
1. Na počátku…  
 
(Exponáty 2–8)  
 
V dílech řeckých umělců byli lidé svým vzhledem rovni bohům. Někdy proto není 
snadné rozlišit, zda před sebou máme pouhého smrtelníka, či samotné božstvo. Platí 
to především u soch archaického období (6. století př. Kr.). V této době řecká kultura 
stále těžila z intenzivních kontaktů s východním Středomořím. Zejména sochy nahých 
mladíků (kúros) s pažemi volně spuštěnými podél těla a jednou nohou nakročenou 
připomínají egyptské vzory. Při zobrazování slabšího pohlaví však volí řečtí umělci 
opačný přístup a – na rozdíl od orientálních vzorů – halí mladé dívky (koré) do 
půvabně řasených vrstev látky.  
Efektní hra se splývající těžkou drapérií šatů mnohdy připomene žlábkování sloupů – 
ženské postavy v řecké architektuře občas také funkci sloupů plní a slavnější karyatidy 
z Erechtheia mají své předchůdkyně v monumentálních postavách dívek, nesoucích 
na svých šíjích tíhu kladí pokladnice, kterou v Delfách zasvětili Apollónovi občané 
ostrova Sifnu. 
Základní protiklad v zobrazování ženského a mužského těla v řeckém umění byl tedy 
ustanoven již v archaické době. Trojúhelníkový tvar obličeje, oči mandlovitého tvaru, 
bohaté a zdobně pojednané účesy i melancholický úsměv jsou naopak vlastní oběma 
pohlavím. Výsledný dojem byl vždy umocněn sytými a živými barvami, které 
zdůrazňovaly i ten nejmenší detail a jejichž stopy jsou na řadě památek dodnes 
patrné. Rovněž strnulost a statičnost zůstávají společným jmenovatelem. Zachycení 
lidské postavy v přirozeném pohybu i odhalení toho, co se ukrývá pod látkou, se pro 
umělce stane tématem a výzvou až v následujícím, klasickém období.  
 
  



2. Bál jsem se, že jsem nahý, protož skryl jsem se…  
 
(Exponáty 10–12, 21–22)  
 
Řekové neskrývali svou přirozenost ani před bohy, ani před sebou navzájem. Mužská 
nahota nebyla pouhou uměleckou licencí, ale holou přirozeností a součástí 
každodenní reality na cvičištích i při závodech. Fyzická zdatnost spolu s duchovní 
vyspělostí (kalokagathia) představovaly ideální obraz řádného občana, sportovní hry 
pak byly odedávna součástí náboženských obřadů. Při svatyních v Olympii, Delfách, 
Nemeji a Isthmii i na dalších místech se pravidelně konaly soutěže, v nichž obce 
řeckého světa navzájem měřily síly bez krveprolití, pouze prostřednictvím svých 
reprezentantů. Posvátné okrsky pak zdobily stovky bronzových a mramorových soch 
vítězů jednotlivých klání, které byly děkovným darem božstvu i nehynoucí 
připomínkou úspěchu sportovce a celé jeho mateřské polis.  
Řečtí sochaři zvěčňující úspěšné šampióny získali díky těmto zakázkám bohatý studijní 
materiál pro zvládnutí mužské anatomie, veškeré individuální rysy jsou však ve 
výsledku potlačeny. Máme před sebou ztělesnění jednotlivých dokonalých typů, nikoli 
podobizny konkrétních mužů. A jakkoli výsledek působí realisticky, mnohdy se jedná o 
kreaci ryze uměleckou, vzniklou spojením více různých fází pohybu do jednoho celku. 
To je i případ Myrónova slavného Diskobola – atleta připraveného vrhnout disk. Cílem 
umělců nebylo kopírovat skutečnost, nýbrž pochopit ji a uchopit, vytvořit její ideální 
podobu.  
V polovině 5. století př. Kr. vstoupila díla řeckých sochařů do další fáze, v níž se 
zbavují strnulosti a zaujímají nenucený a uvolněný postoj díky kontrapostu, který 
vzniká přenesením váhy na jednu nohu, odlehčením druhé a odpovídajícím 
vychýlením osy kyčlí, ramenou a hlavy. Toto novátorství, vytvářející napětí a zároveň 
dojem přirozenosti, se přičítá Polykleitovi, který se otázkou proporcí při zobrazování 
mužského těla zabýval i v teoretické rovině. Nejedná se zdaleka jen o souhru svalů či 
jednotlivých částí těla, ale především o soulad mezi vnější a vnitřní, fyzickou a 
duchovní stránkou člověka. Za ztělesnění Polykleitova kánonu bývá považována socha 
atleta nesoucího oštěp (Dóryforos), a mladíka, který si váže kolem hlavy vítěznou 
stuhu (Diadúmenos), jež se dochovaly v mnoha pozdějších kopiích. Velikost hlavy 
představuje jednu sedminu celkové výšky figury.  
  



3. On nad tebou bude vládnout…  
 
(Exponáty 18–20)  
 
Ženská nahota byla naopak na veřejnosti až na nepočestné výjimky nežádoucí, 
přinejmenším v Athénách a dalších iónských městech. Dórské obce, zejména Sparta, 
byly v této otázce tolerantnější, nahota nicméně v 5. století př. Kr. nebyla zatím 
vhodná ani pro samotnou Afrodítu. O tři generace dříve, než se Práxitelés odváží 
bohyni lásky a plodnosti zcela vysvléci, proto experimentují jeho předchůdci 
s ženskou anatomií rafinovanějším způsobem a výmluvně naznačují, co se ukrývá pod 
látkou, která téměř splývá s pokožkou a věrně kopíruje křivky ženského těla.  
Příležitostí k zobrazení alespoň částečného ženského aktu ve volné figuře se staly 
především postavy raněných Amazonek. V bájích se s těmito neohroženými 
válečnicemi střetla celá řada hrdinů včetně Hérákla či Thésea, výkvět sochařů druhé 
poloviny 5. století př. Kr. pak měl čelit neméně náročnému úkolu vtisknout těmto 
bájným bojovnicím podobu v rámci sochařské soutěže pro výzdobu Artemidina 
chrámu v Efesu. Autorství jednotlivých umělců i historičnost soutěže samotné jsou 
sice nejisté, přesto lze v pozdějších kopiích soch raněných Amazonek identifikovat 
čtyři základní typy, spojované tradičně se slavnými jmény Polykleita, Feidia, Krésila a 
Fradmóna.  
Bájný vpád Amazonek do Attiky byl vzhledem k jejich orientálnímu původu pokládán 
za předobraz historického útoku Peršanů na Řecko na začátku 5. století př. Kr. Zdá se 
dokonce, že scény bojů s Amazonkami (amazonomachie) ve výtvarném umění tento 
konflikt přímo symbolizovaly. Amazonky však ztělesňovaly také mnohem 
univerzálnější střet mezi mužským a ženským pohlavím. Jejich agresivita, nezávislost, 
schopnost vyrovnat se mužům i odmítání mateřské role představovaly v očích Řeků 
nejen ohrožení společenských norem, ale i rozklad světového řádu. Jinakost 
Amazonek tak provokovala i fascinovala – v každém případě se objevují ve výtvarném 
umění pozoruhodně často, ač jistě ne jako příklad hodný následování.  
 
 
  



4. K obrazu svému…  
 
(Exponáty 13–17)  
 
Však lidé míní o bozích, že rodí se,  
že mají jejich šat, i projev hlasu, i tělo.  
Xenofanés z Kolofónu, ca 656–470 př. Kr.  
 
Řečtí bohové se podobají člověku nejen svým vzhledem, ale i povahou – zrcadlí však 
většinou ty méně pěkné lidské vlastnosti. Rozmarní, ješitní, záletní, hašteřiví, žárliví, 
mstiví – odlišují se především svou nesmírnou mocí a nesmrtelností.  
Přesto není pochyb, že tyto monumentální figury, kdysi pohodlně usazené v průčelí 
Parthenónu vysoko nad Athénami, nezobrazují obyčejné lidi. Mužská postava 
spočívající na kůži pantera představuje s největší pravděpodobností Dionýsa, dvojice 
žen je tradičně pokládána za Afrodítu s její matkou Dionou. Mistrovsky ztvárněné 
záhyby mokré drapérie se dramaticky přelévají přes tělo ležící Afrodíty, jako kdyby 
upomínaly na báji o jejím zrození v mořském příboji. 
Slavné athénské památky doby Periklovy jsou spojeny především s Feidiem. Byl 
tvůrcem nejen sochařské výzdoby Parthenónu a Athéniny kultovní sochy v jeho nitru, 
ale především devítimetrové Athény Promachos, stojící před tímto chrámem. 
Pausaniás, autor nejstaršího průvodce po Řecku, o ní ve 2. století Kr. napsal: Hrot kopí 
této Athény a chochol na její přílbě spatří ti, kdož se plaví od Súnia. Dále jsou tu jiné 
dva dary, Periklés, syn Xanthippův, a socha Athény zvané podle dárců Lémnijská, 
nepozoruhodnější z prací Feidiových.  
Tuto majestátní bronzovou podobu Athény zhotovil tvůrce jednoho ze sedmi divů 
antického světa na zakázku pro athénské kolonisty usazené na ostrově Lémnos. Do 
zejících očních důlků byl původně vsazen pár očí zhotovených ze stříbra, mědi, 
slonoviny nebo skelné pasty. I bez nich – a jako pouhý odlitek – bohyně vyhlíží 
majestátně a hrozivě. Feidiás, tvůrce jednoho ze sedmi divů světa – kultovní sochy Dia 
v Olympii, si prý sám ze všech svých děl nejvíce cenil právě této Athéniny sochy.   
 
 
  



5. Jak jsi krásná, přítelkyně moje, jak jsi krásná…  
 
(Exponáty 23–26)  
 
Nejznamenitější dílo, a to nejen Práxitelovo, nýbrž na celém okrsku zemském, je 
Venuše na ostrově Knidu, kam se mnozí plavili jen za tím účelem, aby ji spatřili. 
Práxitelés vytvořil dvě a současně je prodával: jednu z nich zahalenou, a té dali 
přednost Kójští, kteří dostali právo volby mezi nimi. Koupili ji za velkou sumu; 
považovali tu koupi za doklad svých přísných a počestných mravů. Tu odmítnutou pak 
zakoupili Knidští a mezi oběma díly byl pak velký rozdíl v pověsti. Tu druhou chtěl 
později koupit král Níkomédés a nabízel zato zaplatit za obec knidskou všechny dluhy 
– a ty nebyly malé. Ale Knidští chtěli raději vše trpět, jen aby nepozbyli sochy, kterou 
Práxitelés ostrov proslavil. Chrámek je tak umístěn, aby odevšad bylo na sochu 
Venušinu vidět. Je ze všech stran krásná a obdivuhodná.  

Plinius, Historie přírody  
 
Bojovná Pallas Athéna, panenská lovkyně Artemis nebo Amazonky, zavrhující muže i 
tradiční ženskou roli, byly protipólem rozmarné a lehkomyslné bohyně lásky a 
plodnosti Afrodíty. Na rozdíl od typů soch zahalených matrón či dívek, ukrývajících 
svá těla v záhybech roucha jako ve zbroji, se ženský akt v řeckém sochařství rodil jen 
zvolna. Slavná, poprvé zcela obnažená Práxitelova Afrodíté Knidská tak měla celou 
řadu spoře oděných předchůdkyň. Záměrná nahota a neskrývaná sexualita však byly 
vlastní pouze této bohyni.  
Všemi obdivovaná Práxitelova socha, jíž prý stála modelem (nejen) umělcova milenka, 
kurtizána Frýné, se stala pramátí bezpočtu různých kopií, verzí a variací, které obvykle 
odkazovaly na důvěrný vztah bohyně k rodnému vodnímu živlu. Afrodíté vystupující 
z lázně či naopak odkládající šat před koupelí byla vtělením řeckého ideálu ženské 
krásy i objektem erotických fantazií, v helénistické a římské době se stala oblíbenou 
dekorací veřejných staveb i soukromých zákoutí.  
Ač přistižena bez šatů, ani ona neztrácí nic ze svého majestátu a zůstává nejmocnější 
mezi nesmrtelnými, vždyť ani samotní bohové nedokáží odolat milostné touze. 
Pohyb, jímž se Afrodíté zdánlivě snaží zakrýt své intimní partie, podtrhuje její roli 
dárkyně sexuální rozkoše a života.  
 
 
 
 



6. Je tělo bez ducha mrtvé… 
 
(Exponáty 38–46)  
 
Umění 4. století př. Kr. ustanovilo nový ideál nejen ženské krásy. Mužské sochy 
z rukou Práxitela, zde zastoupené Apollónem zabíjejícím ještěrku (Sauroktonos) a 
slavným Hermem s malým Dionýsem nalezenými v Olympii působí útlejším a 
jemnějším dojmem než díla vrcholně klasická. Jejich postoj je také výrazně 
uvolněnější, bezmála ležérní díky vnější opoře těla, která umožňuje posunutí těžiště a 
charakteristické esovité prohnutí linie celého těla.  
Méně robustně však působí nejen sochy mladistvých bohů, ale i sochy atletů, jejichž 
proporce se výrazně změnily – hlava nyní představuje jen osminu celkové výšky 
figury. Vtělením nového kánonu se stává Lýsippův Apoxyomenos – atlet stírající si 
škrabkou z pokožky vrstvu oleje a písku. Mladík pohybem vztažených rukou ovládá 
celý prostor a lze na něj nahlížet z více stran i úhlů, nikoli jen zepředu. Zachytit hru 
svalů v průběhu namáhavého zápasu umožnil umělci propletenec dvou lidských těl – 
nedochovaný originál sousoší florentských zápasníků bývá připisován Lýsippovské 
škole.  
Se světem atletů zdokonalujících svá těla v palestrách a gymnasiích kontrastuje 
doména Apollóna a Múz a důstojně zahalených mistrů slova – slavných básníků, 
dramatiků, historiků či státníků zápolících nikoli na cvičišti těla, nýbrž ducha. Ani 
v případě historických osobností se nejedná o realistické portréty, nýbrž podobizny 
vytvořené mnohdy s velkým časovým odstupem.  
 
  



7. Nepřátelé tví budou zničeni…  
 
(Exponáty 47–58)  
 
Na počátku helénistického období stojí vítězné tažení Alexandra Velikého a s ním 
spojené šíření řecké kultury do východních oblastí tehdy známého světa. Na půdorysu 
Alexandrovy říše rozdělené mezi jeho vojevůdce pak vznikají jednotlivá helénistická 
království, v nichž se umění stává jedním z nástrojů politické prezentace a 
propagandy.  
Slavná Níké Samothrácká – zosobněné Vítězství snášející se z nebes na lodní příď jako 
připomínka úspěchu v námořní bitvě, je jednou z následovnic Paioniovy Níké 
z klasického období. Roztažená křídla, a především zpracování oděvu, vyvolávají 
dojem prudkého pohybu v letu. Helénistické sochařství však přináší také nový obraz 
poraženého protivníka. Vedle vzájemných bojů mezi Alexandrovými nástupci byl 
středomořský svět v této době sužován také vpády Galů do Řecka a Malé Asie, keltští 
válečníci působili také v žoldu helénistických vládců. Postava Gala se tak ve výtvarném 
umění stává – vedle staršího obrazu Amazonky – prototypem barbarského nepřítele 
řádu a civilizace. Vedle slavného Pergamského oltáře, na němž bylo vítězství dobra 
znázorněno v symbolické rovině jako porážka Gigantů v bitvě proti olympským bohům 
(Gigantomachie), vznikla v maloasijském Pergamu i na dalších místech řada 
monumentů, které otevřeně hlásaly vítězství králů attalovské dynastie nad barbary. 
K tzv. Velkému věnnému daru patří socha umírajícího Gala a skupina poraženého 
keltského náčelníka s mrtvou manželkou, volícího dobrovolnou smrt před otroctvím. 
Tzv. Malý věnný dar na athénské Akropoli pak připomínal vedle pergamských vítězství 
nad Galy i někdejší slavná vítězství Athéňanů nad Peršany i nad bájnými Amazonkami.  
Dramatické sochařské kompozice, které je možno nazírat z mnoha různých úhlů, jsou 
pro helénistické umění typické. Slavné sousoší trójského kněze Láokoónta a jeho 
synů, drcených nestvůrnými hady, je prací tzv. rhodské školy a představuje ukázku 
helénistického barokizujícího stylu. V těchto dramatických dílech se konečně v plné 
míře dostávají ke slovu vzrušené emoce. Zoufalý boj o život je vyjádřen nejen 
pohybem těla a napětím svalů, ale především hlubokým pathosem vepsaným do tváří 
tragických protagonistů.  
 
 
 
  



8. Vraťte se domů s velikým bohatstvím, se stříbrem a 
zlatem, s bronzem a železem... 
 
(Exponáty 59–66)  
 
Počínaje dobytím Syrákús v roce 211 př. Kr. se triumfální průvody římských vojevůdců 
staly přehlídkou ukořistěných řeckých památek. Drancování se nevyhýbalo ani 
svatyním, a tak v 1. polovině 2. století př. Kr. již Řím připomínal muzeum řeckého 
umění, v němž byla k vidění slavná díla Myróna, Feidia, Lýsippa či Práxitela odvezená 
z poražených měst v Itálii, na Sicílii i mateřském Řecku či Malé Asii.  
Zastánci tradičních římských hodnot v čele s Catonem Starším odmítali řeckou kulturu 
jako změkčilou a její vliv pokládali za ohrožení římských mravů: „K našemu neštěstí 
byly přeneseny do našeho města umělecké sochy ze Syrákús! Už slyším, jak příliš 
mnoho lidí vychvaluje ony nádherné výtvory korintské a athénské a jak se vysmívá 
hliněnému římsoví na svatyních bohů římských!“ (Livius 34.4,4) Přesto si řecké 
starožitnosti našly rychle cestu také do soukromých sbírek jako známka vzdělání, 
vytříbeného vkusu a bezedného bohatství i politických ambicí. Rostoucí poptávku 
sytily také řecké sochařské dílny v Itálii, z nichž vycházely věrné i méně zdařilé kopie či 
parafráze slavných originálů, i řada prací původních, inspirovaných prakticky všemi 
předchozími uměleckými styly.  
Velké oblibě se těšila témata spojená s venkovskou pastýřskou idylou. Zahrady 
aristokratických vil slušely nejen Afrodítám, ale i nymfám, silénům a satyrům, jež měli 
blízký vztah také k vínu a Dionýsovi. Faun, přemožený opojným mokem a samotným 
Hypnem, bohem spánku, je další působivou studií mužského těla. Spící syn Herma a 
Afrodíty pak v tradici helénistického umění přináší prvek hry s divákem a se změnou 
perspektivy, zatímco hoch zápolící s husou může být připomínkou malého Hérákla 
zápasícího v kolébce s hady, i parodií Láokoóntova zoufalého boje o život. Sousoší 
satyra vyzývajícího k tanci nymfu patří k dílům tzv. helénistického rokoka. Jedná se o 
jednu ze zdařilých rekonstrukcí, které realizoval v této sbírce na přelomu 19. a 20. 
století profesor klasické archeologie na Karlově univerzitě Wilhelm Klein s pomocí 
odlitků částí soch uchovávaných v různých světových muzeích.  
 
 
  



9. Budete jako bohové…  
 
(Exponáty 67–79)  
 
Vkus Římanů, a tedy i vývoj římského umění, byl tedy již od dob republiky zásadní 
měrou formován především obdivem k řecké kultuře. Právě díky římským kopiím se 
nám dochovala alespoň přibližná představa o vzhledu mnoha dávno ztracených 
originálů slavných řeckých památek. Ani Římané ovšem nepřejímali cizí vzory pasivně, 
nýbrž je kreativně přizpůsobovali vlastním potřebám a prostředí. Za svébytně římské 
sféry výtvarného umění, v nichž se nejlépe uplatnila římská racionalita a smysl pro 
realitu, lze považovat historický reliéf, oslavující napřímo a bez zbytečné skromnosti či 
mytologických alegorií římská vítězství, a portrét, vycházející z domácí tradice 
zhotovování a uchovávání posmrtných masek předků.  
Zatímco v soukromí skýtala sochařská díla pastvu pro oko i ducha, ve veřejném 
prostoru sloužila, podobně jako v helénistických říších, především rozmáchlé 
mocenské propagandě. Socha Augusta z Primaporty zobrazuje císaře jako vojevůdce 
promlouvajícího ke svým legiím a je obdařena řadou odkazů na Augustův původ a 
jeho zásluhy o vlast (zejména výjevy na pancíři). Samotný postoj a držení těla ovšem 
vychází z Polykleitova Dóryfora a upomíná na všudypřítomné řecké vlivy v římském 
umění. Mimořádnou oblibu Afrodíty-Venuše lze spojovat nejen s oblibou ženského 
aktu, ale také s její rolí božské pramáti celého římského národa. Jako k zakladatelce 
svého vlastního rodu se k ní vztahovali Sulla, Pompeius, Caesar a Augustus i další 
císaři.  
V případě klasicizujících idealizovaných portrétů členů císařské rodiny, zejména 
nadživotních, se opět stírá rozdíl mezi bohy a smrtelníky. Odlišný přístup představují 
svérázné stylizace do podob bohů, kdy jsou individuální rysy jednotlivců naopak 
zdůrazněny. Vznešené pózy a idealizovaná těla patřící původně řeckým božstvům 
kontrastují s nedokonalými tvářemi portrétovaných, hledajících vlastní nesmrtelnost.  


