedu jako Argos dívat celým tělem! Zdá se mi, 

že bych správně rozhodl, kdybych dal jablko všem třem. A navíc ještě tohle: ta zde je 

Jupiterova sestra a manželka a tyto jeho dcery! Jak by nebylo rozsouzení nesnadné i po 

téhle stránce? 

Merkur: Nevím – ale nelze se zpěčovat proti Jupiterovu příkazu! 

Paris: Aspoň k tomu jednomu je, Merkure, přemluv, aby ty dvě, které prohrají, 

neměly mně za zlé, ale viděly v tom jen chybu mých očí! 

Merkur: Prý tak učiní. Ale už je načase, abys provedl soud. 

Paris: Pokusíme se. Ostatně, co se jednomu může stát? Ale dříve chci vědět, 

zdali postačí zkoumat je tak, jak jsou, či se budou muset pro zevrubnost prohlídky taky 

svléknout? 

Merkur: To záleží na tobě jako a soudci, přikazuj, jak chceš! 
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Paris: Jak chci? Přeju si je vidět nahé! 

Merkur: Nuže, svlékněte se! Ty je prohlížej! Já se odvrátím. 

Juno: Výborně, Paride! Svléknu se první, abys poznal, že nemám bílé jenom 

lokty a nepyšním se jen tím, že mám velké oči, ale že jsem celá a všude stejně krásná. 

Paris: Svlékni se i ty, Venuše! 

Minerva: Nesvlékej ji, Paride, dokud neodloží svůj pás – je to čarodějka! – aby 

tě jeho pomocí neokouzlila. Ostatně neměla sem přijít tak přikrášlená a nabarvená jako 

nějaká hetéra, ale měla ukazovat prostou krásu. 

Paris: Správně to říkají o tom pásu: odlož jej! 

Venuše: Pročpak také ty, Minervo, nesejmeš přílbu a neukážeš se prostovlasá, 

ale stále potřásáš chocholem a děsíš soudce? Či se bojíš, aby ti neuškodila šeď tvých 

očí, spatří-li je Paris bez toho strašení? 

Minerva: Hle, tady jsem sundala přílbu! 

Venuše: A tady já svůj pás! 

Juno: Tedy se svlečme! 

Paris: Och, Jupitere zázračný, jaký to pohled, jaká krása, jaká rozkoš! Jak 

nádherná je ta panna, jak královsky a vznešeně září tato, vpravdě tak, že je to důstojno 

Jova, jak líbezně se dívá ta zde a jak jemně, vábivě se usmála! Ale již mám té blaženosti 

nadmíru. Jestli souhlasíte, chci si prohlédnout i každou zvlášť, poněvadž jsem teď na 

vahách a nevím, na co se mám dříve dívat, táhne mi to zraky na všechny strany. 

Venuše: Udělejme to tak! 

Paris: Vy dvě tedy odejděte! A ty, Juno, zůstaň! 

Juno: Zůstanu – a až si mě zevrubně prohlédneš, bude načase, abys uvážil též 

jinou věc, jak se ti líbí dary za přiřčení krásy mně. Neboť přiřkneš-li, Paride, cenu krásy 

mně, budeš pánem celé Asie. 

Paris: Můj soud není určován dary. Ale již jdi! Udělám. Co uznám za správné. 

Teď přistup ty, Minervo! 

Minerva: Už stojím u tebe – a jestliže přisoudíš, Paride, cenu krásy mně, nikdy 

neodejdeš z bitvy poražen, ale vždycky jako vítěz: udělám z tebe vítězného válečníka. 

Paris: Není mi, Minervo, nijak třeba války a boje; vždyť ve Frygii i v Lýdii, jak 

vidíš, vládne mír a otcova říše nezná válek. Ale buď klidná, nebudeš poškozena, i když 

budeme soudit bez darů. A teď se oblékni a nasaď si přílbu, viděl jsem již dosti. Je 

načase, aby přišla Venuše. 
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Venuše: Už jsem ti zde nablízku. Prohlížej si podrobně jedno za druhým a nic 

nepřeskoč, ale pozdrž se u každého mého údu. A chceš-li, krasavče, poslechni si také, co 

ti povím. Už dlouho, když tě vidím, jak jsi mladý a krásný, že sotva druhého takového 

živí Frygie, blahoslavím tě pro tvou krásu, ale lituju tě, že neopustíš tyhle útesy a skály, 

abys žil ve městě, ale že necháváš uvadat svou krásu v pustině. Vždyť jaký můžeš mít 

požitek z hor? Jaký prospěch mohou mít z tvé krásy krávy? Slušelo by se také, aby ses 

už oženil, ale ne s místní venkovankou, jaké bývají ženy na Ídě, ale aby sis vybral 

nějakou z Řecka – z Argu nebo Korintha nebo Lakónku, jako je Helena, mladá a krásná, 

v ničem horší než já, a co víc, láskychtivá. Ta kdyby jen jednou na tebe pohlédla, jistě 

by všechno opustila a zcela se ti oddala, odešla by a žila s tebou. Rozhodně jsi o ní už 

něco slyšel. 

Paris: Vůbec ne, Venuše! Ale teď bych si rád poslechl, co všecko mi budeš 

vypravovat. 

Venušee: Je to dcera Lédy, té krasavice, na kterou slétl Jupiter v podobě labutě. 

Paris: Jaká je napohled? 

Venuše: Je bílá, jak je přirozené u té, která se zrodila z labutě, a něžná jako ta, 

která se vyvinula ve vejci; věnuje se hodně gymnastice a zápolení a je tak žádoucí, že se 

pro ni už strhla válka, když ji unesl Théseus ještě nedospělou. A když dospěla, dostavili 

se na námluvy všichni nejurozenější Achájové; volba padla na Meneláa z rodu 

Pelopovců. Budeš-li chtít, já ti dopomůžu k sňatku s ní. 

Paris: Jakže? S vdanou ženou? 

Venuše: Jsi mladý a prostomyslný. Já vím, jak se takové věci mají zařídit. 

Paris: Jak? Chtěl bych to taky vědět! 

Venuše: Ty se vydáš na cestu, jako bys chtěl zhlédnout Řecko, a až přijdeš do 

Lakedaimonu, uvidí tě Helena – a potom už to bude má starost, aby se do tebe 

zamilovala a odešla s tebou. 

Paris: To se mi zdá neuvěřitelné, že by chtěla opustit muže a odplout s cizincem 

a barbarem. 

Venuše: V tomhle buď bez starostí! Mám přece dvě krásné děti, Půvab a Lásku, 

ty ti dám s sebou na cestu jako vůdce. Láska celá vnikne do té ženy a přiměje ji milovat 

tě – a Půvab obestře tebe a učiní tě, jak už to bývá, žádoucím a milostným; a také já 

budu při tom a požádám i Charitky, aby mě doprovázely, abychom ji všichni dohromady 

přesvědčili. 
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Paris: Jak tohle dopadne, Venuše, to je ve hvězdách. Avšak už teď miluju Helenu 

a zdá se mi, že ji už vidím a pluju přímo do Řecka, přicházím do Sparty a navracím se 

s tou ženou – a mrzím se, že už to všecko nepodnikám. 

Venuše: Nevzplaň, Paride, láskou dříve, než mne, svou dohazovačku, která ti 

přivede nevěstu, odměníš svým rozsudkem! Slušelo by se přece, abych se i já jako 

vítězka účastnila oslav vašeho sňatku a svého vítězství. Všecko, tu lásku, krásu i sňatek, 

si můžeš zakoupit za tohle jablko. 

Paris: Bojím se, že po rozsouzení už nebudeš o mne dbát. 

Venuše: Chceš, abych ti to odpřisáhla? 

Paris: Ne, ne! Ale slib mi to ještě jednou! 

Venuše: Slibuji ti tedy, že ti dám Helenu za manželku, že ji budu doprovázet, 

přijdu k vám do Ília a budu osobně k zařízení všeho toho pomáhat. 

Paris: A přivedeš Lásku a Půvab a Charitky? 

Venuše: Neměj strach! Přiberu k tomu i Touhu a Hymenaia. 

Paris: Pak ti tedy dávám to jablko, za těchto podmínek si je vezmi!
141

 

O tom, jak celý Paridův soud vznikl a co mu předcházelo, najdeme zmínku ve 

Waldapfelově Mytologii: Ale Eris hodila mezi svatebčany zlaté jablko s nápisem ,,Té 

nejkrásnější“. Tím došlo ke sváru, jablko chtěly získat tři bohyně, Juno, Minerva a 

Venuše, až je nakonec Merkur dovedl na horu Ídu, aby tam Paris rozsoudil, která z nich 

je nejkrásnější.
142

 Venuše obdarovává lidi krásou a láskou. Když se trojskému králevici 

Paridovi, který žije jako pastýř, zjeví tři bohyně, Juno, Minerva a Venuše, a vyzvou ho, 

aby jablko Eridy přisoudil té, která je z nich nejkrásnější, nakloní si bohyně lásky Parida 

tím, že mu slíbí nejkrásnější ženu na světě – a pomůže mu získat Meneláovu ženu 

Helenu. Avšak Venušin dar neobšťastňuje vždy a každého.
143

 

Paridův soud patří k jednomu z nejoblíbenějších a nejpopulárnějších námětů ve 

výtvarném umění – umělci malovali obrazy, tesali sochy a zdobili užité umění tímto 

mytologickým příběhem. Uvádím rytinu Marcantonia Raimondiho, která mohla 

posloužit jako předloha. Její zobrazení je hodně identické s výjevem na talíři. Přesné 

rozmístění bohyň a amora, situovaný Merkur a poloha Parida. Marcantonio pojal rytinu 

jako mnohofigurální scénu, ve které znázornil hodně vedlejších postav rozmístěných jak 

v nebo tak i na zemi, zatímco na talíři jsou přítomny výhradně hlavní postavy. 
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Paridův soud, Marcantonio Raimondi, 1510–1520, rytina, rozměry 29, 2 x 43, 6 cm. 

Metropolitní muzeum, New York 

 

Dalším podobným vyobrazením je obraz od slavného barokního malíře Petera 

Paula Rubense, který taktéž pojal vyobrazení příběhu jako mnohofigurální scénu. 

Kompoziční řešení a exteriér děje je shodný s talířem.  

 

Paridův soud, Peter Paul Rubens, 1597–1599, olej na dubu, rozměry 133, 9 x 174, 5 

cm. Národní galerie, Londýn 
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3.9. Talíř s vyobrazením stookého Arga a milenkou Jupiterovou Íó 

 
1. Název: Talíř s vyobrazením stookého Arga a milenkou Jupiterovou Íó 

2. Datace: 1550 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Slezské zemské muzeum, Opava 

6. Provenience: dar knížete Liechtenštejna z prosince roku 1910 

7. Přírůstkové číslo: č. přír. 10.99, evidenční číslo: U 206 K 

8. Rozměry: průměr 25, 2 cm
144

 

 

Identifikace předmětu 

Talíř kruhového tvaru o průměru 25, 2 cm s prohloubeným dnem a s širokým 

hladkým okrajem pokrývá krémová poleva. Celá přední vnitřní plocha je pokryta 

malbou v odstínech modré, zelené, oranžové a zlatožluté barvy. Na spodní vnější straně 

okraje modrý úponkový věnec a uprostřed je modrý nápis: Argo, da. 100. Ochi. S. 67. 

Formální analýza 

Příběh znázorněný na talíři je zasazen do exteriéru krajiny s řekou v pozadí. Je 

ohraničen žlutým okrajem. Na levé straně je namalována skupina zelených stromů, na 

straně pravé v dálce se nachází město s přístavem, v pozadí jsou zobrazeny skály. 

Nahoře je vyobrazená obloha přecházející ze světlé modré až k černé barvě. Tmavší 

odstíny barev jsou výrazné a syté, naopak světlejší tóny jsou jemné a zaujímají spíše 

přední část obrazu. Obrysové kontury postav, detailů a okolí jsou vcelku jasné, místy 

více  výrazné, na postavách spíše jemnější. 

Kompozice je velmi jednoduchá. Jsou zde představeny dvě postavy, přičemž 

hlavní postava příběhu se nachází uprostřed obrazu, těsně napravo je situovaná další 

postava.  

Nahá, svalnatá postava mladého muže sedí na pařezu a nohy si opírá o druhý 

pařez. Po celém svém těle má posázeny stovky otevřených očí. V pravé paži svírá 

kolem sebe v ozdobných závitech roušku a levou rukou ukazuje doleva, kde leží na 
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zemi bílá kráva. Jde o postavu „vševidoucího”
145

 a neobyčejně bdělého
146

 pastýře 

Arga,
147

 kterého můžeme interpretovat právě podle mnoha očí na těle. Po pravé straně 

Arga je zobrazeno ležící zvíře, které prezentuje Íó.
148

 

Ikonografický rozbor 

Mytologický příběh vypráví o tom, jak se Íó, dcera říčního boha Ínacha,
149

 

zalíbila a byla svedena Jupiterem.
150

 Ten, aby skryl svůj záletný skutek před svou ženou 

Junonou, vzal na sebe podobu mlhového mraku. 

Ovidius ve svých Metamorfózách popisuje tento příběh následovně: Juppiter 

uviděl Íó, když právě se od rodné řeky vracela. „Panno,” děl k ní, „jež Jova jsi hodna a 

jednou oblažíš někoho sňatkem, hle, uchyl se do svěžích stínů vysokých hájů” – a přitom 

jí ukázal na stinné háje – „dokud je parno a slunce je nejvýše ve středu dráhy. Jestliže 

sama se bojíš tam vstoupit, kde úkryt je zvěře, bezpečně do lesních samot ty pronikneš 

v ochraně boha, nikoli obyčejného, však toho, jenž pravicí mocnou žezlo nebeské třímá 

a sesílá klikaté blesky. Nesmíš mi prchat!“ Však prchala Íó. Již za sebou měla pastviny 

Lerny i Lyrkejské lučiny, porostlé stromy, ale pak široko zem bůh potáhl mlhou a skryl 

ji, v útěku zadržel Íó a panenský vínek jí odňal. 

Mezitím bohyně Juno v střed krajiny  pohlédla z nebe. S podivem vidí, že 

plynoucí mlha den slunný a jasný změnila v závoje noci, ač nezřela nižádné řeky ani 

provlhlé země, z níž pára by mohla se zvedat. Manžel kde je, se rozhlédla potom jak 

zkušená žena, která při záletech již tolikrát přistihla chotě. Jej když nenašla v nebi, hned 

řekla si: „Buďto se mýlím, nebo se děje mi křivda.“ I sestoupí s vrcholku nebes, na zemi 

stane a mlhovým mrakům hned poručí zmizet.
151

 

Jupiter se však zalekl hněvu své ženy, v případě, že by nevěru prokoukla, a tak 

proměnil v Íó v bílou krávu. Když Juno zvíře spatřila, ihned se jí velmi zalíbila a žádala 

ji po manželovi jako dar. Jupiter krávu ženě na požádání daroval, i když nerad. Bylo mu 

jasné, že pokud by odmítl splnit přání své manželky, mohla by si myslet, že před ní 

něco tají. Juno poté svůj dar svěřila obru Argovi na hlídání.  
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Ovidius dále píše: Jakmile zpozoroval své manželky na zemi příchod, Juppiter 

Ínachovnu vráz proměnil v kravičku sličnou nezvyklé krásy. A Juno, ač nerada, přijímá 

mlčky proměnu tuto a manžela ptá se jak neznalá pravdy, čí je to kravka a odkud a 

z kterého pochází stáda. Juppiter užije lži, že země ji zrodila právě, aby snad nebyl 

majitel hledán. Však Juno si přeje za dar ji mít. Co dělat? Je kruté milenku vydat, 

nevydat podezřelé. Stud radí mu učinit ono, k tomuto láska ho svádí. Již stud by byl 

poražen láskou; kdyby však jalůvku, skromný jen dar, své sestře a choti odpíral, mohlo 

se zdát, že není jen kravkou ta kravka. Radši jí milenku dal. Ni tím však Juno svých obav 

zbavena není a záletů nových se děsila dále, dokud Argovi Arestorovci ji nedala 

hlídat.
152

 

Právě tato část příběhu, o tom jak Argos hlídá Íó na příkaz Junony, je hlavním 

vyobrazením tohoto talíře.  

Ovidius charakterizuje Arga následovným způsobem: Velikán Argos měl 

věnčenu hlavu stem nespavých očí. Dvě z nich vždy odpočívaly, když na ně pořadem 

došlo, ostatní hlídalybděle a na stráži setrvávaly. Nechať  si jakkoli stoupl, vždy na Íó 

pohlížel přímo, i když se odvrátil od ní, vždy Íó  měl na očích přece. Za dne ji na pastvu 

vodí; když na hory zapadne slunce, zavře ji, provaz jí dá kol krku, jenž nehoden pouta; 

listím živí se stromů a hořké byliny spásá, lůžkem jí bývá země, ne vždycky porostlá 

travou. Nešťastná na zemi líhá a z bahnité kaluže pije. A když k Argovi chtěla své paže 

prosebně vztáhnout, pozná, že nemá již ruce, jež k Argovi s prosbou by vztáhla. A když 

si postesknout chtěla, z úst vydala bučení teskné; divných se zhrozila zvuků a vlastního 

hlasu se lekla. Přišla i ku břehům řeky, kde dříve si hrávala často, ku břehům 

Ínachovým; tam rohy když ve vodě zřela, lekla se svého zjevu a zděšeně utekla zpátky.  

Víly ji nepoznávají, sám Ínachos otec ji nezná, ona však za otcem jde, jde za 

svými sestrami Íó, nechá se od nich hladit a vzdává se obdivu jejich. Ínachos stařec pak 

natrhá trávy a podá ji krávě; jalůvka ruce mu líže a líbá tak otcovy dlaně, přitom se 

nezdrží slz, a kdyby jen mohla též mluvit, o pomoc prosila by a jméno i osud svůj řekla. 

Písmena místo slov, jež do prachu kopytem psala, podala svědectví smutné, kdo tají se 

v podobě její. Vykřikne Ínachos otec: ,,Ach běda!“ a zoufale visí na rozích bučící kravky 

a na šíji bílou jí klesá. ,,Běda mi, běda,“ tak podruhé zalká, ,,to ty jsi, má dcero, 

hledaná po celém světě? A pokud já tebe jsem hledal, zármutek menší jsem cítil. Ty 

mlčíš a neodpovídáš na moje slova a z hloubi svých prsou toliko vzdycháš, smutně bučíš 
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k mé řeči, což jedině dělati můžeš. Neznalý toho já chystal ti ložnici, pochodně k svatbě, 

těšil se na zetě, těšil, a především na milé vnoučky; teď však ti býk bude mužem a z býka 

pak porodíš syna. Nemohu, nemohu smrtí své bezměrné bolesti skončit, na škodu je mi 

mé božství, mně zavřena brána je smrti, na věky věkův já musím svůj žal a zármutek 

nésti.“ 

Takto bědujícího jej odstrčí stooký Argos, dceru mu vyrve a v opačnou stranu ji 

na pastvu žene, sám pak si blízký pahorek najde a na vršek sedne, z něhož by v pohodlí 

mohl se rozhlížet na všechny strany.
153

 

V závěru příběhu chce Jupiter celou situaci napravit, proto posílá svého posla 

Merkura na zem. Merkur hraje pastýři píseň na píšťalu, při níž Argos usíná. Spánkem 

pro Arga končí život,
154

 protože ho při něm Merkur zabijí. 

V Ovidiových Proměnách končí příběh tímto popisem: Dál však již nemohl 

snášet pán nebe Ínachův smutek, zavolá Mercuria, jejž jasná mu zrodila Maia, tomu 

poručí pak, aby Arga hned odevzdal smrti. Merkur bez otálení si vezme na nohy křídla, 

na hlavu klobouk a do ruky berlu, jíž působí spánek. Na cestu vypraven takto syn Jovův 

z otcova hradu snese se na křídlech na zem. Tam odloží široký klobouk, odepne 

z chodidel křídla a podrží toliko berlu. Touto si kozičky přihnal a přichází jakoby 

pastýř, žene je odlehlou nivou a přitom si na šalmaj píská.  

Neznámým dovedným zvukem byl okouzlen Junonin strážce Argos a praví: ,,Ať 

kdokoli jsi, zde na skále můžeš sednout, vždyť na žádném místě tu nenajdeš bujnější 

trávy pro brav, a vidíš tu stín, jenž pastýřům dobře se hodí.“ Sedl si Maiin syn. Den 

plynul, on hojnými řečmi krátil Argovi čas a pískaje na šalmaj ze třtin, snažil se 

pískáním svým sto očí strážcových uspat. Argos se namáhá stále a přemáhá lahodné 

snění; i když na očí část se snesl již chvílemi spánek, přece jich druhá část bdí;  a 

protože píšťala ona novinkou byla, chce vyzvědět Argos, jak nástroj ten povstal.
155

 

,,… vtom spatřil, že Argovy oči všechny podlehly již a hluboký spánek je zastřel. 

Naráz se zastaví v řeči a Argův zesílí spánek, konejší pohyby kouzelné berly sto mdlých 

jeho víček.  Bez meškání pak srpatým mečem ho sekne, když klímal, tam, kde šíje souvisí 

s hlavou, a zkrvavělého ze skály shodí a skalnatou stráň tak potřísní krví. Mrtev jsi, 
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Argu, a světlo, jež v tolika zracích ti plálo, nadobro zhaslo, a jediná noc sto očí ti 

kryje.
156

 

Trencsényi-Waldapfel stručně připomíná příběh a především líčí osud Íó takto: 

,,Ve svém šíleném bloudění se tu náhodou octne dcera egejského krále Íó, kterou po 

celém širém světě pronásleduje Diova láska a Héřina žárlivost. Zeus proměnil Íó 

v krávu, ale Héra za ní posílá tisíciokého, ,,vševidoucího“ syna Země Arga, aby ji 

hlídal. Hermés – Argeifontés, ,,Argovrah“ – sice jejího ukrutného pasáka zabil, ale Íó 

ani potom nenabude klidu, bodnuta ovádem, kterého poslala Juno, žene se Íó až do 

Egypta, tam se jí dotkne Jupiter svou mocnou rukou a Íó se uzdraví. Je to strhující 

scéna, když se setkají obě oběti Diovy bezohledné mužnosti: Prométheus, jehož do 

prachu srazil Diův žárlivý despotismus, a Íó, které zas Diova láska rozvrátila život.“
157

 

Z tohoto příběhu byly častokrát zobrazovány různé scény. Jednou z mnohdy 

zobrazovaných scén je okamžik, kdy Merkur zabíjí spícího Arga. Tato rytina nemá 

s naším talířem téměř nic společného, kromě příběhu. Stejný zůstává opět pouze 

exteriér děje. Je patrné, že se zde liší postava obra od naší. Vypadá jako lidská bytost a 

po těle nemá rozmístěné oči. Také zde nemůžeme pozorovat moře ani město, vypadá to, 

že se scéna odehrává v lese. 

 

Merkur a Argos, Íó a Juno, Robert Willemsz de Baudous, druhá polovina 16. století, 

rytina, rozměry 17, 5 x 25, 3 cm. Metropolitní muzeum umění, New York 
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157

 TRENCSÉNYI-WALDAPFEL 1967, 242. 
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Jedním z nejznámějších a nejkrásnějších, podle mého názoru, obrazů tohoto 

příběhů je obraz Argos, Merkur a zakouzlená Íó od vlámského malíře Petera Paula 

Rubense z let 1635–1638. Nachází se ve sbírkách Drážďanské galérie.
158

 Tato 

vyobrazená scéna má opět společný s naším talířem exteriér děje. Argos je však zde 

vyobrazen bez sta očí na těle.  

 
Argos, Merkur a zakouzlená Íó, Peter Paul Rebens, 1635–1638, olej na desce, 63 x   

87, 5 cm, Drážďany  
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3.10. Talíř s vyobrazením Pýrama a Thisby 

 

1. Název: Talíř s vyobrazením Pýrama a Thisby 

2. Datace: 1567 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Pesaro 

5. Sbírková instituce: Slezské zemské muzeum, Opava 

6. Provenience: starý muzejní majetek, získáno do sbírky před rokem 1945 

7. Přírůstkové číslo: č. přír. U 65.35, evidenční číslo: U 378 K 

8. Rozměry: průměr 23, 2 cm
159 

 

Identifikace předmětu 

Plochý talíř s malým dnem kruhového tvaru o průměru 23, 2 cm s širokým, 

zvednutým okrajem. Přední vnitřní strana je pomalována figurálním výjevem v barvách 

okrové, žluté, blankytně modré, jasně zelené a tmavě hnědé. Vespod je talíř pokryt 

nažloutlou polevou. Na rubu talíře je modré značení: 1567 Piramo .e. Tisbe Pisauri. 

Formální analýza 

Zobrazený příběh se odehrává v exteriéru krajiny s jezerem, mořem, 

architekturou a skalnatými útesy. Ohraničení výjevu tvoří tenký, žlutý okraj. 

Kompozice talíře je složitá. Vystupují zde dvě hlavní, oděné lidské postavy a 

jeden amor, a  tři pozemská zvířata. 

V popředí události je uprostřed vyobrazeno světle modré jezírko, z něhož pije 

vodu pes světle hnědé barvy. Po pravé straně je v pohybu zobrazený pes, který běží 

směrem doleva.  

Uprostřed  scény je znázorněn hlavní děj celého příběhu o Pýramovi a Thisbě.
160

 

Pýramos
161

 leží na zemi. Na nohou má černé, vysoké střevíce. Jeho postava je oděná do 

modro-žluté tuniky s krátkým rukávem. Pravou ruku má skrytou za tělem, levá ruka je 

položená těsně u hlavy. Ve středu těla má zabodnutý meč, směřující ostrým koncem 

nahoru. Za ním po pravé straně je vyobrazená studánka s modrou vodou, k níž podle 

příběhu přistoupila Thisbe, aby se napila. Za studánkou se nachází pohoří. Jeho výraz je 
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 Evidenční karta SZM Opava, č. U 378 K. 
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 Babylóňan, milenec Thisbin. In: OVIDIUS 1963, 40. 
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nepřítomný. Na levé straně je zobrazená stojící Thisbe.
162

 Vidíme jí z en face. Na svém 

kyprém těle má žluté, vlnící se šaty s krátkým rukávem. Bosá stojí na zemi, obě nohy 

má odhalené. Její paže jsou zdvižené směrem k nebi. Oranžové vlající vlasy odhalují 

obličej, z kterého vyplývá neklidný výraz směřující k amorkovi, který se nachází u 

horního okraje talíře. V pozadí ženy je vyobrazená lesní houština. Amorova přítomnost 

zde naznačuje milostné téma celého výjevu.  Je odhalený, zobrazený jako okřídlené 

baculaté dítě, držící v levé ruce luk a pravou natahuje šíp, jímž míří na Thisbe. Mezi 

hlavními postavami se nachází lev. Na rozdíl od skutečnosti, je zde zobrazen jako malé 

zvíře. V pohybu směřuje směrem k levému okraji talíře. V tlamě drží závoj.  

Pozadí malby tvoří architektura. Vidíme zde stojící palác a dům světlých 

odstínů, za nimiž se rozléhá moře a vzdálené město. Obloha přechází postupně ze světle 

žluté barvy do světle modrého tónu. 

V malbě autor pracoval převážně světlými odstíny barev. Nikde nejsou ostré 

linky ani přechody. Zvířata ani výrazy postav nejsou detailně zpracovány.  

Ikonografický rozbor 

Pýramos a Thisbé
163

 byla babylónská dvojice, jejichž láska byla natolik silná, že 

se odhodlali k útěku. Naneštěstí osud obou mladých lidí končí tragicky. A protože 

původ příběhu není bezpečně zjištěn,
164

 je důležité a to jak k pochopení tak i představě 

celého příběhu, uvést pramen Proměny od římského básníka Ovidia, od něhož je znám. 

Vypráví příběh následovně: V Babylóně dva milenci žili, on nejhezčí mladík, ona 

nejhezčí z dívek, jež zrodily východní kraje. Bydlili v sousedních domech v tom vysokém 

městě, jež dala vystavět Semíramis a obehnat hradbami z cihel. Sousedství vzbudilo 

známost a první náběhy k lásce, časem vzrostla i láska. Též ve sňatek byli by vešli, nebýt 

bránění otců. Ti nemohli zabránit v tom však, aby v planoucích srdcích žár lásky 

nehořel svorný. Nikdo o nich nic neví: jen pohledy, pokyny mluví, žár však, čím více se 

skrývá, tím více zas plápolá v skrytu. 

Společná zeď dvou domů má štěrbinu uzoučkou velmi, která je z dávných těch 

dob, kdy domy se stavěly oba, ale po dlouhé časy si nevšiml nikdo té vady. Nač však 
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 Babylóňanka, milenka Pýramova. In: OVIDIUS 1963, 46. 
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 Nešťastná láska Pýrama a Thisbé a tragický omyl, který je příčinou jejich smrti, našly mimořádný 

ohlas v Shakespearově Romeu a Julii (1595). Shakespeare tu zpracoval staré pověsti na toto téma. In: 

MARTIN 1993, 217. 
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nepřijde láska? Ji milenci spatřili první a hned našli v ní cestu, jíž bezpečni v šepotu 

tichém mluvili o své touze, on k Thisbě a k Pýramu ona. Často stanuli i zdi, tam Thisbé 

a Pýramos tady, cítili vzájemně dech druh druha a často si vzdechli: ,Nepřející ty stěno, 

proč překážíš milenců přání? Což by to bylo tak mnoho, nám svolit být jedním jen tělem 

v objetí? Je-li příliš, se k polibkům otevřít aspoň? Přece však nevděční nejsme a tobě 

jsme povinni díky za to, že možnost nám dáváš slov milých si povědět mnoho.‘ Takto 

z opačných míst tam nadarmo mluvili spolu, na noc řekli si ,,sbohem“ a na svoji stranu 

té stěny každý své polibky vtiskl, jež nedošly na druhou stranu. 

Jitřenka druhého dne když noční už zahnala světla, slunce pak vysušilo svou září 

na trávě jíní, přišli k známému místu. Tam tichounkým šepotem nejdřív mnoho si 

posteskli oba, a potom se smluví, že zkusí oklamat za tiché noci své stráže a ze dveří 

vyjít, potom se vykrást i z domu a společně uniknout z města. Aby však nemuseli jít po 

širých pláních a bloudit, že se pak u hrobu Ninova sejdou a pod strom se skryjí, který 

tam dávno už stál a mnoho měl bělavých plodů, vysoká moruše totiž, a při ní studánka 

chladná. 

Na tom se shodli. A den, jenž zdál se jim pomalu mizet, poklesl do proudu vln a 

noc z týchž proudů se zdvihla. Thisbé otevře dveře a za noční temnoty chytře vyklouzne, 

oklame domácí lid, tvář zahalí rouškou, k Ninovu náhrobku dojde a usedne pod oním 

stromem. Láska jí odvahy dodá. Vtom náhle se objeví lvice; Krví mrtvého býka má 

zbrocenou tlamu a dychtí uhasit palčivou žízeň tam ve vodě studánky blízké. Její 

příchod když v paprscích měsíce spatřila Thisbé, uprchla bázlivým krokem a v jeskyni 

temné se skryla; ztratila však svůj závoj, jak prchala, sklouznuvší se zad. Jakmile divoká 

lvice tou vodou už ztišila žízeň, do lesů vrací se zpět; tam náhodou najde ten závoj, 

rozsápe tkanivo jemné a potřísní krvavou tlamou. 

Pýramos později vyšel. Když uviděl v hlubokém písku po šelmě určité stopy, 

hned obličej hrůzou mu zbledl. Když pak i Thisbin závoj tam nalezl ztřísněný krví, 

zoufale zalkal: ,Teď jediná noc dva milence zničí! Ona si zasluhovala z nás obou 

dlouhého žití, já jsem svým životem vinen! Ty ubohá, já jsem tě zničil, já, jenž tebe jsem 

vyzval jít v noci v ta děsivá místa, sám jsem však nepřišel dřív! Vy lvové, kteří zde 

všichni bydlíte pod touto skalou, jen rozsápejte mé tělo, zločinné útroby mé jen pohlťte 

divokou tlamou!‘ Smrti si toliko přát je zbabělé. Thisbinu roušku zdvihne a do stínu 

stromu ji nese, kde sejít se měli. Skropil pak slzami známý ten šat, jej zlíbal a řekl: ,Nyní 

i krve mé se napij plnými doušky!‘ 
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Přitom si meč, jenž visel mu po boku, do útrob vnořil; vzápětí z vroucí rány jej 

vytrhl na prahu smrti, naznak pak na zemi ležel. Krev z rány do výše tryská, jako 

v potrubí vodním když praskne z olova  roura, která pak štěrbinou úzkou ven chrlí 

vodotrysk dlouhý, vysoko metá své proudy, jež syčí, jak derou se vzduchem. Bělostné 

plody stromu se náhle do tmava barví kapkami krvavé pršky a kořen nasáklý krví 

napouští nachovou barvou i ovoce visící nad ním. 

Thisbé má doposud strach, však milence oklamat nechce: proto se navrací zpět a 

očima, srdcem ho hledá, jakému nebezpečenství tu unikla, vyprávět touží. Místo když 

spatří a strom a jeho podobu pozná, klame ji ovoce barva: je v pochybách, zda je tím 

pravým. Když tak váhavě stojí, vtom na zemi, skropené krví, spatří Pýrama v smrtelných 

křečích. Chce utéci děsem, zbledne jak stěna a chvěje se tak, jak hladina moře, která se 

na vrchu čeří, když větérek zlehka v ni fouká. Nemůže z místa se hnout, a poznavši 

milence svého, zoufale v nevinné paže se bije úderem zvučným, zoufale rve si vlasy, pak 

obejme milené tělo,  slzami ránu mu plní a krev jeho s pláčem svým mísí, líbá ho 

v obličej chladný a takto ho nadarmo volá: ,Pýrame, Pýrame drahý, co za osud tebe mi 

vzalo? Ozvi se, Pýrame můj, tvá nejdražší Thisbé tě volá! Slyš mě, ó, slyš mě, můj milý, 

a ke mně pozvedni tvář svou!‘ 

Zaslechnuv Thisbino jméno, své oči, tížené smrtí, Pýramos pootevře, a spatřiv ji, 

zavře je navždy. Thisbé když pozná svůj závoj a pochvu bez meče spatří, zalká a zavolá: 

,Tvá ruka a láska ti odňaly život! Pádnou mám ruku i já a láska sílí mě také, abych 

provedla totéž a jistou vetkla si ránu. Za tebou mrtvým já půjdu, a jako jsem příčinou 

byla, chci být i družkou tvé smrti. A ty, jejž mohla mi vyrvat běda, jen smrt, ni smrtí mi 

nebudeš moci být vyrván! O toto jenom jménem nás obou já prosím vás snažně, 

nešťastní rodiče moji i ubozí rodiče jeho, dovolte, dovolte těm, jež láska spojila smrtí, 

aby ve hrobě témž a pod týmž náhrobkem spali! Ty pak, neblahý strome, jenž mrtvolu 

jednu teď kryješ, brzy však budeš krýt dvojí zde zemřelých milenců tělo, ponech si po 

krvi stopy a plody své navždy měj tmavé, jako smuteční pomník stůj dvojí prolité krve!‘ 

Praví a zdvihne meč, jej nasadí zespodu na hruď, nalehne na jeho čepel, jenž 

dosud byl od krve teplý. Prosba však dojala bohy a dojala rodiče jejich: jakmile dozrají 

moruše plody, jich barva je temná, obou pak milenců popel teď spočívá v jediné urně.
165
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Tento příběh se v antice nezobrazoval. Velmi vzácným příkladem ze 

starověkého umění, je mozaika zobrazující Pýrama a Thisbu, asi z poloviny 3. století n. 

l., která se našla při odkrývání tzv. Dionýsovy vily v kyperském Novém Pafu.  

Přestože z Ovidiova příběhu by se dalo znázornit mnoho momentů, především 

scéna smrti se stala v malířství velmi populární a zásadní pro tvorbu umělců. Zpravidla 

je vyobrazen okamžik, kdy Thisbé nalézá umírajícího Pýrama, ležícího na zemi 

s mečem v boku. Často vidíme, že stojí nad ním a ruce má zdvižené v úděsu, nebo právě 

naléhá na Pýramův meč. Někdy lze v pozadí vidět lva – v obou příkladech grafik, které 

uvádím, je přítomen.
166

 Jen malá část děl ukazuje Thisbe stojící u zdi a naslouchající 

hlasu milého v úzké štěrbině. 

 

Pýramos a Thisbé, autor neznámý, polovina 3. století n. l., mozaika na podlaze. 

Dionýsova vila v Novém Pafu na Kypru 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
166

 HALL 2008, 384; ZAMAROVSKÝ 2005, 375. 



 

85 

Na talíři Slezského zemského muzea, stejně jako na grafikách je totožné 

rozmístění postav, znázornění architektury, moře, lva, studánky. Thisbe se nachází 

téměř vždy po levé straně, Pýramus vpravo. Děj se na všech uměleckých dílech 

odehrává v exteriéru, tak jak jej popsal Ovidius. 

 

Pýramos a Thisbé, autor neznámý, 1545, Mainz, ilustrace k Ovidiovým Proměnám, 36. 

 

Pýramos a Thisbé, neznámý benátský autor, 1553. Warburg institut, Londýn, 

dokument Francesca Bardi, 31. 
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3.11. Talíř s vyobrazením bohyně Kybelé  

 
1. Název: Talíř s vyobrazením bohyně Kybelé 

2. Datace: 16. století 

3. Autor: autor neznámý 

4. Lokalita: Urbino 

5. Sbírková instituce: Slezské zemské muzeum, Opava 

6. Provenience: starý muzejní majetek, získáno do sbírky před rokem 1945 

7. Přírůstkové číslo: č. přír. 688; evidenční číslo: U 18 K 

8. Rozměry: průměr 20 cm
167

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 20 cm s širokým žlutým okrajem. Na 

přední vnitřní straně je po celé ploše zobrazena figurální malba v barvách žluté, modré, 

zelené, šedožluté a manganové barvy.  

Formální analýza 

Postava vyobrazena na talíři je zasazená do exteriéru se skalnatou krajinou v 

pozadí. Obraz je ohraničen širokým žlutým okrajem. Krajina je malována jednoduše, 

jemnými tahy bez ostrých obrysových kontur a přechodů. Autor se zde omezil na světlé 

odstíny modré, žluté, oranžové, zelené a černé barvy. Na levé straně od postavy se 

nachází strom, který je namalován pouze tenkými linkami. 

Kompozice talíře je velmi jednoduchá, soustředěna výhradně na jednu figuru. 

V hlavní kompoziční ose výjevu je situovaná ladně stojící mladá ženská postava. 

Na sobě má volné šaty světlé barvy, které splývají až na zem a s rukávy sahajícími 

k loktům. Přestože je zahalená, paže má odkryté, pravá noha je nakročená vpřed, a proto 

můžeme vypozorovat, že postava ženy je subtilní. Její hlava je lehce natočená a pohled 

směřuje k levé straně. V jejím výrazu lze rozpoznat klid. Světlé dlouhé vlasy splývají 

přes ramena na záda. Pravá paže je před tělem lehce pokrčená. V levé paži, lehce 

zdvižené nahoru, drží na úrovni hlavy zeměkouli.
168

 Díky tomuto atributu lze 

předpokládat, že je zde zobrazena bohyně Kybelé.
169
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 Tyto atributy si podržuje i v renesanci, kdy se k atributům přidává žezlo či klíč a někdy koule 
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 Matka bohů, frygijská bohyně s věžovou korunou na hlavě, máti Mídova, ctěná řinčením na 

cimbály a zvuky šalmaje, bydlící na hoře Ídě ve Frygii. In: OVIDIUS 1963, 26. Ve své vlasti, v Malé 
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Ikonografický rozbor 

Tato maloasijská bohyně hor a plodnosti byla uctívaná
170

 jako Matka bohů, 

Velká Matka nebo Matka hory Ida.
171

 Ctili ji jak Řekové,
172

 tak i Římané.
173

 Pozadí 

talíře může představovat její oblíbená místa, kde se bohyně vyskytovala nejčastěji. 

K těmto místům patřilo okolí Tróje, dále hory Dindym a Kybelé
174

 (Cybele) a pustá 

hora Ída omývaná prameny.
175

 Dále byla pokládána také za Matku země
 
a vládla nad 

celou přírodou. Kromě zeměkoule je jejím dalším atributem například dvoukolový vůz 

tažený lvy. Takový vůz
176

 ale neměla pouze Kybelé, užívalo jej i jiné božstvo. Je 

symbolem jednoho ze Čtyř živlů ztělesňujících zem. V antickém umění byla 

znázorňovaná s věžičkovitou ,,hradební“ korunou na hlavě.
177

 

Spolu s jejím kultem přichází do Řecka a Říma i další maloasijské mýty a báje, 

například o knězi Atyovi, jež byl jejím oblíbencem, dále o jejich synech Marsyovi a 

Mídovi.
178

 

O bozích Orientu na západě a o důvodech k uznání orientálního božstva Římany 

hovoří Trencsényi-Waldapfel ve své Mytologie následovně: ,,Přesvědčení o trojském 

původu přivedlo Římany poprvé k státnímu uznání orientálního božstva. Za druhé 

punské války Sibylliny knihy učinily vítězství Římanů závislým na přijetí maloasijské 

bohyně Ma nebo Kybelé. Bohyně, kterou Římané nazývali Magna Mater, ,,Velká 

matka“ a také ,,Matka bohů“ a ztotožňovali ji s řeckou Rheiou, Kronovou (u Římanů: 

Saturnovou) ženou, bývala uctívána i na hoře Ídě. S povolením pergamského krále 

                                                                                                                                               
Asii, byla považována za původkyni všeho na světě, především bohů, ale i lidí, zvířat a rostlin. In: 
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Attala odvezli z Pessima mohutný černý balvan, k němuž se podle jejich představ pojila 

přítomnost bohyně, postavili jí chrám a zavedli na její počest slavnostní hry.“
179

 

O tom, jak Řím přijal její kult, když kněz nahlédl do Sibylliných knih je rovněž 

psáno v Trencsényi-Waldapfelově Mytologii: ,,Matka ti chybí! Matku vyhledej, 

Římane! A až přijde, čistou rukou ji přijmi!“ Otcové nerozuměli dvojsmyslným 

projevům nejasného orákula, nevěděli, kdo je Matka, která chybí, a kde ji musí hledat. 

Apollo, jehož požádali o radu, jim odpověděl: ,,Přijměte mezi sebe Matku Bohů, najdete 

ji na hoře Ídě.“ Poslali pro ni význačné muže. Tehdy vládl ve Frygii král Attalus, a ten 

zprvu prosbu Římanů odmítl. Tu se však země zachvěla, rozduněla a v hloubi své 

svatyně promluvila sama bohyně: ,,Sama jsem chtěla, aby pro mne přišli. Ani okamžik 

mě nezdržuje, půjdu cestou, kterou jsem si zvolila. Řím je hoden toho, aby tam 

přesídlili všichni bohové.“ 

,,Celý Řím ji přišel uvítat do přístavu Ostie: senát, patriciové i prostý lid, přišly i 

matróny se svými dcerami a snachami, přišly i panny Vestálky pověřené střežením 

posvátného ohně.“
180

 

Tuto scénu například zobrazuje obraz od italského renesančního malíře Andrey 

Mantegny, jehož název je Zavedení Kybelina kultu do Říma z konce 15. století, 

nacházející se v Národní galerii v Londýně.
181

 

 

Zavedení Kybelina kultu do Říma, Andrea Mantegna, 1506, rozměry 76, 5 x 273 cm. 

Národní galerie, Londýn 
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Druhým příkladem je hlava Kybely. Koruna na hlavě je zobrazená jako městská 

zeď z kvádrového zdiva se třemi bránami. Nejcharakterističtější vyobrazení Velké 

Matky v antickém umění.  

 

Hlava Kybely, 60 př. n. l., autor neznámý. Muzeum umění v Kodani, Dánsko 

Na našem talíři je ojedinělý případ, kdy je Kybelé vyobrazená pouze se 

zeměkoulí v ruce. Nemá korunu na hlavě, ani často vyobrazené lvy okolo sebe. 
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3.12. Talíř s vyobrazením Amora a Psýché 

1. Název: Talíř s vyobrazením Amora a Psýché 

2. Datace: 1530–1535 

3. Autor: styl Nicoly Pelliparia (Nicola da Urbino) 

4. Lokalita: Urbino  

5. Sbírková instituce: Severočeské muzeum, Liberec 

6. Provenience: zakoupeno v roce 1914 ze sbírky Raffauf-Horcheima na aukci R. 

Lepkeho v Berlíně 

7. Evidenční číslo: PK 24 

8. Rozměry: průměr 23 cm
182

 

 

Identifikace předmětu 

Mělký talíř kruhového tvaru o průměru 23 cm s úzkým okrajem žluté barvy. 

Celá přední vnitřní plocha je pokryta malbou v odstínech modré, zelené, žluté a okrové 

barvy. Na spodní vnější straně uprostřed je černým písmem nápis: J.i. 72. P 24. 

 

Formální analýza 

Zobrazená scéna na talíři je zasazená do exteriéru přírodní krajiny. Obraz je 

orámován štíhlým žlutým okrajem.  

Kompozice je prostá. V popředí výjevu jsou situovány dvě obnažené postavy – 

Amor a Psýché.
183

 Po levé straně jde o muže, vpravo od něj se nachází žena. Obě figury 

jsou mladého vzhledu. Amor,
184

 stojící na skalnatém útesu, je zde znázorněn jako malý, 

boubelatý hoch. Jeho levá noha je nakročená vpřed směrem k ženě. Dolní část pravé 

nohy na výjevu není vyobrazená. Trup je natočen doprava a jeho obličej vidíme 

z profilu. V levé paži, kolem níž je obtočená oranžová drapérie, drží pevně hnědý luk, 

jímž míří na ženu. Za zády má modro-oranžová křidélka. Pravou rukou natahuje 

připravený šíp lásky s ostrým hrotem. Z profilu vidíme jeho nezaujatý výraz. Jeho 

krátké, kudrnaté ohnivě oranžové vlasy vlají ve větru. Po pravé straně se nachází moře 

jasně oceánové barvy. Psýché
185

 stojí levou nohou na delfínu a v tomto okamžiku 

připlouvá z moře ke skalnatému břehu. Pravá noha je zanesená ladně do záložky. Postoj 
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její štíhlé postavy je lehký a graciézní. Celý trup je vyobrazen en face. Oběma rukama 

drží dlouhou bílou drapérii. Lehká látka se vlní ve větru směrem doleva, její konec je 

obtočen kolem pravé paže dívky. Oproti malým křídlům Amora jsou její oranžovo-

modrá křídla krásná a dlouhá. Hlava je natočená doleva a mírný pohled směřuje na 

chlapce. Dlouhé zlaté vlasy má zapletené do účesu. 

V pozadí výjevu téměř celou plochu zaujímá moře. Obloha, postupně zezdola 

nahoru, mění svůj odstín ze žluté na světle modrou. Na levé straně, v pozadí Amora, 

jsou na skalnatém břehu malovány zelené stromy. 

Základem celého výjevu je oranžový a modrý tón barvy. Ostře je zobrazen okraj 

skály, v opačném případě je celek provedený jemnými tahy a přechody. 

Ikonografický rozbor 

Bůh lásky Amor prý podle Hesioda vzrostl hned se zemí a Tartarem z Chaosu.
186

 

Přestože patří k nižšímu božstvu, byl hodně znázorňován v helénistickém umění, 

v renesanci, kde byl zachycován především jako nahý, krásný, okřídlený mladík a také 

později jako boubelaté dítko. Jeho přítomnost v uměleckých dílech nejčastěji 

symbolizuje, že jde především o milostné téma. Často se zobrazuje v blízkosti milenců, 

kteří svádí mladé dívky a obvykle může mít zavázané oči a to proto, že láska je slepá. 

Mezi jeho atributy se řadí šíp,
187

 luk a toulec. Šípy vystřeluje jak na bohy, tak na lidi.
188

 

Jeho latinské jméno Cupido znamená ,,touha“.
189

 Psýché pocházela z královské rodiny 

a zpočátku byla milenkou a později manželkou Amora.
190

  

Trencsényi-Waldapfel se věnuje společnému příběhu těchto postav ve své 

Mytologii, ve zvláštní kapitole pod názvem Mýtus a pohádka.  

Příběh vypráví o třech mladých dívkách z královského rodu, z nichž nejmladší 

Psýché byla nejlíbeznější. Lidé obdivující její nesmírnou krásu o ní povídali, že k nim 

sestoupila sama bohyně Venuše. Pominuli starost o Venušin oltář a všechny věnce a 

kytice sypali k nohám líbezné dívky. Chování lidí opravdovou bohyni krásy a lásky 

velmi rozhněvalo. Její hněv Trencsényi-Waldapfel popisuje těmito slovy: ,,Nakonec 
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abych se o svou božskou důstojnost podílela s tou smrtelnou dívčinou! A to tedy už dál 

trpět nebudu!“
191

 

Rozhodla se, že na pomoc si k sobě zavolá svého syna Amora a ukázala mu 

dívku. 

,,Podívej se,“ řekla Venuše Amorovi, ,,máš-li svou matku opravdu rád, musíš 

tady to děvče ztrestat, že svou krásou zastiňuje moji krásu. Zasáhni ji do srdce jeden ze 

svých hbitých šípů, ať vzplane láskou k nejbídnějšímu, nejnešťastnějšímu muži na 

světě. Ať je třeba vyvrženec,  nuzný žebrák nebo mrzák, jen když nebude nešťastnějšího 

tvora nad děvče, do něhož se zamiluje.“
192

 O jejím návratu do moře je psáno: 

,,Růžovýma nohama se sotva dotýkala měkkých modrých vln, spokojena sestoupila do 

hlubin, a ani nemusila dlouho čekat na svůj průvod. Zpívajíce ve sboru přicházely 

Nereidky, přicházeli Tritoni, jeden troubil na hlaholící lasturu, druhý hebkým hedvábím 

chránil bohyni před spalujícím sluncem, třetí jí přidržoval zrcadlo, další dva se rychle 

zapřáhli do vozu bohyně.“
193

 

 

Psýché je uctívána pro svou krásu místo Venuše, Jacopo del Sellaio, pozdní 15. 

století. Muzeum Fitzwilliam, Cambridge 
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Nic netušící Psýché mezitím prožívala velký smutek. Starší sestry již byly 

provdané. Psýché se svou vzácnou krásou však i nadále byla sama. Otec, pyšný na krásu 

své milé dcery, si nevěděl rady a tak se vydal do slavné věštírny Apollona Miletského, 

aby zde požádal o radu a o nápadníka pro dceru. Apollo mu na to dál odpověď takovou: 

,,Doveď svou dceru na vrchol vysoké hory, dříve ji však oplakej jako nebožku, a obleč 

ji v okázalý šat jako nejkrásnější nevěstu. Nedoufej však, že se dočkáš lidského zetě. 

Pro tvou dceru si přijde ukrutný netvor, který zotročí celý svět a svou zbraní poděsí i 

samého Jova.“
194

 

 

Otec Psýchy ve věštírně, Perino del Vaga, polovina 16. století. Castel Sant‘ Angelo, 

Řím 

Král vyslyšel věštbu. Přípravy na splnění věštby a smutek z osudu Psýché je 

popsán následovně: ,,Palác se oděl svatební nádherou, ale píšťaly vyhrávaly smuteční 

písně a hlasy zpívajících svatebčanů se dusily pláčem. Ubohá malá Psýché si  svatebním 

závojem otírala slzy a celé město vzlykalo s ní. Ale nezbylo než božímu rozkazu 

vyhovět.“
195
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Psýché své rodiče ještě naposledy konejšila: ,,Proč si ještě hořkým vzlykáním 

ztrpčujete své smutné stáří? Proč proléváte slzy, proč si rvete své úctyhodné šediny? 

Plakat jste měli tenkrát, když mě celý svět nazýval novou Venuší, neboť dnes už vím a 

cítím, že musím pykat za svou nevšední krásu. Odveďte mě tedy rychle na vrchol té 

hory, k čemu ještě váhat, co platny jsou odklady, když tomu tak stejně musí být.“
196

 

 

Psýché nesená na horu, Michiel Coxie, 16. století. Sbírka Maxima Sciolette, Paříž 

 

Psýché nesená na horu, Master of the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn 

Rodiče se vrátili domů. Pocity Psýché v tento okamžik na skále a příchod 

Zephyra líčí Trencsényi-Waldapfel tímto popisem: ,,Psýché plakala na vysoké skále a 
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strachem se chvěla po celém těle. Přišel však západní vítr, mírný Zephyrus, lehounce si 

pohrával se záhyby jejích šatů, pak zvolna nadouvaje hebké hedvábí jako lodní plachtu 

pozvedl dívku do povětří a nesl ji dolů po stráni. Tam ji v zapadlém údolí uložil do 

měkkého klína kvetoucího trávníku.“
197

 

Když se dívka udiveně rozhlédla okolo sebe, viděla všude samou krásu. Stál zde 

nádherný královský palác. Najednou uslyšela hlas: ,,Pročpak se divíš, naše paní, tomu 

množství pokladů? Vždyť to všechno patří tobě. Jdi pěkně do své komnaty, odpočiň si 

na svém lůžku, a zachce-li se ti, dopřej si potom osvěžující lázně. My, jejichž pouhé 

hlasy slyšíš, jsme tvoji služebníci, ale nikdy nebudeš mít příčinu k stížnostem. Až se 

vykoupáš, tvůj královský stůl bude prostřen.“
198

 

 

Toaleta Psýché, Master of the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn 

Celý její den uplynul v rozkoši. Každé noci k ní docházel její nepoznaný manžel. 

Nikdy ho neviděla, slyšela pouze jeho hlas. Jedné noci k dívce náhle promluvil mužský 

hlas: ,,Má milá Psýché, má drahá choti, našemu štěstí hrozí velké nebezpečí. Tvé sestry 

pátrají po tobě a dojdou i na vrchol hory, odkud jsem tě dal odnést. Až odtamtud uslyšíš 

jejich hořekování, neodpovídej jim, jinak bys mi způsobila veliký zármutek. A sobě 

strašlivé nebezpečí.“
199
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Amor přichází v noci k Psýché, Jan Harmensz Muller, přibližně 1600. Britské 

muzeum, Londýn 

 

Psýché slíbila, že vše bude tak, jak si manžel přeje. Další den je líčen 

následujícími slovy: ,,Ale příští den strávila chudinka v hořkém pláči. Teprve nyní si 

uvědomila, že je tu jako v žaláři, odloučena od společnosti lidí, a ani své vlastní sestry 

vidět a utěšit je, když pro ni truchlí. Toho dne neměla Psýché ani pomyšlení na 

osvěžující lázeň, ani na jídlo, ani na pití, celý den jen prolévala slzy, až k večeru 

konečně ze samého pláče usnula.“
200

 

V noci opět přišel manžel a něžně napomínal: ,,Takhle dodržuješ svůj slib, má 

malá Psýché? Jak ti mám důvěřovat, když ve dne v noci jen pláčeš a nepřestaneš s tím 

ani v mém náručí. Dělej tedy, jak chceš, povol uzdu své nebezpečné touze, ale vzpomeň 

si na moje varovná slova, až přijde čas pozdní lítosti.“
201
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Amor přichází v noci k Psýché, Dutch možná Utrecht, přibližně 1590. Sotheby’s, 

Londýn 

 

Manžel svolil uvítat její sestry. Navíc povolil, aby je obdarovala podle své 

libosti. Jediné před čím jí varoval – neposlouchat rady svých sester. Psýché poděkovala 

a slíbila, že tak učiní. 

Dalšího dne uslyšela dívka bědování svých sester na skále. Zavolala Zefyra, 

který odtud přivedl její sestry. Po dlouhém odloučení se radovaly společnému setkání. 

Psýché pozvala sestry do paláce, kde je pohostila. Při pohledu na tu nádheru a bohatství 

se starším sestrám vplížila do srdce zlá závist. Zmocnila se jich zvědavost, kdo je 

manželem Psýché a začaly se jí na něj vyptávat. Tato situace je psána slovy: ,,Tak byla 

chudinka nucena uchýlit se ke lžím. Řekla, že je její manžel krásný mladý muž, 

s jemným chmýřím na bradě, že bývá zřídkakdy doma, poněvadž loví v lesích. A aby ji 

nepřistihly při lži, chtěla se už svých milých hostů co nejdřív zbavit. Snesla jim klenoty 

a náhrdelníky zdobené drahokamy, co jen mohly unést, a rychle zavolala Zefyra, aby je 

odvedl zpátky, tak jak je přivedl.“
202
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Psýché obdarovává své sestry, Master of  the Die, 1530–1560. Britské muzeum, 

Londýn 

Reakce sester byla taková: ,,Nic naplat! Štěstí je nevypočitatelné,“ posteskla si 

jedna. ,,Jaká spravedlnost? Jsme děti jedněch rodičů, všechny jsme královské princezny, 

a my dvě, ty starší, žijeme daleko od otce a matky, v cizích zemích, děláme svým 

manželům doslova služky, a tady ta, zrovna ta nejmladší, má za muže některého z bohů. 

A co tam je pokladů, v tom jejich paláci – však jsi to sama viděla! Co má zlatých 

náhrdelníků, nádherných šatů, skvostných perel! A natož je-li ještě pravda, co nám 

napovídala o kráse svého muže! A nakonec ji ještě ten její božský manžel učiní bohyní! 

Však už teď nosí nos vzhůru, jako by byla bohyní. A já nešťastnice abych dřepěla doma 

s tím svým starým plešatým mužem, který přede mnou všechno zamyká.“ 

,,Darmo mluvit,“ přerušila ji druhá. ,,Však to Psýché také ví, proto s námi 

jednala jako se služkami. Nebo sis snad nevšimla, jak nafoukaně s námi mluvila, jak 

rychle nás koukala vystrnadit z domu, a aby nám vytřela zrak, lakotně nás odbyla 

několika cetkami. Raději zemřít než strpět takovou potupu! Spoj se se mnou a přísahám, 

že jí to její velké štěstí rozvrátím.“
203

 

Obě zlé sestry se dohodly, že nikomu o návštěvě u sestry neřeknou a vrátily se 

každá do svého domova.  

Manžel opět promluvil k Psýché: ,,Vidíš, jaké nebezpečí ti zase hrozí? Nebudeš-

li teď dvojnásobně opatrná, neunikneš mu. Tvé zlé sestry se teď radí, jak by mohly 
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zničit naše štěstí. Přijdou a budou tě přemlouvat, aby ses potají snažila zahlédnout mou 

tvář. Ale znovu ti říkám, spatříš-li mou tvář jednou, bude to také naposledy, ba ani můj 

hlas pak už nikdy neuslyšíš. Proto až tu zase budou ty dvě čarodějnice, nepouštěj se 

s nimi do řeči. A kdybys to nedokázala, aspoň je neposlouchej, budou-li ti říkat něco o 

mně. Brzy totiž budeš mít dítě, a zůstane-li naše tajemství utajeno, stane se z něho bůh, 

prozradíš-li je však, bude z našeho syna smrtelník.“
204

 

Dívka měla velkou radost, než opět přišly její sestry. Chovaly se moc milé a 

jejich cílem bylo získat důvěru mladší sestry. Psýché znovu pohostila sestry jak se sluší 

a patří, ty se jí na oplátku znova vyptávaly na manžela. Psýché opět nalhala sestrám. 

Když byly na cestě domů, rozebíraly návštěvu takto: ,,Tak co říkáš, sestro, novým 

prolhanostem té hloupé husy? Její velectěný manžel nějak rychle stárne! Posledně byl 

ještě mladík s chmýřím na bradě a teď už mu šednou vlasy. Buď Psýché lže, nebo svého 

muže jakživa neviděla. Ať už je to tak či onak, my se musíme dovědět pravdu. Jestliže 

ho ani sama Psyche spatřit nemůže, pak je to zřejmě bůh, a já puknu závistí.“
205

 

Dalšího dne pospíchaly za Psýché: ,,Ubohá sestřičko,“ přepadly ji s předstíranou 

dobromyslností, ,,ty si tu bezstarostně žiješ o samotě a ani nemáš tušení, jaké nebezpečí 

na tebe čeká. Ještě že jsme my ve střehu! Dověděly jsme se totiž, co je tvůj muž zač: 

není to ani člověk, ani bůh, ale obrovský, zlý a jedovatý plaz. Jen si vzpomeň na 

Apollonovu věštbu: tvůj manžel bude tvor tak ukrutný, že se ho bude bát i sám Jupiter. 

Rolníci ho vyčíhali, když se večer vracel domů. Je to zlý had, který čeká, jen až zesílíš, 

aby tě pak pozřel i s tvým synkem, budeš-li ho mít. Ale to je už tvoje věc, uposlechneš-

li rady svých hodných sester, nebo zůstaneš-li raději u toho odporného hada. My jsme 

své sesterské povinnosti učinily zadost tím, že jsme tě varovaly.“
206

 

Psýché samým leknutím zapomněla na varování manželova a na své sliby. 

Objala sestry a přiznala se: ,,Sestřičky, neopouštějte mě v mém neštěstí. Ti rolníci vám 

asi řekli pravdu. Teď už se vám musím přiznat, že jsem svého manžela nikdy neviděla, 

slyším jen jeho hlas, protože přichází domů vždy v noci, a než vyjde slunce, zase zmizí. 

A pořád mě straší, jaké by to přineslo neštěstí, kdybych byla jednou zvědavá, jak 

vypadá. Řekněte mi, prosím vás, co si mám počít, na koho se mám obrátit o radu?“
207

 

,,Večer si s sebou vezmi do ložnice ostře nabroušený nůž, přichystej si 

rozsvícený kahan a přikryj ho střepinou. Dávej však pozor, aby bylo všechno pečlivě 
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skryto. Až přijde had a ty do dechu poznáš, že je už v hlubokém spánku, vyklouzni 

z postele, sejmi střep s kahanu a tím nožem uřízni zlému plazu hlavu, protože by ses 

potmě mohla chybit. Nic se neboj, my budeme nablízku, a až skoncuješ s tím plazem, 

my se už postaráme, abychom ti našly manžela mezi lidskými tvory.“
208

 

 

Zefyr opět přináší sestry, Master of  the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn 

 

Pocity dívky po odchodu sester jsou vysvětleny následovně: ,,Psýché zůstala 

sama se svými starostmi a žalem. Věřila i nevěřila tomu, co jí sestry napovídaly. Chvíli 

toho zlého hada nenáviděla, vzápětí zas milovala svého chotě, jenž dovedl tak krásně 

mluvit, kterého však nikdy nespatřila. Dlouho váhala, nevěděla, zda má uposlechnout 

svého manžela anebo své sestry. Ale když nastal večer, udělala Psýché to, co jí poradily 

sestry.“
209

 

Dívka uposlechla sestry: ,,Nadešla noc. Za noční tmy přišel manžel Psýché a 

brzy usnul. Tu Psýché sebrala všechny své síly, vzala si nabroušený nůž, odkryla střep 

s kahanu a podržela jej nad lůžkem – a jenom se dívala a dívala na toho, kdo ležel vedle 

ní. Koho tam viděla? Nejkrásnějšího a nejmilejšího ze všech krutých tvorů, Amora, 

syna Venušina, boha Lásky. Ležel tam sám sladký bůh a ve spánku se sladce usmíval. 

Při tom pohledu veseleji zaplápolalo i světélko v kahanu a zlá čepel nože se 

zablyštěla.“
210
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Nůž upustila na zem, byla očarována nesmírnou božskou krásou. Amor měl 

zlatoplavé kadeře a růžovou tvář. U lože ležel luk a toulec plný ostrých šípů. Psýché ze 

zvědavosti vzala do rukou jeden ze šípů a zkoušela jeho ostří. Z jejího  prstu vytryskla 

krev. Zranila se neuhasitelnou láskou k Amorovi. Sklonila se k němu a zahrnula ho 

polibky.  

 

Psýché odhaluje pravou identitu Amora, Perino del Vaga, polovina 16. století. Castel 

Sant‘ Angelo, Řím 

 

Psýché odhaluje pravou identitu Amora, Perino del Vaga, přibližně 15. století. Castel 

Sant‘ Angelo, Řím 

 

,,Poděšen Amor vyskočil, a když otevřel oči, hned mu bylo všechno jasné a 

vmžiku odletěl z náručí Psýché. Marně po něm Psýché vztahovala ruce, marně ho 

chytala za nohy, Amor nezadržitelně letěl dál. Psýché ve svém zoufalství klesla na zemi 

a zamilovaný bůh nemohl svou milou opustit jen tak beze slova.“ Promluvil k ní slovy: 

,,Lehkověrná malá Psýché, proto jsem se tedy vzepřel rozkazu své matky? Vždyť mě 
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žádala, abych v tvém srdci roznítil lásku k nejohavnějšímu muži na světě. Proto tedy 

jsem si tě ponechal pro sebe, proto jsem si tě vyvodil za svou manželku, abys mě 

považovala za zlého hada, abys mi chtěla hlavu uříznout? Vidíš, vidíš, marně jsem tě 

varoval, tys uposlechla dobrých rad svých sester. Strašlivě si to odpykají, ty zmije, tebe 

však potrestám jen tím, že od tebe odejdu.“
211

 

Jak řekl, tak učinil. Vznesl se do nebe a zmizel z dohledu. Psýché došla 

k nejbližší řece a vrhla se do vln, ta jí však měkce uložila do trávy. Na tomto místě se 

setkala s kozonohým bohem pastýřů, který k ní promluvil klidně a dál jí radu: 

,,Poslechni mě, holčičko. Jsem sice prostý pastýř, ale už jsem stár a zkusil jsem už 

všelicos. Vidím-li dobře, jsi zamilovaná, a to je všechno, kvůli tomu se přece neumírá. 

Odlož svůj smutek a raději koukej, čím bys Amora usmířila, neboť co bychom si to 

neřekli, Amor je přece jen kapánek zhýčkaný.“
212

 

Psýché poděkovala a dala se na cestu. Navštívila jednu ze svých starších sester a 

řekla jí: ,,Vzpomínáš si ještě, sestro, co jste mi poradily? Já jsem udělala všechno, jak 

jste nakázaly, ale když jsem si kahánkem posvítila nad postel, místo zlého hada jsem 

zhlédla něco zázračně krásného, překrásného syna samé Venuše. Dlouho jsem na něho 

hleděla s kahánkem v ruce, až kapka žhavého oleje mu náhodou ukápla na rameno. 

Amor se probudil, a když mě spatřil s nabroušenou ocelí v ruce, zlostně mi pravil: Kliď 

se odtud, teď si místo tebe vezmu za ženu tvou starší sestru. A hned zavolal Zefyra, aby 

mě odnesl z paláce.“
213

 

Aniž Psýché domluvila, sestra utekla. Běžela k osamělé skále na vrcholku hory a 

prosila, aby jí Amor přijal za svou manželku a vrhla se do hlubiny, kde se roztříštila o 

skálu. Psýché se vydala za druhou sestrou a povídala jí to samé, co první. I její osud 

dopadl po těchto slovech stejně. 

Psýché hledala dál svého manžela, který mezitím léčil svá zranění u matky. 

Zpráva o tom, že Amor má milenku, jejíž jméno je Psýché, se donesla k nic netušící 

Venuši. Tato novinka Venuši rozzlobila, vydala se do svého paláce, kde ihned udeřila 

na Amora: ,,Pěkné věci mi to tropíš. Takhle posloucháš svou matku? Jsi skoro ještě dítě 

a už se točíš po ženských a za mými zády se oženíš právě se smrtelnou dívkou, kterou 

jsem ti svěřila proto, abys ji nelítostně potrestal? No počkej uličníku, však si to ještě 
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odpykáš! Abys tedy věděl, vezmu ti křídla a luk i s toulcem a se všemi šípy a dám je 

synovi jedné z mých služebných, a ten bude mým synem místo tebe, protože ty si to 

nezasloužíš.“
214

 

K Psýché se donesly zprávy, že jí Venuše všude shání a tak se rozhodla, že bude 

nejlíp neotálet a co nejdříve Venuši vyhledat. Dlouho sbírala odvahu, než před Venuši 

předstoupila, ta si zavolala své služebnictvo a všem dala do ruky karabáč, aby Psýché 

zmrskali. Poté zavrhla její sňatek s Amorem a udělala z ní svou služku. Neustále jí 

ukládala jeden obtížný úkol za druhým. Psýché se pokaždé podařilo úkol splnit. Až u 

posledního, kdy její zvědavost jí dostala do potíží, ze kterých jí zachránil Amor. 

S Jovovým požehnáním se pak vydali na nebesa, kde se konala svatební hostina, na 

které byla přítomná i Venuše, která již nemohla namítat nic proti rozhodnutí nejvyššího 

z bohů. 

 

Svatba Amora a Psýché, Rafael Santi, 1517–1518. Vila Farnesina, Řím 

Po výtvarné stránce se scény tohoto mytologického příběhu znázorňovaly 

nesčetně krát. Je nejspíš jediný, ze všech dvanácti talířů, z jehož vyprávění byl 

znázorněn snad každý napsaný okamžik, snad ani jeden moment nezůstal pouze u 

literární formy. Proto jsem příběh vyložila mnohem podrobněji než ostatní a pokusila se 

celé vyprávění proložit jednotlivými, odpovídajícími textu výjevy. 
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4. Zhodnocení sbírkových kusů a jejich typologické porovnání  

Ve své bakalářské práci jsem věnovala veškerou svou pozornost výhradně 

majolikovým talířům se zaměřením na mytologické náměty. Zaměřila jsem se 

především na sbírkové instituce Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Slezského 

zemského muzea v Opavě a Severočeského muzea v Liberci. Právě tyto instituce ve 

svých sbírkách vlastní příklady majoliky ve stylu istoriati, kterému jsem věnovala svou 

pozornost. V průběhu bádání jsem navštívila depozitář Uměleckoprůmyslového muzea 

v Praze a Severočeské muzeum v Liberci. Především díky své vedoucí práce, PhDr. 

Markétě Jarošové, Ph.D., která pochází z Opavy, jsem měla možnost získat kvalitní 

fotografie do své práce a evidenční karty pro zpracování informací k jednotlivým 

talířům ze Slezského zemského muzea v Opavě. 

Když bych celkově zhodnotila stav bádání, mnoho renesanční majoliky ve stylu 

istoriati u nás podle mého názoru není. Nejvíce sbírkových předmětů vlastní 

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze. Nachází se zde celkem sedm talířů 

s mytologickými náměty. V průběhu návštěvy depozitáře jsem se řídila především 

katalogem od Jiřiny Vydrové z roku 1973. Očekávala jsem, že v depozitáři zhlédnu vše, 

co jsem si před návštěvou vyhledala v katalogu. Mým milým i nemilým překvapením 

bylo zaprvé zjištění, že talíř s výjevem Diany a Aktaióna (v katalogu pod číslem 65) již 

není ve sbírce a zadruhé, že se ve sbírce nachází talíř s námětem Marse a Venuše v dílně 

Vulkánově, který naopak není zmíněn v katalogu. K dalším dvěma objevům, které 

nejsou zahrnuty v katalogu, patří talíře s náměty Koupele Diany s putti v moři a Lédy 

s labutí. Všechny majoliky pochází z jedné lokace, z Urbina. Ve sbírce se nachází mísa 

s výjevem Apotheósy Aeneovy, jejíž průměr je největší ze všech dvanácti talířů, má 32, 

5 cm. Náměty se neopakují, každý talíř ztvárňuje jiný mytologický příběh. Postavy jsou 

vždy jiné. Jedinou výjimkou je Jupiter, který vystupuje hned ve dvou námětech a to 

s Lédou a Ganymédém, a Venuše, která je taktéž přítomná u dvou námětů Apotheósa 

Aeneova a Mars a Venuše v dílně Vulkánově. Co je charakteristické pro všechny tyto 

talíře je určitě barva. V námětech neustále převažuje modrý, zelený, žlutý a oranžový 

tón barvy. Postavy jsou si hodně podobné ve složení svých těl a ve výrazu obličejů. 

Většinou mají nejasné kontury a převřené oči. Často je autor znázorňuje odhalené, ale 

výjimečně zde najdeme i oblečené postavy. Děje se většinou odehrávají v exteriéru 

přírodních krajin, mořských břehů a středověkých měst. Každý talíř má úzký nebo 

široký okraj, který je vždy ve žluté barvě. 
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Menší počet majolik se stylem istoriati vlastní Slezské zemské muzeum 

v Opavě. Ve sbírce jsou celkem čtyři talíře. Tři z nich jsou opět z Urbina, jediný talíř 

s výjevem Pýrama a Thisby pochází z Pesara. Náměty vyobrazení se taktéž neopakují. 

Společným znakem je vyobrazení mytologických příběhů v přírodě, dále taktéž barva, 

opět se opakují žluté, oranžové, modré a zelené barvy. Obraz je vždy ohraničen žlutým 

úzkým okrajem. Přestože Pýramus a Thisbe nepochází z Urbina, neřekla bych, že se 

nějak zvlášť odlišuje od ostatních ze sledované skupiny. Možná je nepatrný rozdíl 

pouze v tom, že v celém obraze převládá zelený odstín barvy a celkově je námět hodně 

světlý oproti ostatním majolikám, které mají barvy sytější. Co se týče oblečení postav, 

tady je to půl na půl. Pýramus a Thisbe jsou na výjevu zahalené do krátkých tunik, 

stejně tak bohyně Kybelé, mající na sobě dlouhé šaty. Ve scénách Paridova soudu a 

obra Arga jsou všechny postavy včetně božstva odhalené. Talíř zobrazujicí bohyni 

Kybelé je nejmenší ze všech talířů třech sbírkových institucí, jeho průměr je pouze 20 

cm. 

Sbírka severočeského muzea v Liberci vlastní pouze jeden majolikový talíř 

s mytologickým námětem – majolika s námětem Amora a Psýché. Jeho lokalitou je 

Urbino. Děj se odehrává na skalnatém břehu. Obě postavy jsou odhalené a zaujímají 

takřka celou plochu přední vnitřní strany. Prvním autorem tohoto mytologického 

příběhu byl římský filozof a prozaik Lucius Apuleius z Kartága, který ji doložil písemně 

ve 2. století n. l. a zahrnul do svého románu Metamorphoses (Proměny). Také se 

používá název Asinus Aureus (znamená Zlatý osel). Celý název románu je Proměny čili 

Zlatý osel a je dostupný i u nás ve vydání z roku 1928. 

Všechny talíře se do našich sbírek dostávaly různým způsobem. Někdy byly 

vykoupeny ze sbírek Lannovy nebo Raffauf-Horcheima na aukci R. Lepkeho v Berlíně, 

získány převodem nebo darovány některým z knížat – Jan z Liechtensteinu. Všechny 

náměty jsou odlišné a žádné se neopakují. Vedle mytologických námětů, byly taktéž 

populární náměty historické nebo biblické, které naše sbírkové instituce rovněž vlastní. 
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4.1. Typologické porovnání 

 

Typologické porovnání je řazeno shodně s katalogovým heslem. Pokusila jsem 

se, v rámci komparace podobných sbírkových předmětů, hledat na internetových 

stránkách světových muzeí a galerií. Někdy se mi podařilo najít majoliky se stejným 

ikonografickým námětem, jindy pouze s podobným tématem. Pokud uvádím odlišný 

námět, tak stále koresponduje s konkrétní postavou. Cílem této části je ukázat, že 

sbírkových předmětů ve stylu istoriati existuje mnohem víc a hlavně, že i v českých 

sbírkách jsou podobná díla, stejně tak, jako ve významných zahraničních sbírkových 

institucích. Pokusím se sbírkové předměty porovnat s tím, co je přítomno u nás. 

Zdůrazním, co je shodné nebo naopak, čím se od sebe liší. Kromě názorných ukázek 

majolik se pokusím najít grafiky, které mohou odpovídat námětům a které, jak jsem již 

zmínila, hrály velkou roli v inspiraci při náročné dekoraci keramiky. 

Vyobrazení apotheósy Aeneovy 

Výtvarných děl s vyobrazením hrdiny Aenea existuje mnoho. Jak jsem již 

uvedla v katalogovém hesle číslo 1., k této postavě se váží převážně válečné náměty, 

které byly populární a odpovídaly literární formě. Aeneas neustále putoval a účastnil se 

námořních bitev, zápasů atd. Zdá se, že sbírkový předmět Uměleckoprůmyslového 

muzea je malý unikát ve svém oboru. Ve svém bádání jsem totiž narazila pouze na 

jednu majolikovou mísu, která znázorňuje apotheósu Aeneovu. 

V kolekci Roberta Lehmana se nachází dva talíře, které vyobrazují hrdinu 

v odlišných scénách. První pochází z Castel Durante, druhý je z Urbina, stejně jako talíř 

z české sbírky. Za jejich shodné znaky by se daly posuzovat pouze Aeneovy světlé 

vlasy. Jak jsem naznačila na začátku, ikonografický námět je jiný a zcela odlišné je i 

pozadí výjevů. Urbinské talíře mají společné to, že scéna je vyobrazená po celé ploše 

přední vnitřní strany, zatímco majolika z Castel Durante má široký, zdobený okraj. 
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Příběh Aenea: královna Kartága Dido vítá Aenea a jeho syna 

snad dílna Giovanniho Marii Vasaro, 1520, Castel Durante, průměr 25, 5 cm  

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 

 

Aeneas v Thrákii, Francesco Xanto Avelli da Rovigo, 1532, Urbino 

průměr 29, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 



 

108 

 
 

Apotheósa Aeneova, dílna Patanazzi, pozdní 16. století, Urbino 

průměr 39, 5  cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn 

 

Vyobrazení Marse a Venuše v dílně Vulkánově 

Mytologický příběh Marse, Venuše a Vulkána byl velmi populární. Sbírka 

Roberta Lehmana v Metropolitním muzeu v New Yorku vlastní urbinský talíř tohoto 

námětu. Jako společné rysy můžeme vystihnout: zasazení jak do exteriéru, tak i do 

interiéru, v pozadí se rozléhá středověké město, planoucí oheň, na levé straně situovaný 

Vulkán, který je vyobrazen jako stařec, jeho poloha, na pravé straně znázorněná Venuše 

s amorem, drapérie ovinutá kolem postav. Rozdílné jsou odstíny barev. Talíř z české 

sbírky je pokryt převážně světlými odstíny, a tím tvoří jednolitý obraz. Zde vidíme 

výrazné barvy, a navíc je nahoře jakýsi erb.
215

 

Kromě keramiky talířů a mís uvádím ukázku svícnu, taktéž z kolekce Roberta 

Lehmana. Při pohledu shora vidíme téměř stejný obraz Venuše v dílně Vulkánově. 

Rozmístění postav je totožné, stejně jako interiér a exteriér pozadí. 

                                                 
215

 Možná, že by se mohlo jednat o erb některého z vévodů, který si zboží objednal na zakázku. 
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 Venuše v dílně Vulkánově, autor neznámý, 1530, Urbino, průměr 26, 6 cm  

 Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 

 

 

  
Svícen s vyobrazením Venuše v dílně Vulkánově, dílna Guida Durantina,    

1535, Urbino, výška 20, 5 cm 

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York (vlevo) 

 

Svícen (pohled shora) s vyobrazením Venuše v dílně Vulkánově, dílna Guida 

Durantina, 1535, Urbino, výška 20, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní 

muzeum, New York (vpravo) 

 

 

 

 

 

 



 

110 

Hodně podobný s talířem české sbírky je výjev na talíři z aukčního domu 

Christie’s. Na pravé straně je baldachýn a pod ním dvě postavy. Levou stranu zaujímá 

Vulkán a Venuše. Autor zde navíc znázornil scénu, která je zmíněná v literárním 

prameni Proměny od Ovidia, kdy se božstvo dívá z nebe na oba milence. Tento talíř 

ukazuje, že se autor inspiroval literárními prameny naplno. 

 

Mars a Venuše v dílně Vulkánově, autor neznámý, 1540, Urbino, průměr (?).  

Snímek z aukčního katalogu aukčního domu Christie’s, Londýn 

 

Umělci se mohli nechat inspirovat při znázornění Vulkána taktéž grafikou 

Nicoletta da Modeny, případně jinými umělci. Téměř na všech sbírkových předmětech, 

se kterými jsem se v průběhu svého bádání setkala, je vyobrazen sedící Vulkán, 

situovaný na levé straně a vždy pracující pravou paží. 

V zobrazování proporcí u postav mohli umělci čerpat například z grafik 

Marcantonia Raimondiho. 
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Zleva doprava: Vulkán ková amorova křídla, Nicoletto da Modena, rané 16. století, 

rytina, rozměry 23 x 16, 6 cm. Metropolitní muzeum, New York.  

 

Mars, Venuše a Amor, Marcantonio Raimondi, 1500–1534, rytina, rozměry 28, 6 x 20, 

7 cm. Metropolitní muzeum, New York 
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Vyobrazení unášeného Ganyméda 

Ganymédés byl znázorňován různými způsoby. Z jeho příběhu byla 

nejoblíbenější scéna jeho únosu Jupiterem. Nejčastěji se zobrazoval okamžik, kdy se 

Ganymédés vznáší ve vzduchu společně s orlem.
216

 To dokládá nejen talíř 

z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, ale i majolika z Castel Durante nebo Urbina z 

londýnské sbírky Victoria a Albert muzeum a rytina Marcantonia Raimondiho. Tato 

scéna se vždy zobrazovala v exteriéru. Neznámý autor, který vytvořil talíř, výrazně 

znázornil orla černou barvou, zatímco na talíři z české sbírky jsou barevné tóny 

vyrovnané. 

 

Zleva doprava: Únos Ganyméda, autor neznámý, 1525, Castel Durante nebo Urbino, 

průměr 22 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Únos Ganyméda, Marcantonio 

Raimondi, rané 16. století, Itálie, rytina, rozměry (?). Victoria a Albert muzeum, 

Londýn 
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 Proměněný Jupiter. 
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Vyobrazení zápasu Pélea s bohyní Thetis 

První ukázkou je majolika z Fitzwilliam muzea v Cambridge od Nicoly da 

Urbino. Tento talíř pochází z jídelní soupravy, která byla vyrobena na zakázku pro 

Isabellu d'Este, markýzu z Mantovy. Markýza byla sběratelkou a jednou z největších 

mecenášek umění italské renesance. Střed talíře zaujímá erb d'Este a mytologický 

příběh Pélea a Thetis se nachází v dolní části. Stejně jako na talíři z české sbírky i zde 

vidíme zápas postav, Thetis proměněnou v labuť a draka. Stejné zůstává prostředí děje – 

exteriér. Rozdíl je v tom, že zde jsou postavy zahalené. 

  

Péleus a Thetis, Nicola da Urbino, 1524, Urbino, průměr (?) 

Fitzwilliam muzeum, Cambridge (vlevo) 

 

Glaucus a Scylla, Francesco Durantino, 1545, Urbino, průměr 25 cm 

Victoria a Albert muzeum, Londýn (vpravo) 

 

Přestože druhá ukázka má být příběhem dvojice Glaucuse a Scylly a nemá 

s Péleem a Thetis nic společného, musím jí zde uvést. Tento talíř z Victoria a Albert 

muzea v Londýně se nesmírně podobá talíři z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. 

Celé prostředí exteriéru, vysoké stromy a v neposlední řadě odstíny barev – to vše 

koresponduje s talířem české sbírky. Kompozice je téměř totožná, až na to, že žena se 

ve svém vzhledu nemění. Postavy mají společné rysy – složení těla, vlasy, ovinutá 

oranžová drapérie kolem jejích těl. 
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Vyobrazení Neptuna 

Vyobrazení Neptuna se mi podařilo najít na majolikovém talíři katalogu 

aukčního domu Christie's. Výjevy s Neptunem se vždy odehrávají v exteriéru. Většinou 

je Neptun situován v moři. Na tomto příkladu se nachází na mořském břehu. 

Samostatně, tak jako na majolice z české sbírky, se zobrazuje výjimečně, většinou je 

doprovázen krásnými nymfami. Ke společným rysům talíře z české sbírky a tohoto lze 

pokládat: vyobrazení Neptuna jako starého muže a přítomnost Neptunových atributů 

(mořští delfíni, trojzubec). 

 

Neptun překvapující a objímající vílu Caenis, pravděpodobně dílna Fontana, 1550–

1570, Urbino, průměr 26, 6 cm. Snímek z aukčního katalogu aukčního domu Christie's, 

Londýn 
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Vyobrazení Lédy s labutí 

Příběhy o Jupiterovi a jeho milenkách patří k oblíbeným námětům ve výtvarném 

umění. Kolekce Roberta Lehmana Metropolitního muzea v New Yorku vlastní několik 

sbírkových předmětů, znázorňujících tento příběh. Na svícnu je prezentována scéna, 

kdy Léda je přítomná u svých dětí, klubajících se právě z vajec. 

Talíř z Urbina představuje scénu, kdy se Jupiter přiblížil k Lédě v podobě labutě. 

Tato scéna patří k oblíbeným a zobrazovala se nejčastěji. Poloha ženy a labutě je 

podobná tomu, jak jsou znázorněny na majolice z Uměleckoprůmyslového muzea v 

Praze. Taktéž kombinace exteriéru s interiérem je podobná. 

 

Svícen s vyobrazením Lédy a klubajících se děti, dílna Guida Durantina   

1535, Urbino, výška 20, 5 cm 

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 
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Svícen s vyobrazením Lédy a klubajících se děti (pohled shora) 

dílna Guida Durantina, 1535, Urbino, výška 20, 5 cm.  

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 

 

Léda s labutí, dílna Guida Durantina, 1530–1540, Urbino, průměr 27, 7 cm     

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York 
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Majolika neznámého autora, ze sbírky Metropolitního muzea v New Yorku, 

vyobrazuje taktéž populární scénu. Vidíme zde opět zasazení děje do přírody i části 

architektury. Kromě hlavních postav, jejichž poloha zůstává stejná, jsou zde přítomny i 

další postavy a amorové. Talíř Uměleckoprůmyslového muzea v Praze na rozdíl od této 

majoliky reprezentuje pouze hlavní postavy. 

 

Léda s labutí, autor neznámý, 1530–1540, Urbino, průměr 26, 7 cm  

Metropolitní muzeum, New York 
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Samozřejmě k populárnímu mytologickému příběhu nemohly chybět ani grafiky. 

Pravděpodobně nejvíce autoři čerpali z grafik právě vzájemnou polohu Lédy a Jupitera 

v podobě labutě, protože takto jsou nejčastěji zobrazováni. 

 

Leda a labuť v krajině, Master I. B. with the Bird, 1500–1510, gravírování,  

částečně ručně barvené, rozměry 14, 3 x 9, 8 cm. Metropolitní muzeum, New York 

  

Zleva doprava: Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, přelom 15. a 16. století, rytina, 

rozměry (?). Victoria a Albert muzeum, Londýn. Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, 

přelom 15. a 16. století, rytina, rozměry (?). Victoria a Albert muzeum, Londýn 
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Vyobrazení Diany 

Diana se většinou samostatně nikdy nezobrazuje. Jak o tom vypovídají sbírkové 

předměty, je zde vždy přítomný Aktaión, který přestihl koupající se Dianu v doprovodu 

nymf, a která jej za to proměňuje v jelena. Takže k oblíbeným námětům ve výtvarném 

umění náleží Diana a Aktaión. 

  

 Diana a Aktaión, autor neznámý, 1540, Castel Durante, průměr 30 cm 

 Victoria a Albert muzeum, Londýn 

 

Talíř z aukčního katalogu Christie's, provenience z Urbina, taktéž zobrazuje tuto 

scénu. Stejně jako u majoliky z české sbírky, která je taktéž z Urbina, je výjev tohoto 

talíře tónován do světlých odstínů žluté, oranžové, modré a hnědé barvy. 
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Diana a Aktaión, Francesco Xanto Avelli, 1528, Urbino, průměr 27, 3 cm 

Snímek z aukčního katalogu aukčního domu Christie's, Londýn 

 

 
 

Diana a Aktaión, Francesco Xanto Avelli, 1530, Urbino, průměr 37 cm 

Ashmolean muzeum umění a archeologie, Oxford 
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Vyobrazení Paridova soudu 

Paridův soud se řadí v umění k jednomu z nejpopulárnějších témat. Zcela 

odlišný, ale přesto důležitý majolikový talíř ze sbírky Victoria a Albert muzea pochází 

z Castel Durante, kde se styl istoriati zrodil. Výjev se odehrává v přírodě tak, jak je o 

tom psáno v literárních pramenech. Tento talíř, stejně jako Paridův soud ze Slezského 

zemského muzea v Opavě, reprezentuje pouze hlavní postavy mytologického příběhu 

(kromě Merkura). To jsou dva body, které mají tyto talíře společné. Zcela odlišná je 

kompozice, poloha a vzhled postav. Paris je zde zcela zahalen do žluté tuniky. 

 

Paridův soud, autor neznámý, 1525, Castel Durante, průměr 30, 6 cm 

Victoria a Albert muzeum, Londýn 

 

Druhá ukázka z Fitzwilliam muzea v Cambridge pochází stejně jako majolikový 

talíř z české sbírky, z Urbina. Autor pojal celý příběh jako mnohofigurální scénu, což 

neodpovídá literárním pramenům. Když si ale pozorně prohlédneme hlavní postavy 

děje, vidíme téměř shodný námět. Obdivuhodné je stejné situování postav, přítomnost 

Merkura, natočení bohyň, Amora těsně vedle Venuše i pes za zády Parida. 
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Paridův soud, dílna Guida Durantina, Urbino, 1544–1550, průměr (?) 

Fitzwilliam muzeum, Cambridge 

 

Dle této rytiny, která se považuje za mistrovské dílo renesanční grafiky, by 

mohli umělci dekorovat jak majoliku z české sbírky, tak majoliku z Fitzwilliamova 

muzea. Dílo představuje nejvyšší příčku spolupráce dvou špičkových umělců – Raffaela 

Santiho a Marcantoniho Raimondiho.
217

 Autoři jí pojali jako mnohofigurální scénu a při 

pohledu na talíř ze zahraničního muzea se dá říci, že je to naprostá kopie. Vyobrazení 

hlavních postav je téměř totožné s majolikou ze Slezského zemského muzea v Opavě. 

 

Paridův soud, Marcantonio Raimondi, 1510–1520, rytina, rozměry 29, 2 x 43, 6 cm  

Metropolitní muzeum, New York 
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 http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.74.1, vyhledáno 4.6.2014. 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.74.1
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Vyobrazení stookého Arga a milenky Jupiterovy Íó 

Uvádím příklad majolikového talíře z Národní galerie ve Washingtonu, který je 

starší než talíř ze sbírky Slezského zemského muzea zhruba o deset let a stejně tak 

pochází z Urbina nebo Gubbia. Jeho vyobrazená scéna se však liší od naší, která 

předznamenává následující moment. Talíř z Washingtonu ztvárňuje okamžik, kdy 

Jupiter představuje Íó manželce, Argos zde není přítomen. S naším talířem je identické 

pouze to, že se scéna odehrává v přírodní krajině a je zde přítomné zvíře. V pozadí se 

nachází rozsáhlé město a moře. 

 

Jupiter představuje Junoně proměněnou Íó, autor neznámý, 1535–1540 

Urbino nebo Gubbio, průměr (?). Národní galerie umění, Washington 

 

Druhá majolika pocházející z Gubbia vyobrazuje scénu smrti Arga, která patří 

taktéž k populárním výjevům. Dle literárních pramenů Argus ve chvíli své smrti spí. Na 

majolice si autor přizpůsobil děj svým požadavkům. Přestože talíř je poškozen, dobře 

zachycuje Merkura, Arga a Íó. 

 
 

Smrt Arga, autor neznámý, 1540, Gubbio, průměr 26 cm. Victoria a Albert muzeum, 

Londýn 
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Vyobrazení Pýrama a Thisbe 

Tento talíř z Corcoran galerie umění ve Washingtonu je přibližně o třicet let 

starší než náš, ale námět zůstává shodný. Oba talíře mají hodně společných rysů: v 

popředí je téměř stejně znázorněno jezírko, Pýramus leží uprostřed celé kompozice, 

vidíme zde architekturu, studánku, je zde přítomný Amor. Na rozdíl od majoliky ze 

Slezského zemského muzea se Thisbe nachází ve středu talíře, amor je těsně na pravé 

straně a je zde zobrazená postava navíc – žena se džbánem u studánky. Podle Ovidiova 

příběhu nikdo kromě milenců nebyl ve chvíli Thesbiina zoufalství nad smrtí svého 

milého přítomen. Taktéž na tomto talíři není přítomno zásadní zvíře, které celou situaci 

zavinilo – lev. 

 

Pýramus a Thisbe, Francesco Xanto Avelli da Rovigo, 1536, Urbino (?) 

průměr 26, 4 cm. Corcoran galerie umění, Washington 
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Pýramus a Thisbe, Francesco Xanto Avelli da Rovigo, 1531, Urbino 

průměr 25, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn 

 

 
Pýramus a Thisbe, Marcantonio Raimondi, 1505, rytina 

rozměry 23, 4 x 20, 5 cm. Metropolitní muzeum, New York 
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Vyobrazení Amora a Psýché 

Množství nejrůznějších grafik, jež doprovází celý příběh Amora a Psýché, jsem 

uvedla v katalogovém hesle. K majolice, ze Severočeského muzea v Liberci, se mi 

v průběhu bádání nepodařilo najít žádný sbírkový předmět ze zahraničních sbírkových 

institucí, který by byl stejný, nebo alespoň podobný.  

Přestože příběh o lásce Psýché a Amora je poměrně dlouhý, byl oblíben zejména 

v sochařství, freskové výmalbě  a grafice. 

Majolika, Psyché a nymfy, ze sbírky Victoria a Albert muzea se podobá majolice 

z české sbírky tónem barev. Výjevy sice znázorňují odlišné scény, ale mají společné 

prostředí, které je vyobrazeno v přírodě. Výjev, který vidíme, by mohl znázorňovat 

okamžik, kdy Psýché přichází k paláci, v němž žije Amor. Tento okamžik je popsán 

v katalogovém hesle. 

 

Psyché a nymfy, Francesco Durantino, 1540–1545, Urbino, průměr 24, 5 cm 

Victoria a Albert muzeum, Londýn 
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Na závěr této kapitoly bych ráda zdůraznila, že sbírkové předměty vybraných 

českých sbírek se mohou směle vyrovnat těm předmětům, které se nachází 

ve významných zahraničních muzeích a galeriích, a že tedy patří k tomu nejlepšímu 

z italské renesanční majoliky stylu istoriati. Jak můžeme vidět, majolika se dochovala 

převážně ve velmi dobrém stavu. Máme ve sbírkách jedny z nejpopulárnějších námětů a 

postav mytologie. 

Některé komparace jsem uvedla nejen z Urbina, ale například i z Castel Durante. 

A to proto, abychom viděli, jak majolika stylu istoriati vypadala na začátku svého 

vzniku a jak její umělecký projev pokročil v době rozkvětu. 
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Závěr 

 

Italská renesanční majolika stylu istoriati patří k jednomu z vynikajících oborů 

užitého umění 16. století. S vlnou humanismu zatlačil styl istoriati ornamentální dekor 

zcela do pozadí. Styl celoplošných, mnohofigurálních výjevů udávalo zejména hlavní, 

vedoucí centrum produkce italské renesanční majoliky ve stylu istoriati – Urbino. 

Přesto, i ostatní centra produkce se vyznačovala, kromě tvorby majoliky stylu istoriati, 

svojí vlastní specifickou výrobou. Majolika měla v životě tehdejší společnosti velkou 

roli. To, že produktivita italských dílen byla velká, je patrné z obrovského počtu 

zachovaných italských majolik ve světových sbírkových institucích. Majolika byla 

především stolním nádobím, ale sloužila i dalším účelům, o čemž svědčí její nejrůznější 

tvary, ve kterých se vyráběla. Náročná produkce majoliky vyžadovala vynikající 

umělecké a technické schopnosti umělců. Ne vždy, se ale přední mistři své malby na 

spodu nádob podepisovali. Někdy přímo odkazovali, na zadní vnější straně, na prameny 

autorů, kteří psali o mytologii nebo historii.  

O majoliku stylu istoriati projevovali zájem například vévodové nebo šlechtici, 

kteří si jí objednávali do svých luxusních paláců, kde majolika plnila svou funkci při 

stolování a zejména funkci reprezentativní. Často můžeme na majolice vidět 

vyobrazený erb zákazníka, jemuž byly keramické výrobky určeny. Zakázky často 

dosahovaly počtů sta kusů a více. Humanistickou společnost ovládala přísná a náročná 

etiketa. A tak bylo samozřejmostí znát náměty, literární odkaz a ikonografické poslání, 

při pohledu na majoliku ve stylu istoriati, která všechny tyto složky reprezentovala. 

Můžeme říci, že sbírkové předměty, které se nachází ve vybraných českých sbírkových 

institucích, patří k tomu nejlepšímu z italské renesanční majoliky stylu istoriati. 

Majolika se zachovala v perfektním stavu a reprezentuje jedny z nejznámějších                         

a nejdůležitějších postav antické mytologie. 

V tématu majoliky se otvírají otázky pro další bádání, na které tato práce nebyla 

přímo zaměřená a nebyl tedy pro to prostor. V rámci dějových a figurálních scén, by 

bylo možné podobným způsobem shrnout a zhodnotit majoliku s vyobrazením 

historických námětů, kde by byl proveden ikonografický rozbor včetně nástinu 

historické doby a jejich událostí vztahujících se k určitým námětům. Taktéž by bylo 

možné pracovat s biblickými náměty, opět provést ikonografický rozbor a hledat 

náměty přímo v Bibli. 
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Seznam vyobrazení 

Příklady center produkce majoliky: 

Faenza: 

Talíř se štítem uprostřed, autor neznámý, 1520–1525, Faenza, průměr 27 cm. 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O161848/bowl-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Talíř s figurální scénou uprostřed, autor neznámý, 1520–1525, Faenza, průměr               

28 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O160932/dish-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Talíř s figurou uprostřed, autor neznámý, 1540, Faenza, průměr 29 cm. Victoria                 

a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O159705/dish-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Talíř s vyobrazením Vulkána ve své dílně, Baldassarre Manara, 1535, Faenza, průměr 

24 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O161878/dish-manara-baldassare/, vyhledáno 

28.5.2014. 

Džbán s erbem Manfredi, autor neznámý, 1480, Faenza, výška 26 cm, průměr                   

12, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O162609/jug-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Ozdobný panel, Marcantonio Raimondi, přelom 15. a 16. století, rytina. Britské 

muzeum, Londýn. Reprodukce z: HESS 2002, 184. 

Urbino: 

Mísa s vyobrazením Davidova triumfu, dílna Guida Durantina, 1527–1535, Urbino, 

průměr 30, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 69. 

Talíř s vyobrazením Laocoona, Nicolo Pellipario, 1530–1535, Urbino, průměr 29 cm. 

Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 70. 

Džbán s vyobrazením oddanosti Marca Curitia, dílna Fontana, 1545, Urbino,              

výška 34, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 82. 

Baňka s vyobrazením Kaina a Ábela, dílna Fontana, 1556–1562, Urbino, výška                

38, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 83. 

Slánka se třemi chimérami, autor neznámý, konec 16. století, Urbino, výška 15, 5 cm. 

Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 88. 

Ornament s Marsem, Nicoletto da Modena, rané 16. století, rytina, rozměry 40, 5 x 30, 

5 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/400830, vyhledáno 

30.5.2014. 
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Ornament ptačí klece, Nicoletto da Modena, rané 16. století, rytina, rozměry                       

26, 5 x 13 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/400843, vyhledáno 

30.5.2014. 

Figurální ornament, Agostino Venezia, 1514–1536, rytina, rozměry 25 x 14, 6 cm. 

Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: http://metmuseum.org/collection/the-

collection-online/search/342940, vyhledáno 30.5.2014. 

Castel Durante: 

Talíř s reliéfním ornamentem dubových větví, autor neznámý, 1526, Castel Durante, 

průměr 24, 8 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 62. 

Talíř s vyobrazením kentaura a amorů, Giovanni Maria, 1510, Castel Durante, 

průměr 22, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O162964/plate-giovanni-maria/, vyhledáno 29.5.2014. 

Talíř s vyobrazením ženské busty, autor neznámý, 1546, Castel Durante, průměr                 

22 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O162010/plate-unknown/, vyhledáno 29.5.2014. 

Talíř s vyobrazením amora se zavázanýma očima, Giovanni Maria, 1515, Castel 

Durante, průměr 26 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O161585/plate-giovanni-maria/, vyhledáno 29.5.2014. 

Talíř s vyobrazením bitvy Cotelas, autor neznámý, 1524–1526, Castel Durante, 

průměr 28, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O161772/dish-unknown/, vyhledáno 29.5.2014. 

Lékarnická nádoba s mořskými prvky, autor neznámý, 1550, Castel Durante, výška 

33, 5 cm, průměr 18 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O159925/drug-jar-unknown/, vyhledáno 29.5.2014. 

Džbán na víno nebo vodu s dámským profilem, autor neznámý, 1540, Castel 

Durante, výška 20, 5 cm, průměr 16, 5 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. 

Reprodukce z: http://collections.vam.ac.uk/item/O159486/jug-unknown/, vyhledáno 

29.5.2014. 

Benátky: 

Mísa s vyobrazením vázy s květinami, Maestro Lodovico (?), 1540–1545, Benátky, 

průměr 46, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 24. 

Mísa se třemi figurami, Giacomo da Pesaro (?), 1550, Benátky, průměr 42, 8 cm. 

Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 25. 

Talíř s vyobrazením krajiny se zálivem a architekturou, autor neznámý, 1548, 

průměr 28, 6 cm. Slezské zemské muzem, Opava. Foto: Slezské zemské muzeum, 

Opava. 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/400843
http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/342940
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Váza s listovitým ornamentem, autor neznámý, 1590–1595, Benátky, výška 21, 8 cm. 

Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 26. 

Lékárnická nádoba s velkými plody a květinami, autor neznámý, 1530, Benátky, 

výška 28 cm, průměr 21 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 23. 

Pesaro: 

Talíř s vyobrazením proměny nymfy Kallistó ve vlčici, dílna Girolama Lanfranca, 

1544, Pesaro, průměr 27, 5 cm. Sbírka Ermitáže, Petrohrad. Reprodukce z: KUBE 1976, 

93. 

Talíř s vyobrazením mořského božstva, autor neznámý, 1540–1550, Pesaro, průměr 

26, 5 cm. Sbírka Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O159690/plate-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Mísa s erbem Della Rovere a Montefeltro, autor neznámý, 1500–1510, Pesaro, 

průměr 44 cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O160689/dish-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Mísa, uprostřed pták, autor neznámý, 1490–1500, Pesaro, průměr 55, 5 cm. Victoria a 

Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O160821/dish-unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Džbán s obličejem v reliéfu, autor neznámý, 1480, Pesaro, výška 16, 5 cm, šířka 18 

cm. Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O160541/jug/, vyhledáno 28.5.2014. 

Malý džbánek, autor neznámý, 1520–1540, Pesaro, výška 5, 5 cm. Victoria a Albert 

muzeum, Londýn. Reprodukce z: http://collections.vam.ac.uk/item/O161735/toy-jug-

unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 

Malý džbánek, autor neznámý, 1520–1540, Pesaro, výška 4 cm. Victoria a Albert 

muzeum, Londýn. Reprodukce z: http://collections.vam.ac.uk/item/O161745/toy-jug-

unknown/, vyhledáno 28.5.2014. 
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Katalogová hesla 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha 

Katalogové číslo 1 Mísa s vyobrazením apotheósy Aeneovy, dílna Orazia Fontany, 

1545 nebo 1550, Urbino, průměr 32, 5 cm. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. Foto: 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Neptun zklidňuje moře, rozbouřené proti Aeneovi, Giulio Bonasone, 16. století, 

rytina, rozměry 25, 3 x 44 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/392624, vyhledáno 

26.5.2014. 

Pád Tróje a útěk Aenea, Giorgio Ghisi, 1540, rytina, rozměry 38, 8 x 50, 5 cm. 

Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: http://metmuseum.org/collection/the-

collection-online/search/361943, vyhledáno 26.5.2014. 

Aeneas a Anchises, Master of the Die, 1530–1560, rytina, rozměry 25, 1 x 17, 9 cm. 

Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: http://metmuseum.org/collection/the-

collection-online/search/397696, vyhledáno 26.5.2014. 

Aeneas spolu s rodinou prchá z Tróje, Agostino Carracci, 1595, rytina, rozměry 38, 7 

x 52, 9 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/341406, vyhledáno 

26.5.2014. 

Katalogové číslo 2 Talíř s vyobrazením Marse a Venuše v dílně Vulkánově, autor 

neznámý, 1540–1550, Urbino, průměr 29 cm, výška 7, 5 cm. Uměleckoprůmyslové 

muzeum, Praha. Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Vulkán, Venuše a tři amorové, Marco Dente, 1515–1527, rytina, rozměry 10, 7 x 17, 

4 cm. Metropolitní muzeum umění, New York. Reprodukce z: 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/342483, vyhledáno 

1.5.2014. 

Venuše a Vulkán v dílně, Giorgio Ghisi, 1550, rytina, rozměry 20, 5 x 32, 7 cm. 

Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://www.metmuseum.org/Collections/search-the-collections/367468, vyhledáno 

1.5.2014. 

Katalogové číslo 3 Talíř s vyobrazením únosu Ganyméda, autor neznámý, 1535–

1540, Urbino, průměr 27, 5 cm. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. Foto: 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Únos Ganyméda, Girolamo da Carpi, 1543–1544, olej na plátně, rozměry 81 x 145 cm. 

Gemäldegalerie, Drážďany. Reprodukce z: http://www.wga.hu/framex-

e.html?file=html/c/carpi/ganymede.html&find=ganymede, vyhledáno 22.5.2014. 
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http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/397696
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http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/c/carpi/ganymede.html&find=ganymede
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Únos Ganyméda, Damiano Mezza, 1575, olej na plátně, rozměry 177, 2 x 188, 7 cm. 

Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/attributed-to-damiano-mazza-the-rape-of-

ganymede, vyhledáno 22.5.2014. 

Katalogové číslo 4 Talíř s vyobrazením zápasu Pélea s bohyní Thetis, Francesco 

Durantino nebo dílna Guida Fontany, 1546, Urbino, průměr 27 cm. 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Péleus a Thetis, cca 500–475 př. n. l., autor neznámý. Reprodukce z: 

http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/ThetisAndPeleusLouvreCA2569.html, 

vyhledáno 22.4.2014. 

Péleus a Thetis, cca 460–450 př. n. l., autor neznámý. Reprodukce z: 

http://www.theoi.com/Gallery/P13.5B.html, vyhledáno 22.4.2014. 

Péleus a Thetis, cca 490 př. n. l., autor neznámý. Reprodukce z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg, vyhledáno 

22.4.2014. 

Péleus a Thetis, Agostino Carracci, přibližně 1600, nástropní freska. Palác Farnese, 

Řím. Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=1265, 

vyhledáno 22.4.2014. 

Katalogové číslo 5 Talíř s vyobrazením Neptuna na lastuře, Francesco Durantino, 

1544, Urbino, průměr 25 cm. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. Foto: 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Neptun, Marcantonio Raimondi, 1. polovina 16. století, grafika, rozměry (?), lokace 

neznámá. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=30674, vyhledáno 

20.4.2014. 

Neptun, Giorgio Vasari, pol. 16. století. Snímek z aukčního katalogu aukčního domu 

Christie's, Londýn. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=30642, vyhledáno 

20.4.2014. 

Katalogové číslo 6 Talíř s vyobrazením Lédy s labutí, autor neznámý, kolem 1550–

1560, Urbino nebo italská dílna ve stylu Urbina, průměr 23 cm. Uměleckoprůmyslové 

muzeum, Praha. Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, 1500–1505, grafika. Britské muzeum, Londýn. 

Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=26393, 

vyhledáno 21.5.2014. 

Léda s labutí, Leonardo da Vinci, 1508–1515, olej na desce, rozměry 130 x 77, 5 cm. 

Galerie Uffizi, Florencie. Reprodukce z: 

http://www.wga.hu/art/l/leonardo/05copies/3leda.jpg, vyhledáno 21.5.2014. 

Léda s labutí, Michelangelo Buonarroti, 1530, olej na plátně, rozměry 105, 4 x 141 cm. 

Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/attributed-to-damiano-mazza-the-rape-of-ganymede
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/attributed-to-damiano-mazza-the-rape-of-ganymede
http://www.mlahanas.de/Greeks/Mythology/ThetisAndPeleusLouvreCA2569.html
http://www.theoi.com/Gallery/P13.5B.html
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thetis_Peleus_Cdm_Paris_539.jpg
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=1265
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=30674
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=30642
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=26393
http://www.wga.hu/art/l/leonardo/05copies/3leda.jpg
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http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/after-michelangelo-leda-and-the-swan, 

vyhledáno 21.5.2014. 

Léda s labutí, Antonio da Corregio, 1531–1532, olej na plátně, rozměry 152 x 191 cm. 

Gemäldegalerie, Berlín. Reprodukce z: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Correggio.jpg, vyhledáno 

21.5.2014. 

Katalogové číslo 7 Talíř s vyobrazením koupele Diany s putti v moři, autor 

neznámý, kolem 1550, Urbino, průměr 23 cm. Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Foto: Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha. 

Diana a Aktaión, Tizian, 1556–1559, olej na plátně, rozměry 184, 5 x 202, 2 cm, 

Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-diana-and-actaeon, vyhledáno 

17.5.2014. 

Diana a Kallistó, Tizian, 1556–1559, olej na plátně, rozměry 187 x 204, 5 cm, Národní 

galerie, Londýn. Reprodukce z: http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-

diana-and-callisto, vyhledáno 17.5.2014. 

Slezské zemské muzeum, Opava 

Katalogové číslo 8 Talíř s vyobrazením Paridova soudu, autor neznámý, 1540–1550, 

Urbino, průměr 29, 5 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto: Slezské zemské 

muzeum, Opava. 

Katalogové číslo 8 Talíř s vyobrazením Paridova soudu (zadní strana), autor 

neznámý, 1540–1550, Urbino, průměr 29, 5 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto: 

Slezské zemské muzeum, Opava. 

Paridův soud, Marcantonio Raimondi, 1510–1520, rytina, rozměry 29, 2 x 43, 6 cm. 

Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.74.1, vyhledáno 10.5.2014. 

Paridův soud, Peter Paul Rubens, 1597–1599, olej na dubu, rozměry 133, 9 x 174, 5 

cm. Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/peter-paul-rubens-the-judgement-of-paris, 

vyhledáno 10.5.2014. 

Katalogové číslo 9 Talíř s vyobrazením stookého Arga a milenkou Jupiterovou Íó, 

autor neznámý, 1550, Urbino, průměr 25, 2 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto: 

Slezské zemské muzeum, Opava. 

Katalogové číslo 9 Talíř s vyobrazením stookého Arga a milenkou Jupiterovou Íó 

(zadní strana), autor neznámý, 1550, Urbino, průměr 25, 2 cm. Slezské zemské 

muzeum, Opava. Foto: Slezské zemské muzeum, Opava. 

Merkur a Argos, Íó a Juno, Robert Willemsz de Baudous, druhá polovina 16. století, 

rytina, rozměry 17, 5 x 25, 3 cm. Metropolitní muzeum umění, New York. Reprodukce 

z: http://www.metmuseum.org/collection/the-collection 

online/search/398688#fullscreen, vyhledáno 15.4.2014. 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/after-michelangelo-leda-and-the-swan
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Correggio.jpg
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-diana-and-actaeon
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-diana-and-callisto
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/titian-diana-and-callisto
http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/19.74.1
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/peter-paul-rubens-the-judgement-of-paris
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection%20online/search/398688#fullscreen
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection%20online/search/398688#fullscreen
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Argos, Merkur a zakouzlená Íó, Peter Paul Rebens, 1635–1638, olej na desce, 63 x 

87, 5 cm, Drážďany. Reprodukce z: http://www.kunstkopie.de/a/rubens/merkur-und-

argus.html, vyhledáno 15.4.2014. 

Katalogové číslo 10 Talíř s vyobrazením Pýrama a Thisby, autor neznámý, 1567, 

Pesaro, průměr 23, 2 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto: Slezské zemské 

muzeum, Opava. 

Katalogové číslo 10 Talíř s vyobrazením Pýrama a Thisby (zadní strana), autor 

neznámý, 1567, Pesaro, průměr 23, 2 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto: 

Slezské zemské muzeum, Opava. 

Pýramos a Thisbé, autor neznámý, polovina 3. století n. l., mozaika na podlaze. 

Dionýsova vila v Novém Pafu na Kypru. Reprodukce z: http://top-

antropos.com/history/item/167-piram-i-fisba, vyhledáno 9.5.2014. 

Pýramos a Thisbé, autor neznámý, 1545, Mainz, ilustrace k Ovidiovým Proměnám, 36. 

Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=43054, 

vyhledáno 9.5.2014. 

Pýramos a Thisbé, neznámý benátský autor, 1553. Warburg institut, Londýn, 

dokument Francesca Bardi, 31. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=52, vyhledáno 9.5.2014. 

Katalogové číslo 11 Talíř s vyobrazením bohyně Kybelé, autor neznámý, 16. století, 

Urbino, průměr 20 cm. Slezské zemské muzeum, Opava. Foto z: Slezské zemské 

muzeum, Opava. 

Zavedení Kybelina kultu do Říma, Andrea Mantegna, 1506, rozměry 76, 5 x 273 cm. 

Národní galerie, Londýn. Reprodukce z: 

http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-introduction-of-the-

cult-of-cybele-at-rome, vyhledáno 10.4.2014. 

Hlava Kybely, 60 př. n. l., autor neznámý. Muzeum umění v Kodani, Dánsko. 

Reprodukce z: http://www.glyptoteket.com/explore/the-collections/artwork/cybele, 

vyhledáno 10.4.2014. 

Severočeské muzeum, Liberec 

Katalogové číslo 12 Talíř s vyobrazením Amora a Psýché, styl Nicoly Pelliparia, 

1530–1535, Urbino, průměr 23 cm. Severočeské muzeum, Liberec. Foto: Severočeské 

muzeum, Liberec. 

Katalogové číslo 12 Talíř s vyobrazením Amora a Psýché (zadní strana), styl Nicoly 

Pelliparia, 1530–1535, Urbino, průměr 23 cm. Severočeské muzeum, Liberec. Foto: 

Severočeské muzeum, Liberec. 

Psýché je uctívána pro svou krásu místo Venuše, Jacopo del Sellaio, pozdní 15. 

století. Muzeum Fitzwilliam, Cambridge. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19019, vyhledáno 

15.5.2014. 

http://www.kunstkopie.de/a/rubens/merkur-und-argus.html
http://www.kunstkopie.de/a/rubens/merkur-und-argus.html
http://top-antropos.com/history/item/167-piram-i-fisba
http://top-antropos.com/history/item/167-piram-i-fisba
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=43054
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=52
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-introduction-of-the-cult-of-cybele-at-rome
http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/andrea-mantegna-the-introduction-of-the-cult-of-cybele-at-rome
http://www.glyptoteket.com/explore/the-collections/artwork/cybele
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19019
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Otec Psýchy ve věštírně, Perino del Vaga, polovina 16. století. Castel Sant‘ Angelo, 

Řím. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19116, vyhledáno 

15.5.2014. 

Psýché nesená na horu, Michiel Coxie, 16. století. Sbírka Maxima Sciolette, Paříž. 

Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19164, 

vyhledáno 15.5.2014. 

Psýché nesená na horu, Master of the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn. 

Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18978, 

vyhledáno 15.5.2014. 

Toaleta Psýché, Master of the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn. Reprodukce 

z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18976, vyhledáno 

15.5.2014. 

Amor přichází v noci k Psýché, Jan Harmensz Muller, přibližně 1600. Britské 

muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19217, vyhledáno 

15.5.2014. 

Amor přichází v noci k Psýché, Dutch možná Utrecht, přibližně 1590. Sotheby’s, 

Londýn. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19216, vyhledáno 

15.5.2014. 

Psýché obdarovává své sestry, Master of  the Die, 1530–1560. Britské muzeum, 

Londýn. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18984, vyhledáno 

15.5.2014. 

Zefyr opět přináší sestry, Master of  the Die, 1530–1560. Britské muzeum, Londýn. 

Reprodukce z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18985, 

vyhledáno 15.5.2014. 

Psýché odhaluje pravou identitu Amora, Perino del Vaga, polovina 16. století. Castel 

Sant‘ Angelo, Řím. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=15885, vyhledáno 

15.5.2014. 

Psýché odhaluje pravou identitu Amora, Perino del Vaga, přibližně 15. století. Castel 

Sant‘ Angelo, Řím. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19183, vyhledáno 

15.5.2014. 

Svatba Amora a Psýché, Rafael Santi, 1517–1518. Vila Farnesina, Řím. Reprodukce 

z: http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19070, vyhledáno 

15.5.2014. 

 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19116
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19164
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18978
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18976
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19217
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19216
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18984
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=18985
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=15885
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19183
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=19070
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Kapitola o typologii 

 

Příběh Aenea: královna Kartága Dido vítá Aenea a jeho syna, snad dílna 

Giovanniho Marii Vasaro, 1520, Castel Durante, průměr 25, 5 cm. Kolekce Roberta 

Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460190, vyhledáno 

26.5.2014. 

Aeneas v Thrákii, Francesco Xanto Avelli da Rovigo, 1532, Urbino, průměr 29, 5 cm. 

Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460204, vyhledáno 

26.5.2014. 

Apotheósa Aeneova, dílna Patanazzi, pozdní 16. století, Urbino, průměr 39, 5 cm. 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O159722/dish-workshop-of-the/, vyhledáno 

28.5.2014. 

Venuše v dílně Vulkánově, autor neznámý, 1530, Urbino, průměr 26, 6 cm. Kolekce 

Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460199, vyhledáno 

26.5.2014. 

Svícen s vyobrazením Venuše v dílně Vulkánově, dílna Guida Durantina, 1535, 

Urbino, výška 20, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. 

Reprodukce z: RASMUSSEN 1989, 156. 

Svícen (pohled shora) s vyobrazením Venuše v dílně Vulkánově, dílna Guida 

Durantina, 1535, Urbino, výška 20, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní 

muzeum, New York. Reprodukce z: RASMUSSEN 1989, 157. 

Mars a Venuše v dílně Vulkánově, autor neznámý, 1540, Urbino, průměr (?). Snímek 

z aukčního katalogu aukčního domu Christie’s, Londýn. Reprodukce z: 

http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=28697, vyhledáno 

26.5.2014. 

Vulkán ková amorova křídla, Nicoletto da Modena, rané 16. století, rytina, rozměry 

23 x 16, 6 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/400829, vyhledáno 

30.5.2014. 

Mars, Venuše a Amor, Marcantonio Raimondi, 1500–1534, rytina, rozměry 28, 6 x 20, 

7 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/342608, vyhledáno 

30.5.2014. 

Únos Ganyméda, autor neznámý, 1525, Castel Durante nebo Urbino, průměr 22 cm. 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O161834/dish-unknown/, vyhledáno 30.5.2014. 

http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460190
http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460204
http://collections.vam.ac.uk/item/O159722/dish-workshop-of-the/
http://www.metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/460199
http://warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/record.php?record=28697
http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/342608
http://collections.vam.ac.uk/item/O161834/dish-unknown/
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Únos Ganyméda, Marcantonio Raimondi, rané 16. století, Itálie, rytina, rozměry (?). 

Victoria a Albert muzeum, Londýnhttp://collections.vam.ac.uk/item/O1153253/rape-of-

ganymede-print-raimondi-marcantonio/, vyhledáno 30.5.2014. 

Péleus a Thetis, Nicola da Urbino, 1524, Urbino, průměr (?). Fitzwilliam muzeum, 

Cambridge. Reprodukce z: 

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/collection_pages/italy_pages/EC_30_1938/F

RM_TXT_SE-EC_30_1938.html, vyhledáno 3.6.2014. 

Glaucus a Scylla, Francesco Durantino, 1545, Urbino, průměr 25 cm. Victoria a Albert 

muzeum, Londýn. Reprodukce z: http://collections.vam.ac.uk/item/O159759/plate-

durantino-francesco/, vyhledáno 27.5.2014. 

Neptun překvapující a objímající vílu Caenis, pravděpodobně dílna Fontana, 1550–

1570, Urbino, průměr 26, 6 cm. Snímek z aukčního katalogu aukčního domu Christie's, 

Londýn. Reprodukce z: http://www.christies.com/lotfinder/lot/an-urbino-maiolica-

istoriato-dish-circa-1550-70-5665671-details.aspx, vyhledáno 4.6.2014. 

Svícen s vyobrazením Lédy a klubajících se děti, dílna Guida Durantina, 1535, 

Urbino, výška 20, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. 

Reprodukce z: RASMUSSEN 1989, 154. 

Svícen s vyobrazením Lédy a klubajících se děti (pohled shora), dílna Guida 

Durantina, 1535, Urbino, výška 20, 5 cm. Kolekce Roberta Lehmana, Metropolitní 

muzeum, New York. Reprodukce z: RASMUSSEN 1989, 156. 

Léda s labutí, dílna Guida Durantina, 1530–1540, Urbino, průměr 27, 7 cm. Kolekce 

Roberta Lehmana, Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce z: RASMUSSEN 1989, 

159. 

Léda s labutí, autor neznámý, 1530–1540, Urbino, průměr 26, 7 cm. Metropolitní 

muzeum, New York. Reprodukce z: http://metmuseum.org/collection/the-collection-

online/search/188892, vyhledáno 30.5.2014. 

Leda a labuť v krajině, Master I. B. with the Bird, 1500–1510, gravírování, částečně 

ručně barvené, rozměry 14, 3 x 9, 8 cm. Metropolitní muzeum, New York. Reprodukce 

z: http://metmuseum.org/collection/the-collection-online/search/648137, vyhledáno 

30.5.2014. 

Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, přelom 15. a 16. století, rytina, rozměry (?). 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O1153261/leda-and-the-swan-print-raimondi-

marcantonio/, vyhledáno 30.5.2014. 

Léda s labutí, Marcantonio Raimondi, přelom 15. a 16. století, rytina, rozměry (?). 

Victoria a Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O1153262/leda-and-the-swan-print-raimondi-

marcantonio/, vyhledáno 30.5.2014. 

Diana a Aktaión, autor neznámý, 1540, Castel Durante, průměr 30 cm. Victoria a 

Albert muzeum, Londýn. Reprodukce z: 

http://collections.vam.ac.uk/item/O128965/dish-unknown/, vyhledáno 29.5.2014. 

http://collections.vam.ac.uk/item/O1153253/rape-of-ganymede-print-raimondi-marcantonio/
http://collections.vam.ac.uk/item/O1153253/rape-of-ganymede-print-raimondi-marcantonio/
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/collection_pages/italy_pages/EC_30_1938/FRM_TXT_SE-EC_30_1938.html
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/pharos/collection_pages/italy_pages/EC_30_1938/FRM_TXT_SE-EC_30_1938.html
http://collections.vam.ac.uk/item/O159759/plate-durantino-francesco/
http://collections.vam.ac.uk/item/O159759/plate-durantino-francesco/
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