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Anotace 
,,Není skvělé krásy, aby nebyla v něčem nějak nesouměrná.” 

Francis Bacon 

Ženská krása nedefinuje jen fyzickou přitažlivost, nýbrž i společenský status. 
Atraktivita v oblasti prosazení v kolektivu vždy více korelovala s ženským pokolením. 
V minulosti společnost ošklivost zesměšňovala, zatracovala a v krajním případě 
přisuzovala ďábelským silám. Krása odpovídá zákonům o proporcionalitě, kterou 
splňují například Venuše, ale přímo jim odporují vyobrazení zhýralých stařen, 
sloužících diváku k morálnímu procitnutí. Estetická analýza vybraných děl je zasazena 
do kulturního, sociologického a náboženského kontextu. 
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Abstract 
„There is no excellent beauty, that hath not some strangeness in the proportion.‟ 

 
Francis Bacon 

 
Female beauty defines not only physical attractiveness, but also ˗  to a greater extent 
than male beauty - social status. Ugliness has, on the other hand, been mocked, 
condemned, and even attributed to diabolical forces. Art bears witness to this. While 
beauty abides by the laws of proportionality, as is clear from the depictions of Venus, 
the ugliness of debauched old women attempts to awaken the viewer's moral sense. In 
this work, aesthetic analysis of selected representative works is set within their cultural, 
social and religious context. 
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Úvod 

 Vše má svůj začátek i konec. Každému předmětu, rostlině, zvířeti či člověku je 

vymezen určitý časový úsek, než se opotřebuje a v případě živých tvorů než zestárne 

a  zhyne. Kdo je ovšem soudcem, aby mohl rozsoudit spanilost či ošklivost? Skála je 

krásnou i nevzhlednou. Živočichové, zvláště mužského rodu, lákají své protějšky 

okouzlující srstí či peřím. Jen člověk je tvorem složitým.  

Kult krásy existuje odnepaměti. Lidská bytost je však natolik nevyzpytatelná, že 

se měřítka půvabu století od století mění. Velebení kyprých tvarů pravěku, svalnatosti 

antiky, askeze středověku, smyslnosti renesance nebo plnokrevnosti baroka nás utvrzuje 

v proměnlivosti ideálu. Jedná se o nadmíru složité soukolí konstant, které se neustále 

transformují v polohách kulturních, sociologických, náboženských i estetických.  

Pokud se blíže zaměříme na renesanční období, shledáme jasné analogie 

s  antikou. Kapitola Pojetí krásna v antice pojednává o potřebě starověkého člověka vše 

dovršovat a uzavírat, jelikož nehotovost věcí a v našem pojetí zvláště nedovršenost 

tělesných anomálií je odznakem Chaosu a neuspořádanosti. Hlavním znakem antické 

společnosti je totiž řád a harmonie. Je zde načrtnut vývoj ženského postavení v jeho 

nejdůležitějších bodech. Antická dámská móda je nedílnou součástí a zdrojem 

pozdějšího renesančního odívání, přičemž filosofie starověkých učenců podtrhuje 

mnohé rozličné teorie o kráse.  

Antičtí filosofové spojovali krásu s dobrem, harmonií, ale i svobodou. Rozdílný 

náhled měl Sokrates, Platon i Aristoteles. Novoplatonismus zažil svůj opětovný rozkvět 

ve Florencii a právě díky této filosofii bylo nahlíženo na libé jako na dobré a na 

ohyzdné jako na kardinálně zlé. 

Oddíl kulturní, sociologické a náboženské reálie v dobách renesance a postavení 

ženy nám umožňuje náhled na významná a přechodová období v životě ženy, jež se 

vztahují k těhotenství, porodu, laktaci i manželství, v němž muž figuroval jako vládce 

a  opatrovník renesanční ženy. Toto nedokonalé stvoření ženského rodu muselo být totiž 

chráněno vůči zlozvykům a hříchům, ke kterým bylo od svého stvoření předurčeno. 

Hříchy zahrnovaly například smilstvo, závist, marnivost, lenost nebo pýchu. Ideálním 

konceptem nám jsou kresby Pietera Brueghela, v nichž dokonale ilustruje tyto smrtelné 

hříchy, jež v jeho pracích sloužily jako častý mravoučný námět. Zkoumána je v tomto 

smyslu nejen okolní Evropa, ale i české a středoevropské prostředí. 
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Krása žen byla opěvována už od středověku v dvorské kultuře, kterou živila 

milostná lyrika svým pojetím ženského živlu a lásky k dámě. Ideálním vyjádřením této 

problematiky jsou postavy Dantovy Beatrice nebo Petrarkovy Laury. 

Dámská móda v renesanci částečně vycházela z pozdně gotických vzorů a lišila 

se ve své podobě země od země. Od italské vzletnosti, přes koketnost francouzskou až 

ke španělské rigiditě. Žena se tehdy podobala vycházejícímu slunci - odrážející zlaté 

paprsky ze svých vlasů po sněhobílou pleť, perlové zuby a odstínu rtů té nejkrásnější 

a  nejvoňavější růže. Každá růže však zvadne, její listy opadají a zbudou jen trny. 

Zájem o hygienu vzrůstal a vracel se do utěšených časů antických. Kosmetické 

přípravky byly nedílnou součástí života žen ve vyšších patrech společnosti. Značně se 

rozšířil obchod s růžemi a pudry na tváře, červeněmi na rty a oční dekorativní 

kosmetikou. Parfémy a jejich složení se neustále inovovaly a pozadu nezůstávaly 

bizarní dietetické požadavky.  

I přes silnou ženskou přitažlivost, podporovanou rozličnými prostředky, měli 

muži už od dávných dob strach z nadvlády ženy. První žena, pramáti Eva, uvěřila 

hadovi a utrhla zakázané ovoce ze stromu Poznání. Byla bytostí nedokonalou, 

druhotnou, bytostí, kvůli které trpí lidstvo až do dnešních dnů pro vyhnání z ráje 

bolestmi, hladem a nemocemi. Na ženy bylo tedy radno dát si pozor díky jejich vrozené 

lstivosti, podlosti, zákeřnosti a chtíči. Bible nám odkrývá pasáže, jež ukotvily 

renesanční ženu na místo, z něhož nebylo až do šedesátých let dvacátého století úniku. 

Klíčové úryvky jsou zvýrazněny. 

Samostatná kapitola Venuše je v práci zařazena pro její ustavení jako antického 

symbolu krásy a lásky, který renesanční umělci ve svých mytologických výjevech 

zobrazovali až nadmíru. Často dostala Venuše tělo a obličej známých šlechtičen, ale i 

proslulých prostitutek. 

Renesanční umělci byli přímo posedlí humanistickým rozhledem, jenž často ale 

přesahoval do věd přírodních, zahrnujících botaniku a opisovali ženskou krásu pomocí 

květomluvy a skrytého poselství květin. 

Žena je pro muže nebezpečenstvím pro svou hebkou kůži a plná ňadra, která 

opěvovalo bezpočet renesančních básníků. Rudolf II. byl znám oblibou erotických 

mytologických námětů, uchovávající tato díla v proslulé kunstkomoře.  

Renesance byla poznamenána antickým proporčním kánonem - poměr tělesných 

částí se odměřoval s pečlivostí. Kontrastní přístup renesance k lidskému tělu, potažmo k 

tomu ženskému, je příkladně vysvětlen v dílech dvou autorů, jimiž jsou François 
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Rabelais a Albrecht Dürer. Materiálně tělesný princip prvního zmíněného nás uvádí do 

rozpaků pro svou gurmánskou a život oslavující povahu, jež se nikterak nevyhýbá až 

explicitním vyjádřením trávicích pochodů, které tnou do těla středověkého způsobu 

života. V opozici stojí Dürer se svým úkolem z mnoha tělesných typů a pomocí 

propočtů najít ideální figuru. Tuto svoji úlohu, prováděnou prostřednictvím exaktních 

věd, nakonec zhodnotil jako nemožnou. 

V tomto pojednání je možno provádět hojné cesty do současnosti a porovnávat 

s  moderními vědeckými přístupy, jež rozebírají tělesnou schránku až na molekuly. 

V čem je tedy skryta zhoubná ošklivost a jaká jsou její měřítka, podle nichž si 

můžeme dovolit soudit? V renesanci platil příměr, že to, co je zlé, je také ošklivé 

a  naopak. Porušená celistvost a převrácený svět vyvádí člověka ze sladkobolu 

normality, kterou kdysi ustavila společnost podle měřítek průměrných. To, co včera 

bylo krásné a pružné, se dnes rozkládá v hnilobném puchu. Hnus je indikován 

kuriozitami, smrtí a dokonce amorálním chováním. Všeobjímající strach je totiž skryt 

ve vlastní nemohoucnosti odvrátit stárnutí a smrt. 

Sama podstata života je humorně reflektována v dílech velikánů, mezi něž patřili 

Erasmus Rotterdamský, jenž ve svém díle Chvála bláznivosti dovršuje smíchovou 

kulturu, pocházející již z římské antiky, kde se konaly saturnálie. Převrácený svět se 

oslavoval někdy způsobem výměny role pána a poddaného, tropily se žerty ze 

smrtelnosti a všech nepříjemných záležitostí života a nosily se bizarní převleky, jež by 

se zcela jistě nedaly označit za primárně hezké. Vše přetrvalo a pouze se modifikovalo 

až do křesťanských burleskních obřadů a karnevalové kultury. Tento výsměch 

abnormalitám má svůj pozitivní dopad, avšak to samé není možné tvrdit o starých 

zhýralých stařenách, s plným obličejem zbrázděným vráskami a povolenou šupinatou 

kůží, které posloužily jako exemplum mravoučným dílům, které nás mají odvádět od 

rozličných smrtelných hříchů. Vše se poté táhlo jako Ariadnina červená nit. Obvinění 

z  čarodějnictví fungovalo pro určitou skupinu mužů jako perfektní možnost navýšit 

svůj majetek, či jako sadistické potěšení z utrpení trýznivým mučením nebo zbavení se 

nepohodlné spoluobčanky. 

Existuje zde tedy vysvětlení, proč byla ošklivost zobrazována především pomocí 

ohyzdné ženy, jež ke svým negativním vlastnostem přišla jako slepý k houslím. 

Neprozkoumaná duševní onemocnění, pověrčivost a zkreslený obraz o čarodějnicích - 

bylinkářkách, jež přišly ke svému zpodobení skrze antické bohyně a germánské bohyně 
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kultu plodnosti země, se nám dnes jeví jako zcela fantasmagorický konstrukt v myšlení 

renesančního člověka. 

Žena v renesanci oplývala větší svobodou než ve středověku. Doba pokročila.  

Města bohatla, vzrůstala vzdělanost pomocí rozšiřujícího se knihtisku. Ale stále byla 

zavírána doma a její ctnost  byla bedlivě střežena - dala se vhodně zpeněžit. Mnoho žen 

v této době ještě neumělo číst ani psát. O to větší respekt byl chován k vybraným 

kurtizánám, hlavně benátského původu, jež po vzoru řeckých héter byly schopny vést 

učené disputace, skládat básně a psát kvalitní literaturu či vlastnit přepychové šaty 

a  dodržovat etiketu. 

Existuje ale až příliš mnoho žen, které svou slabost vyvrací. Není důležité, jestli 

je to Lukrecie či Judita, jež operovaly za pomoci své hrdosti a odvahy. Femme fatalle 

jako Simonetta Vespucci či záhadná Mona Lisa, řečeno dnešními slovy, se uplatnily na 

poli renesančních „modelek‟. Pokud se vrátíme do antiky, v postavách mytologických 

žen nalezneme nepřeberné množství kladných vlastností, jako Athéninu moudrost, 

Dianinu neohroženost či Venušinu krásu a lásku. 

Ženská síla a lstivost bude muže již navždy svazovat a děsit svou vypočítavostí, 

jež jako svoji téměř nejúčinnější zbraň využívá onu ženskou krásu. Evropské nástěnné 

malířství a předměty užitého umění nám ilustrují mnohá zachovalá zobrazení příkladů 

ženské dominance a převahy, jež se skrývají za alegorickými opisy situace tak, jak je 

tomu například na zámku Žirovnice. 

Příklady vyobrazení pocházejí od mnohých slavných i méně významných 

renesančních autorů, cílem práce není obsáhnout zcela všechny umělce renesanční 

epochy, ale na pečlivě vybraných příkladech jednotlivých uměleckých děl ilustrovat 

problematiku jednotlivých kapitol. Stejně tak, jako umělecká díla, jsou dohledávány 

dobové texty, nejlépe  vystihující pádnost zvolených obrazů a vlastně podstatu 

dobového zobrazení. 

Ucelená kolekce těchto textů by vydala na mnohatisícovou publikaci, jejíž vznik 

by byl ovšem skutečným přínosem. Dle mého osobního názoru jsou nejlepšími 

syntézami, jež se týkají ženské problematiky, publikace od Stanislava Kostky 

Neumanna a Umberta Eca, které ovšem povrchně pokrývají všechny doby historické. 

Tato práce se vztahuje, nejlépe jak ve svých možnostech dokáže, pouze k době 

renesanční. Tito autoři mne přiměli specializovat se přímo na renesanční období, jež 

pomalu, ale jistě, nastoluje zpět vládu ženy, jež byla v pozdní antice pomalu umlčována 

a ve středověku téměř ztratila svá veškerá práva. 
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Renesance pomohla alespoň ženám vyšších vrstev ekonomicky i politicky 

excelovat, zrodila mnohé literátky a umělkyně a i samotné kurtizány se vyšvihly zpět na 

žebříček antických héter. Jako trest za toto vzepětí přichází nařčení z čarodějnictví. 

Žena se v renesanci ještě nepostavila na vlastní nohy, ale toto období tomu dává zdárný 

příslib. 

K závěru pojednání je přiloženo vyprávění na motivy života Alžběty I., 

panenské královny, jež symbolizovala všechny aspekty renesanční ženy, na které 

bychom si mohli vzpomenout. 

Renesance vzkřísila zájem o lidskou, potažmo ženskou krásu, v její 

nejsmyslnější podobě. Toto období se mi jevilo jako nejvhodnější pro reflexi atraktivity, 

přičemž mnohokrát uplatňuji náhled ženy současnosti, která se chce do renesančního 

pojetí krásy vcítit a častokrát přidává vědecká fakta moderní doby, jež dokládají 

univerzální pravdy, platící dodnes. Důvody, jež mne vedly k sepsání této práce, tkví ve 

snaze najít průsečíky dobového nazírání, potvrzující či vyvracející ženskou krásu 

v renesančním období. Současnost je přehlcena ideální estetikou ženy. Bylo tomu tak 

i  v renesanci? Tyto otázky se pokusím zodpovědět ve své práci. 
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Metodologický rozbor literatury k tématu krásy   

a ošklivosti v renesanci 

 Základem pro pochopení ženské tematiky je literatura týkající se všednodenních 

záležitostí ženy, jejího osobního a profesního života zkoumaného pod drobnohledem 

dychtivého čtenáře. 

 Sborník přednášek  Ženy v Bibli z cyklu hebraistky Terezie Dubinové je 

interesantním netradičním výkladem židovských biblických pojednání feministického 

typu. Náhled na jednotlivé ženy je indikován komentovanými texty rabínů. V úvahu se 

bere i porovnávání chování dnešních žen.  

 Ženská tematika se objevuje i v souborné práci od Mileny Lenderové a kolektivu 

autorek a autorů,  kteří dali vzniknout knize s názvem Žena v českých zemích od 

středověku do dvacátého století. Zachycuje vývoj ženy v dílčích aktech běžného života, 

jako je výchova dětí a manželství, proměna vlastnických práv či pomalý rozvoj 

vlastního sebeuplatnění ve vnějším světě, které již nezaštiťuje manžel či otec, ale které 

dobývá sama žena svými vlastními silami. Velmi významným přínosem pro tuto knihu 

byly prameny v podobě deníkové literatury, dopisů, či vlastních pamětí. Podobnou 

publikací jsou Dějiny žen, aneb evropská žena od středověku do poloviny dvacátého 

století v zajetí historiografie, která je sborníkem příspěvků ze čtvrtého pardubického 

bienále.      

 Pavel Evdokimov v Ženě a spáse světa nahlíží na ženský element z hlediska 

dějinného, filosofického a neváhá ve svém pojednání zmínit ani nejslavnější 

a  nejmocnější ženy renesance.  

 Josef Janáček v Ženách české renesance zaměřuje svou pozornost na vlivné ženy 

tohoto období a na detailní popis života a zvyků nejen u dvora, ale u lidových vrstev. 

Jeho vyčerpávající popis života ve fraucimorech podává dokonalý výklad o přísné 

výchově dvorních dam v oblasti etikety, ale i pohlavní zdrženlivosti, i o vysokých 

nárocích, kladených na vzhled a úpravu těchto dívek.  

 Dějiny ženy starověké a ženy středověké a renesanční od Stanislava Kostky 

Neumanna jsou pravděpodobně nejobšírněji pojatou literaturou o ženství ve všech jejích 

možných podobách, jež vzešly v českém prostředí. Upozorňují na převládající kulturní 

fenomény týkající se ženské bytosti vždy v daném období.  

 Následující literatura nás uvede do světa renesanční kultury, jež zasahuje velkou 

měrou do životů tehdejších dam.  
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 François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance od Michaila 

Michajloviče Bachtina poukazuje na jistou spojitost mezi Rabelaisovým románem 

Gargantua a Pantagruel a mezi lidovými vrstvami společnosti a jejich kultury ve 

středověku a v renesanci. Lidová kultura se proměňuje v umělecké vyjádření a vzrůstá, 

přičemž román rve ze spárů vysoké literatury. Lidová kultura smíchu a zvyklostí oné 

doby jsou rekognoskovány a rozpoznávány v románu Gargantua a Pantagruel. Bachtin 

rozebírá karneval, kde často vysoce postavení oblečou kabát nízkých a především 

zmiňuje pro nás důležitý humorný obraz těla v Rabelaisově podání. Nikdy bychom 

nepochopili kult tělesnosti, stejně tak jako posedlost krásou, mládím a pevností 

ženského těla tak dokonale, jako s touto knihou.  

 Svátky bláznů a karnevaly od Jacquese Heerse přinášejí detailnější vhled 

především do svátků a karnevalů francouzské, italské a německé provenience. 

Vysvětluje, jak se zde propojuje překvapivý sociální smír, byť jen při slavnostech, 

týkající se církevních představitelů a bohatých vrstev, stojících naproti obyčejnému 

lidu. Blázen si na malou chvíli může vyzkoušet, jaké to je být panovníkem, přičemž tato 

projekce zdárnými silami přispívá k udržení širokých mas na uzdě.  

 Erasmus Rotterdamský ve své Chvále bláznivosti pranýřuje svět všech mocných 

a bohatých a především lidskou vlastnost, jakou je pokrytectví. Karnevalový svět 

povoluje šaškům a bláznům být hlásnou troubou spravedlnosti, jelikož nikdo jiný by si 

tuto troufalost ve svém postavení nemohl dovolit, přičemž by realitu jistě nedokázal tak 

dokonale skrýt do vtipu. Zde se dokonale projeví, co bylo v renesančním období 

považováno v rámci lidského těla, ale i ošacení a projevů, za směšné. 

 A právě nedílnou součástí atraktivity ženy je i vztah okolního světa k jejímu 

tělu. Růžena Grebeníčková bere svůj odkaz v knize Tělo a tělesnost naprosto vážně 

a  filosoficky, esteticky, literárně i tělovýchovně pojednává o rozmanitých přístupech 

k lidskému tělu již od dob antické kalokagathie.  

 Na vybranou část ženského těla, a to na ženská ňadra, se zaměřila Marilyn 

Yalom. Vysvětluje, jakou úlohu měla ňadra v ekonomickém rozvoji, týkajícím se 

renesančních prostitutek, v novém úhlu pohledu na svět, který oslavoval novou sexuální 

svobodu, nebo v prostém kojení a přání matek z vyšších vrstev, aby jejich ňadra zůstala 

stále hebká a pružná, jelikož je využívaly v komunikaci s mocnými muži jako další 

prostředek pro dosažení svého záměru.  

 Tělesné ideály antické si důkladně ověříme v přehledu Antického umění od 

Donalda E. Stronga. 
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 Žena byla považována za temný element. Ale jakým způsobem ke svému údělu 

přišla?  Předevšímjak si nejčastěji představíme ztělesněné zlo?  

 Robert Muchembled nás přivádí na myšlenku, že jako ďábla. V jeho knize 

Dějiny ďábla zjišťujeme, že ve dvanáctém století jsme satana ještě příliš neznali, hlavně 

v Evropě. Když byl ďábel v osmnáctém století vyhnán z čarodějnictví, jež se velice 

úzce váže na ženy, trvale se usídlil v umění a v literatuře. Kultura těla a dějiny se zde 

úzce prolínají a Muchembled v nich registruje celodějinnou hysterii z ďábla.  

 Kniha s titulem Čarodějnice - ďáblovy nevěsty od Jeana Michaela Sallmanna 

podává kratší shrnutí o proslulých čarodějnických soudních procesech po celé Evropě, 

ale především zmiňuje Francii, kde tyto stání probíhaly nejčastěji.  

 Ovšem titul s názvem Ďábel a podoby zla v historii lidstva od Alfonsa M. di 

Noly dokumentuje nejen fenomén čarodějnictví, ale legendu o zrození ďábla ve 

starobylých kulturách i u pozdějších Řeků, Římanů, ale i Germánů nebo Keltů. 

Podrobně se zde zkoumá přítomnost Antikrista a vznik démonologie a čarodějnictví na 

západě. Kladivo na čarodějnice od Henrica Institoria a Iacoba Sprengera jsou toho 

jasným důkazem. 

 Řecké báje od Roberta Gravese jsou kompendiem mytologických příběhů, 

poskytujících legendický vhled do zrození a života božstev, jako například 

u  nadpozemsky krásné Afrodity. 

 Bible, Písmo svaté Starého a Nového zákona, zde byla použita jako prvotní 

ukázka a prapůvod náhledu na ženu jako na nebezpečný element pro neschopnost 

pramáti Evy odolat svodům zákeřného, ale vychytralého hada. 

 Jurgis Baltrušaitis ve svém Fantastickém středověku ukazuje na spojitost mezi 

zobrazováním ženských démonů na Dálném východě a v evropském kontextu. 

Nezapomíná zmínit ani svody vyvíjené na svatého Antonína. 

 Mnoho monografií, jež bylo v této práci použito, mělo za cíl vytyčit a popsat 

ženskou krásu a ženský ideál z pohledu různých autorů z rozličných zemí, a proto zde 

byla zakomponována literatura od Oldřicha Blažíčka o Raffaelovi, o Sandru Botticellim 

od Milana Tognera, dvě monografie o Tizianovi od Ivo Krska a od Iana G. Kennedyho. 

 Co se týče zaalpské renesance a ideálu ženské krásy v těchto oblastech, byly 

výtečnými pomocníky knihy o Lucasi Cranachovi, především od Magdaleny Nespěšné 

Hamsíkové a dále katalog z výstavy o Lucasi Cranachovi od Kaliopi Chamonikoly 

a  kolektivu autorů. Philippe a François Roberts Jonesovi poukázali v díle Pietra 

Brueghela na časté zobrazování ženy v souvislosti se smrtelnými hříchy. Cesta do nebe 
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a pekla od Garyho Schwartze dává důraz na symboliku v dílech Hieronyma Bosche, 

jenž odhaluje ženu svůdkyni od dob Adama a Evy. Hieronymus Bosch - Zbožný pohan 

od Mojmíra Grygara poukazuje v menším měřítku na identickou problematiku. Výstava 

o Hansi von Aachenovi, jež dala vzniknout katalogu, který se jal zaštiťovat Thomas 

Fusenig a kolektiv autorů, přinesl zdárné exemplum v podobě maleb s mravoličnými 

výjevy, jež se týkají především tématu nerovného páru. Werner Kriegeskorte 

s  monografií o Giuseppe Arcimboldovi odhaluje krásy květinové dámy, nymfy Flóry.

 Především populárně naučné publikace od Roberta Cumminga Slavné obrazy 

a  od Rolfa Schneidera Slavní světoví malíři podávají pouze částečný a nepříliš do 

hloubky jdoucí přehled a rozbor proslulých světových děl, kde námět ženy posloužil 

jako častá inspirace pro umělce. Pro laickou veřejnost jsou však dobrým uvedením pro 

zájem o téma a snahu o jeho pozdější hlubší analýzu. Populárně naučným způsobem je 

pojat i článek o Simonettě Vespucciové od PhDr. Petera Kováče, jenž však poslouží 

stejným způsobem jako dvě výše popsané publikace.  

 Naopak literatura týkající se Mony Lisy, s podtitulem Historie nejslavnějšího 

obrazuna světě od Donalda Sassoona, je výhradně věnována pouze zmíněnému obrazu, 

který analyzuje renesanční období, ve kterém vznikal, včetně dobové literatury nebo 

dějinných událostí. Pokouší se vysvětlit, jaké oblečení bylo záhodno nosit, jaká gesta si 

mohla dáma určitého postavení dovolit a jak se obléci přiměřeně svému postavení. 

Přebírá hodně informací od Baldassare Castiglioneho a jeho Dvořana.  

 Bülent Atalay a jeho Matematika a Mona Lisa rozebírá tento slavný obraz 

z  hlediska světa čísel a výpočtů, jež opět využívá dnešních pokroků a znalostí z oblasti 

plastické chirurgie. Zmiňuje v něm zlatý řez a logaritmickou spirálu, přičemž častým 

zdrojem informací jsou zde Leonardovy Úvahy o malířství. Carl Gustav Jung ve svých 

Archetypech a nevědomí mnohokrát zmiňuje důležitost uměleckých děl Leonarda da 

Vinciho, prokazatelně skrývající hlubinné psychologické pochody na úrovni 

archetypálních identit. 

 Ženské tělo je potřeba hodnotit i s přihlédnutím k jeho ideálním proporcím 

a  tělesné symetrii. Práce, týkající se Albrechta Dürera, jako Grafické dílo od Hany 

Aulické, Kresby od Luboše Hlaváčka, monografické dílo od Milana Lžičky a především 

Význam ve výtvarném umění od Erwina Panofského, jsou krátkým exkursem do světa 

ideálních proporcí, jenž v závěru sám Albrecht zoufale nenachází.  

 Už od antických dob se hledaly ideální proporce a poměry, přičemž podrobný 

výklad jdoucí už od Homéra, přes pythagorejce nebo sofisty až k Sokratovi, Platónovi 
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nebo Aristotelovi podává Magdalena Buchtová v knize Pojetí krásy v antice. Podobným 

způsobem reaguje i Petra Štěpánová v miniaturním vydání spíše kapesního formátu 

Antické a biblické pojetí krásna jako základ evropské kultury. Dvě pojednání o kráse od 

Plotína se pokouší objasnit rozdíl mezi smyslovou a vnitřní krásou a pokouší se uvést 

příklady krásy, úzce související s dobrem.  

 Vladimír Blažek a Radek Trnka zpracovávají proporce lidského těla a obličeje 

již vědeckým způsobem pomocí propočtů moderních technologií.  

 Krásu a ošklivost, nejenom tu ženskou, hledal v umění výtvarném, literárním, 

ale i v hudbě a filmu Umberto Eco, jenž sepsal dva rozsáhlé tituly se stejnojmenným 

názvem, které se staly inspirací pro vznik této práce, zaměřující se na renesanční období 

a pouze na ženský element. Jiří Vaněk ve své Estetice v proměnách prožitků hledá 

dokonalou definici krásy a ošklivosti. 

 Nedílnou součástí ženské integrity byla stejně jako dnes móda, přičemž Ludmila 

Kybalová v Dějinách odívání popisuje rozličné druhy oděvů, typických pro renesanční 

ženu nejen z hlediska funkčnosti a užití, ale poukazuje na široký repertoár vzorových 

motivů, na užívání barev dle letory příslušné dámy a jsou zde zmíněny také typické 

účesy, obuv, pokrývky hlavy a doplňky. To vše v mezinárodním kontextu.  

 Publikace Oděv, schránka lidského těla i duše od Zuzany Safrtalové více 

aspiruje na literaturu, jež je podrobněji svázána s příklady z módy v českých dějinách 

umění přímo z praxe, kterou zdárně doplňuje Alena Nachtmannová v publikaci Mezi 

tradicí a módou, v níž vyniknou netradiční renesanční názvy barev české provenience. 

 Intimní historie od Vlastimila Vondrušky uvádí čtenáře do světa kosmetiky, 

drahých parfémů a dokonce do skandálních vod spodního prádla. Women and beauty in 

Pompeii od Antonia d´Ambrosia se zase zaměřuje na kosmetické zvyklosti ve 

starověku, z něhož pak renesanční člověk čerpal poznatky o znovuobjevené hygieně. 

 Ze souborných prací, pojednávajících o renesanci z širší perspektivy, v kterých 

se nacházejí dílčí informace o ženském elementu, můžeme zmínit  Italskou renesanci 

a  baroko ve střední Evropě od Ladislava Daniela, dále knihu Renesance jako změna 

kódu od Nikolaje Savického, který zde do detailu rozebírá obrazy Zrození Venuše, 

Primavera a Minerva a kentaur od Sandra Botticelliho v jejich námětových a dějinných 

intencích.  Eugenio Garin a kniha Renesanční člověk a jeho svět se zaměřuje na 

výchovu dítěte v režii renesančních žen a výjimečné případy pracovního klokotu ženské 

části populace. Podrobněji jsou zde rozebírány negativní aspekty ženství jako prostituce 

a čarodějnictví, neváhá zde však vyzdvihnout i mocné ženy. Každodennost 
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renesančního aristokrata od Marie Koldinské parafrázuje misogynství prostřednictvím 

starých žen, jež jsou spojovány se zlem a pranýřovány. Kniha jinak osvětluje 

všednodenní starosti zdejší šlechty. Staré ženy se často stávaly personifikacemi Smrti 

a  Daniela Rywiková v knize Speculum Mortis často spojuje Smrt a dívky stojící před 

zrcadlem, oslavující vlastní mládí, jež se na druhé straně mění v zetlelé ostatky pod 

patronací marnosti a zkázy.  

 Renesance od J. H. Plumba upozorňuje na skutečnost, že ženy renesančního 

období nebyly nikterak nevinné, jelikož četly lechtivou literaturu, skoro až 

pornografického charakteru a jejich botanické zahrady byly ideálním místem pro 

seznamování s opačnými protějšky. Zmiňuje i romantické ideály tehdejší doby, jež byly 

spatřovány v láskách Danteho k Beatrici a Petrarky k Lauře.Blíže se tomuto tématu 

věnuje Vanda Vybíralová v knize Beatrice a Laura. 

 Atraktivita ženy a ladnost jejích křivek jsou prvotním signálem pro to, aby 

mohla být milována svým protějškem. Láska je však složitý záchvěv lidské duše, který 

v mnoha případech líbeznost ani nevyžaduje, avšak splynutí duší ano.  

 Stejně tak byla žirovnická světnice zasvěcena Marné a pomíjivé lásce, kterak se 

nazývá i stejnojmenný článek od Jana Dienstbiera, který vyšel v časopise Umění. Mimo 

téma lásky se věnuje i odvěké moci žen. Carolly Erickson v románu Panenská královna 

o Alžbětě I. podává sugestivní obraz nejenom mocné, ale v mládí i atraktivní ženy, jež 

se nikdy nenaučila stárnout a pokouší se zachytit tok její mysli.  

 K lásce neodmyslitelně patří i sexuální vzrušení, jež sálá z maleb určených pro 

Rudolfa II., jejichž perfektní reflexí je publikace Příběh krásné Lédy od Aleny 

Volrábové a se zaměřením na kresby publikace od Elišky Fučíkové Rudolfinská kresba. 

 Sexuálnímu životu vesničanů i vyšších společenských vrstev věnoval prostor 

i  Jaroslav Čechura v kapitole Vztahy a sex v epoše renesance a baroka v katalogu 

výstavy 100 000 let sexu.  

 Kniha s názvem Chemie mezi námi od Younga Alexandera nakonec představuje 

přitažlivé rozuzlení celého příběhu, který určuje biologickou podmíněnost vzájemné 

fyzické přitažlivosti z hlediska zachování evoluce a kvalitního genofondu.  

 Čerstvou publikací je titul s názvem Moc krásy – pomáhá krása a atraktivita 

k životnímu úspěchu?  Pojednává o spojení líbeznosti a stoupání po společenském 

žebříčku. Vyšla v nakladatelství Karolinum a sepsal ji kolektiv autorů.  

   



 

21 

  

1.Pojetí krásna v antice 

 

1.1. Antické chápání tělesnosti 

 Antická společnost vystavěla své základy na demokracii a s ní spojené svobodě, 

jako fundamentu veškerého rozkvětu. Paradoxem je situace, že svoboda je pojem, 

z  něhož čiší neuzavřenost, rozlet a čerstvý vánek, realita však končila za zdmi řeckého 

veřejného prostoru polis (obce), jež je jednoznačně věcí ohraničení. Tělesno je však 

nutno držet na uzdě, projevující se například v Aristofanových komediích, kde vládnou 

prvky bakchické a v člověku se rozpoutává vír temných a pudových sil, do antické 

uměřenosti dalekých.
1
 

 Tělo musí být přísně dovršené, osamocené, jediné a uzavřené. Vše, co je tomuto 

ideálu daleké, je zrůdné a směšné. Není zvykem zobrazovat ožehavá témata, jakými 

jsou porod nebo bolestná agónie zranění či zmrzačení, příliš připomínající nenáviděnou 

nehotovost věcí. Nehotovost vrhá bytosti zpět do Chaosu. Věk zobrazovaných je 

vzdálen kolébce i hrobu, které znamenají jedině počátek a konec. V helénismu se od 

tohoto diktátu ustupuje.
2
 

 Hermaphroditus, syn Hermese a Afrodity, byl krásným mladíkem, do něhož se 

zamilovala nymfa a modlila se k bohům, aby je spojili. Když šel jednoho dne plavat, 

splynuli v jednoho v potoku. Tato řecká báje do důsledku vystihuje smísení principů, 

pro někoho univerzální spojení, pro jiného nejednotnost.
3
 

 Slovo groteska vychází z grotty (jeskyně), kde malované ornamenty 

s  rostlinnými, zvířecími i lidskými tvary přecházely jeden v druhý, a tímto se zde 

hranice zobrazeného narušují a rozvolňují. Opět se zde setkáváme s nedokončeností 

a  dokonce s nepřehledným mísením. Giorgio Vasari se opírá o soud Vitruvia Polliona, 

jenž toto označoval jako narušení přirozených forem a proporcí.
4
 

 Pokud se blíže zaměříme vyloženě na ženskou krásu v antice, je důležité znát, 

jak na druhé pohlaví bylo nahlíženo.   

 

                                                 

1
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1.1.1. Od bronzového věku na Krétě po 6. století před Kristem 

 V Řecku byly v kurzu dámy se zrzavými kadeřemi, ale lidé se na ně dívali 

v  jistém smyslu skrz prsty. Na zrzavé ženy bylo odlišně pohlíženo kvůli tomu, že se 

věřilo, že mají prastarou magickou moc. Na stěně pomalované v bronzovém věku na 

řeckém ostrově Théra je vyobrazena skupina krásných dívek. Pouze jedna z nich je 

schopna přiblížit se k bohyni, a to dívka, jež má sytě červené vlasy. Xanthos, čili zlatý 

nebo zlatohnědý, byl i obvyklý opis hrdiny v literatuře.
5
 

 Původní výsadní postavení žen je patrné v krétské kultuře, znázorněné v paláci 

v  Knóssu. Ženy jdou za sebou, jedna za druhou v procesí a nesou obětiny. Stejně tak 

jsou zobrazeny, jak se smějí, tančí nebo baví. Všechny mají odhalené poprsí 

a  zvonovitou suknici. Zkoumání zatím nedokázala jednoznačně potvrdit, jestli se 

jednalo o běžný oděv mínojských žen nebo jestli šlo o oblečky pouze pro náboženské 

obřady.
6
 

 V každém případě je však jasné, že se ženy v krétské kultuře těšily značné přízni 

a moci. Jejich hadí společníci, jež třímaly v rukách, byli považováni za prostředníky 

mezi světem a podsvětím. Později byli provázáni s Asklépiem, bohem lékařství.
7
[13] 

 Ženy doby bronzové na Krétě, kde se stavěly rozlehlé paláce a tato společnost 

oplývala dobrou znalostí kovů, měly ještě údajnou magickou moc a poměrně silné slovo 

při rozhodování. Mykénskou kulturou ovšem toto přednostní právo začalo pomalu 

upadat. První údobí datujeme od třetího tisíciletí před Kristem a druhé zmiňované 

období zhruba od roku tisíc šest set do roku tisíc dvě stě před Kristem. Poté pomalu 

přichází období temna. Okolo roku tisíc před Kristem přichází protogeometrické období 

a později v devátém a osmém století před Kristem geometrické období. Tento časový 

úsek je také charakterizován inspirací homérskou epikou.
8
 

 V módě ve Spartě byly od devátého století před Kristem silně orámované oči 

s  bronzovými nánosy očních stínů. Na tvářích ženy nosívaly malé černé tečky, 

přezdívané mušky, které byly namalované nebo vytetované. Vrcholem elegance bývaly 

ženy s širšími boky, ovšem s pevným tělem a velmi světlou pletí, která se natírala 

toxickým bílým olovem. Účes se svazoval do tvaru hadích ocásků.
9
 

                                                 

5
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 Homérovým oblíbeným přídavným jménem bylo bathykolpos, což označovalo 

roztomile tvarovanou ženu netrpící nedostatkem v okolí hrudního koše. Pokud je 

pravdou, že Homér byl slepý, musel si tyto ženské přednosti ověřovat jinak než 

zrakem.
10

 ,,Kalón‟ je synonymem pro krásu a ,,kalós‟ je označení něčeho krásného. 

Homér o kráse pojednal i v souvislosti s neživými, předmětnými jsoucny, jako je 

šatstvo, zbraně nebo budovy, ale nezapomínal ani na lidské bytosti: ,,Krásné je i to, co 

je lidské, neboť je to smysluplné, plní to účel.‟ Antické pojetí krásy tedy v mnohém 

souviselo s užitečností.
11

Hesiodos dospěl na přelomu osmého a sedmého století před 

Kristem k názoru, že první žena světa, která byla stvořena, byla jistě dílem ďábla, 

v  antickém světě čirého zla, jelikož první ženu popisuje jako „kalon kakon‟ - ve 

volném překladu ,,překrásnou zlou‟. Být krásnou ženou mělo své výhody, ale 

způsobovalo to i určité problémy.
12

 

 Strakaté šaty nosily především prostitutky, bílé a jednoduché šaty obyčejné 

občanky. V sedmém století před Kristem platil zákon Zeleukův. Stálo v něm, že pouze 

nevěstky mají tu výsadu nosit zlaté šperky a lemované šaty. V Athénách se prostitutky 

odlišovaly motivem květů na šatech a zlatými sandály.
13

  

 V nevěstincích bylo zvykem, že ženy chodily oděny do velmi tenké a průsvitné 

látky, často hedvábné. Hétery si oblékaly diafané chitonia a mívaly hlubokou dekoltáž. 

Nosily se náhrdelníky vyrobené ze zlata nebo i zlatých penízů, nebo i drahokamů, 

například smaragdů. Na prsou mívaly pestré stužky. V antice se ženy běžně opásávaly 

pásy, které oplývaly všemi barvami a bylo na nich mnoho zlatých nápisů. Dívky se 

pyšnily luxusními náušnicemi, tarentskými závoji i vějíři.
14

 

 Na pleť se nanášela běloba a křídová běl, lakmusovou a miniovou červeň zase 

používaly nejobyčejnější z žen, ovšem toto barvivo bylo pro pleť nejnebezpečnější. 

Vonné mastičky dámy dostávaly jako dárek od svých partnerů. Obočí se pečlivě 

tvarovalo a ženy si ho uměle spojovaly. Oči se podkreslovaly černou, ale také žlutou 

barvou.
15

Pokud chtěla mít žena kštici v módní barvě, bylo nutno vlasy namastit nebo 

nabarvit tinkturou na plavo. Šlo o specifickou zálibu lehkých žen, které byly ale zvyklé 

využívat i plavých paruk. Staré prostitutky si rozjasňovaly prošedivělé vlasy černou 
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barvou.
16

První krok v módě udávaly prostitutky. Díky nim počestné ženy recyklovaly 

nejnovější módní trendy. Už v Řecku se nosily falešné zuby, protože antický člověk 

dbal úzkostlivě na ústní hygienu.Honorací řecké prostituce byla hétera. Původně tato 

luxusnější variace na prostitutku vzešla z  Malé Asie a nejstarší hétera, která je nám 

nyní známá svým přízviskem,  je podle Herodota Rhodopis, která se narodila v  Thrákii. 

Svůj život strávila na Samu, kde otročila společně s Aesopem, velkolepým básníkem 

bajek. Bratr proslulé básnířky Sapfó, Charaxes z Mytilené na Lesbu, ji odkoupil, ale 

přišlo ho to velice draho.
17

 

 Řecká lyrika vzdávala hold i kráse duše a porovnávala ji s krásou vnější. Solon 

a  Sapfó, okolo šestého století před Kristem citují: ,,Krásný člověk je krásný jen pro oko 

vzhledem svým, dobrý člověk se ukáže ihned i krásným.‟ Herakleitos z Efesu projevil 

snahu o vymezení dílčích stupňů krásy, jež jsou vůči sobě v určitém vztahu. Pro příklad 

snad postačí prosté porovnání opice a člověka.
18

 

 Šesté století před Kristem vyzdvihovalo dekorativní sličnost krásných dívčích 

postav na Akropoli, ale v poválečných letech obrátilo názor a sochy jsou svými výrazy 

zcela přísné.
19

 

 

1.1.2. Od 5. století před Kristem po vzestup Říma 

 Pythagorejci, jež své jméno odvodili od Pythagora ze Samu (5. st. př. Kr.), viděli 

jako příčinu krásy harmonii, pořádek a proporce. Řád harmonie totiž věci nepodobné 

a  jinak různorodé udržuje pohromadě a svým uspořádáním v celekpak tvoří krásu. 

Důkazem toho má být hudba jako ideální sjednocení zvuků na základě číselných 

zákonů.
20

Sofisté definovali krásu jednoduše - měla být tím, co je příjemné zraku 

a sluchu, což krásu jednoznačně zúžilo na hodnotu estetickou, pročež se tato definice 

nijak nevztahovala na krásu morální. Krása je také relativní, neboť mírou všech věcí je 

člověk.
21

Polykleitos (5. st. př. Kr.) prosazoval aby byla výše hlavy jednou sedminou 

celkové výšky.
22

 

 V pátém století před Kristem ženy nosily doma dlouhé chitóny a tuniky a pokud 

se už dostaly ven, tak si navlékly teplé vycházkové pláště s cudnými závoji 
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zakrývajícími hlavu. Ve sportovnější Spartě jim bylo umožněno nosit krátké tuniky, 

které zasahovaly až nad kolena a měly rozparky na bocích, které dávaly na odiv 

stehna.
23

Pokud bychom chtěli hledat na uměleckých předmětech obnaženou ženu 

váženého postavení, nebylo by to možné. Když už byla naznačena lechtivá scéna 

s  takovouto dámou, objevovaly se buď v předkloněném obranném postoji nebo s kusem 

látky či oděvu na dosah ruky jako Venus Pudicita, cudná Venuše, jež si zakrývá ňadra 

i  pohlaví.
24

 

 Pouze hétery jsou na vázách úplně nahé, nahé jen do pasu nebo v řasnaté látce, 

přes kterou vystupují na povrch části těla, jež by měly být cudně zahaleny. 

 Ženy byly v těchto dobách zavírány do svých vyhrazených komnat, ven příliš 

nevycházely a nebylo zvykem, aby se procházely na veřejnosti a dokonce ani před 

muži, kteří navštívili jejich dům.
25

 

 Páté století tedy pěstuje dokonalou ideální formu lidského těla, ale čtvrté století 

se již pomalu pokouší o jistý individualismus a v menší míře realismus.
26

 

 Sokrates (469˗399 př. Kr.) vede s Platonem v Hippiasovi Větším dialog. 

Předmět je nejprve krásným a až poté užitečným, jelikož by v opačném případě vůbec 

neexistoval. Odmítá krásu, která se zakládá pouze na proporcích. Vyzdvihuje především 

krásu vnitřnía významovou.
27

,,Oči sochy mohou vyjadřovat vznešenost i šlechetnost, 

přízemnost i podlost, umírněnost i moudrost, nestoudnost i hrubost.‟ Duše má být 

vyjádřena vnější formou.
28

 

 Platón (427˗347 př. Kr.) v Hippiasovi Větším definuje parametry krásy jako 

1) přiměřenost a 2) příjemnost pro zrak a pro sluch. Jako zcela první popisuje pojem 

opravdové krásy a zdánlivé krásy. Novým fenoménem v práci Symposion je hledání 

absolutní krásy. Co je krásné pro všechny a za každých okolností?  Skutečná krása pro 

něj neexistuje ve smyslovém světě, ale ve světě idejí. Svět idejí je věčný, kdežto svět 

smyslový se neustále mění. Skrze tělo se dostáváme k duši, výše postavené jsou mravy, 

poznatky a vědy, přes něž vede cesta až ke světu idejí. Člověk je schopný tento proces 

pochopit ve stavurozpomínání, přibližující se intelektuální extázi.
29
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 Idea je podstatou, pravzorem, jenž je neměnný a dokonalý. ,,Naše duše nazřela 

krásu idejí ještě před svým narozením, když se pohybovala v jejich světě, a proto v sobě 

máme cit pro krásu a cestou za nejvyšší krásou nás doprovází Erós, milovník krásy, 

z  věčných bohů nejspanilejší.‟ 
30

,,Božské je krásné, moudré, dobré a má všechny 

takové vlastnosti...duše se jimi nejvíce živí a nabývá z nich vzrůstu, kdežto tím, co je 

ošklivé a zlé...hyne a je ničeno.‟ 
31

V Hippiasovi Větším je požadavek neusilovat 

o  obecnosti, k nimž vlastně náleží i samotný obecný pojem krásy.
32

 

 Krása jsou jednotlivé, krásné věci, jako například dívka, klisna, lyra, ale 

i  obyčejný hrnec. Co však tyto bytosti nebo věci dělá krásnými? Dialog končí 

poznatkem, že neexistuje žádná definice krásy, kterou by bylo možno přijmout a cílem 

bylo ukázat potíže s touto definicí spojené.
33

 

 Pravidelně se pořádaly i soutěže krásy kallisteia. „Modelky‟ dostávaly hodiny 

ladné chůze na místech, kde za normálních okolností trénovali sportovci.
34

Proslulou 

byla soutěž konaná na počest Afrodity Kallipugos, neboli také Afrodité nejkrásnějšího 

pozadí. Vítězka, jež v této kategorii porazila ostatní dívky, mohla vybrat, kde se bude na 

Sicílii nacházet Afroditina svatyně. Tuto cenu nakonec získaly dvě dostatečně vyvinuté 

dcery farmáře.
35

 

 Ženská ňadra naplno projevila svůj potenciál jako kultovní fenomén 

a  životodárná moc. Nejinak tomu bylo u ňader jakožto silného afrodiziaka. Afrodité, od 

níž toto pojmenování pochází, byla od čtvrtého století před Kristem často znázorňována 

spíše odhalená, s jasně se rýsujícími, vystupujícími, nebo zcela odhalenými ňadry. Měla 

býti pevná, lehce svalnatá, jež představoval ideál podle Heleny Trojské, která po svém 

návratu z Trojské války obnažila ,,jablka svého poprsí‟ choti Meneláovi, který odhodil 

svůj meč a odpustil jí, jak pojednává Aristofanes ve své Lysistraté.
36

 

 Řecká představivost nezná mezí a s ňadry je spojován i vznik Mléčné dráhy. 

Zeus, který byl nevěrný své božské manželce Héře, zplodil dítě ze spojení s Alkméné, 

které se jmenovalo Herkules. Tajně ho přistavil, pro získání nesmrtelnosti k Héřinému 
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prsu, když odpočívala ve sladkém spánku. Nečekaně se probudila, prs vytrhla tak 

prudce, že její mléko vytrysklo až do nebe a vytvořilo Mléčnou dráhu.
37

  

 Žena byla ještě v archaické řecké společnosti šestého a pátého století před 

Kristem ceněna pro svůj životodárný úděl a začaly se objevovat posvátné výjevy matky 

s dítětem, přiloženým u jejího prsu. Kourotrofa je uctívaný vyživující mateřský princip, 

jež je exemplárně vyjádřen kojením. Malé sošky kojících matek byly rozmisťovány 

v  hrobkách a svatyních jako obětní dary pro Gaiu, Héru, Afrodité, Deméter či 

Persefoné. Až nástup křesťanství mírně omezil rozkvět těchto lidových kultů.
38

 

 Amazonky (a ve významu bez) (mazos ve významu prs) byly válečnice, které 

antická společnost považovala za zrůdy, protože jim byl vypalován jeden prs, kvůli 

přenesení síly do pravé ruky. Když potřebovaly muže, spojily se s nimi a jakmile se jim 

narodilo dítko mužského pohlaví, bylo nemilosrdně zabito. Dcery byly naopak 

vychovávány v největší vážnosti a opečovávány s láskou. Jedním prsem tedy kojily a to 

druhé bylo kvůli držení luku na překážku. Žena bez prsu byla ženou nedokonalou, vůči 

níž se projevoval silný psychologický gynofobní aspekt.
39

  

 Ženská práva měla svůj předobraz v gynokraciích iberských, krétských, 

chaldejských i starých Egypťanů.
40

 Postupně však práva žen  a jejich výsady ubývaly a 

přibývala omezení. Řecké ženě byla v domě vymezena její vlastní komnata, gynaikia. 

Muži nebyli zvyklí poslouchat a ani se zatěžovat hovory nebo klevetami žen a trefně je 

to vystiženo v Aristotelově Politice: ,,mlčení ženy je její slávou‟ nebo v Aristofanově 

Lysistrate, kde se popis rozhovorů žen vyznačuje systematickou krutostí, absurdností 

a  sterilitou.
41

 

 Na obranu tehdejšího systému je potřeba uznat, že ženy měly v Egyptě i v Řecku 

přístup ke svobodným povoláním.
42

Utahování si z nižší inteligence žen muselo přejít 

posměváčky ve chvíli, kdy měli možnost poznat, nebo alespoň se doslechnout o Aspásii 

z Milétu, učitelce Perikla, která byla taktéž nejspíše jeho manželkou, prostitutkou 

i  moudrou ženou, jež ohromovala i velké filozofy svou inteligencí. Platón její osobu 
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vtělil do figury Diotimy ve svém Symposion. Založila organizaci héterství v Řecku 

a  své schovanky vyučovala uvnitř svého domu v Athénách.
43

 

 Lais mladší, slavná nevěstka, byla u malíře Apella, který ji připravoval na dráhu 

hétery. Pořídil ji v jejích sedmi letech v Korintu. Lais díky svým kontaktům získávala 

na důležitosti, až to nakonec došlo do stadia, kdy po Demosthenovi požadovala 10.000 

drachem za noc.
44

Phryné se dokonce stala námětem pro slavné umělecké dílo. 

O  slavnosti eleusinské a na svátek Poseidonův se shromáždili občané a Phryné vklouzla 

do moře úplně nahá a rozhodila své vlasy. Apelles dle ní stvořil Afroditu, kterak 

vystupuje z moře. Praxiteles podle ní vysochal Afroditu Knidskou. Phryné díky své 

kráse nemusela používat žádná líčidla, jako to praktikovaly ostatní nevěstky a dokonce 

na popud Phryné probíhala soutěž, ve které si prostitutky měly navlhčit obličej a poté ho 

přejet osuškou. Jedině na osušce Phryné nezbyly žádné stopy po kosmetice.
45

 

 Aristoteles (385-322 př. Kr.) se od Platóna částečně odvrací. Krásu hledá 

především v člověku, ve vzájemném souladu těla a duše. Rétorika: ,,Posláním krásy 

není moudrost,ale libost.‟ ,,Všechno krásné je dobré, ale všechno dobré nemusí být 

krásné.‟
46

 

 Vyhlašuje dualismus založený na vztahu látky a formy, kdy každá věc je 

spojením těchto dvou vlastností. Umělec dá hmotě určitou formu, kámen jako látka 

získá podobu tělesnou.
47

 

 Stoikové shledávají krásu v symetrii a asymetrii, v proporci a barvě. Krása 

opravdová však tkví v morálním dobru.
48

  

 Praxitelés (polovina 4. st. př. Kr.) vyzdvihoval zase elegantní, v bok vytočené 

sochy, kde výše hlavy činí jednu osminu výše těla.
49

V dobách, kdy žil Praxiteles, se 

dámský akt stane v umění nejdůležitějším námětem, jako proslulá Venuše Kapitolská 

z  poloviny čtvrtého století před naším letopočtem nebo jako Afrodita Knidská.
50

[67]

 Období helénismu, jež počalo okolo roku tři sta padesát před Kristem, se 
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vyznačovalo kosmopolitismem, individualitou a banálními náměty, jež často postrádaly 

vážnost, ale i mezi nimi se daly nalézt skvosty.
51

 

 To, co Řekům a Římanům připadalo směšné, se rozvíjelo v drobné plastice 

pomocí komických masek, figurek démonů plodnosti, silénů nebo zakrslíka Thersita. 

V  kultuře se tyto bytosti uplatnily v satyrských dramatech či attických komediích. 

Jednoznačně se zde však zformovaly základní prvky realismu.
52

 

 Bohyně Vítězství, neboli Niké z ostrova Samothráké, jež pravděpodobně 

pochází z doby kolem roku dvě stě před naším letopočtem, byla vytvořena pro oslavu 

námořního vítězství. Připomíná nám bohyni Vítězství zavazující si sandál, jež pochází 

z  roku čtyři sta deset před Kristem. Niké ze Samothráké je zpodobněna, jak se spouští 

na příď lodi. Jde o perfektní sjednocení pohybu a roucha. Tento výjev je čirou 

dokonalostí, jelikož dosud nebylo splynutí látky a těla podáno tak věrohodně.
53

 [69] 

 Socha Venuše z Mélu, jež se nachází v Louvru a pochází z období okolo roku 

sto před naším letopočtem je stylově blízká Praxitelovi. Postavení těla je ale o poznání 

komplikovanější. Sochaři v helénismu se vzdávali tradičních póz a měli v úmyslu 

zachytit okamžitý postoj. K tomuto stylu tvorby inklinoval Lysippos. Navíc se pokoušel 

přesvědčivě popsat postavu v určité akci, ovšem konečný dojem působil nepřirozeně 

a  nadhodnoceně, až uměle.
54

 (97)[68] 

 Vitruvius  (1. st. př. Kr.) odvozoval poměry stavebních článků budovy 

z  ideálních proporcí lidského těla.
55

 Krása spočívala v eurytmii (soulad, harmonie částí 

a celku, vyrovnanost, pravidelnost, dobré členění - neboli vhodný poměr výšky, šířky 

a  délky), v symetrii (vztah mezi modulem a celkem) a ladnosti (celková vyváženost 

díla).
56

 

 

1.1.3. Vzestup Říma a jeho vztah ke kráse a hygieně 

 Ve druhém století před Kristem je starověký Řím již na vzestupu a Ovidius 

římským dívkám důrazně doporučuje, aby striktně dodržovaly hygienu a své podpaží 

omývaly každý den, aby nepáchly jako kozy. Stejně tak jako o tělesnou hygienu bylo 
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nutné pěstovat i hygienu ústní. Každý den si měly vyplachovat ústa a nepropadnout 

lenosti, jinak jim hrozilo jisté zčernání.
57

 

 Pouze domy pro bohaté byly vybaveny koupelnami, obyčejní lidé se ve starém 

Římě koupali ve veřejných lázních, a v některých případech i muži a ženy dohromady. 

Pro zajímavost se dochovaly názvy hygienických potřeb Římanů, jako například creta 

fullonica, jež sloužila jako jílový výrobek určený k odstraňování staré kůže či 

lomentum, jež bylo založeno na mouce, bobu obecném a sušených drcených 

hlemýždích skořápkách. Pro očistu se užíval i louh z popela zvaný nittum. Jako ušní 

tyčinky se používaly auriscalpie, které měly tvar tenké tyčinky s malým diskem na 

jednom konci. Již zmiňované zuby se rozjasňovaly sodou bikarbonou či pemzou. Díky 

Pliniovi si Římané čistili zuby i močí, jak jim důvtipně poradil ve své Historia Naturalis 

XXVIII.
58

 

 Ovidius nikterak nezaostával za Pliniem a krásychtivým Římankám doporučuje 

různorodé masky pro krásnou pleť. Jeho publikace se jmenovala Medicamina faciei 

feminae a jako přísady zde figurují ječmen, med, boby,růže, myrta a jako třešnička na 

dortu ledňáčkovy exkrementy.
59

 

 Péče o vlasy nebyla v Římě nikterak zanedbávaná, ženy své vlasy nejraději 

tvarovaly do kudrn a kudrlinek a své uplatnění zde našel i klasický kadeřník, jemuž se 

říkalo tonsor. V Pompejích existoval prokazatelně.
60

 

 Řím byl plný obchodů s falešnými vlasy, jež pocházely z Germanie. Nevzhledné 

chloupky se odstraňovaly teplou pryskyřicí nebo speciální náplastí či se vytrhávaly 

s  pomocí kleštiček. Pokud byla prostitutka zcela oholená, těšila se velké oblibě.
61

 

 Jakožto barva na vlasy byla proslulá henna, která barvila do červena a přivážela 

se z východu a Egypta. Sapo se přezdívalo směsi zvířecího tuku a popela z bukového 

dřeva, které kštici zabarvovalo do blond či až do načervenalého odstínu. Spuma batava 

pocházela z Batavie a ta barvila do smetanově bílé, i když se může zdát překvapující, že 

se tento odstín dočkal takto nečekané obliby.
62

 

 Nejvíce se ale Římané vyžívali v parfémech. Voněli se už Egypťané, Peršané 

toto umění dovedli k dokonalosti a Řekové a především Římané ho dále rozvíjeli. Do 
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vůní se přidávaly olivy a květiny, které byly nejdůležitějšími přísadami. V Casa del 

giardino di Ercole se pěstovaly ingredience pro voňavky a přirozeně zde byla rozlehlá 

zahrada. Římané rozlišovali dva druhy parfémů. Diapasmata byly suché přípravky, jež 

se prodávaly ve formě pudrů nebo tabletek a používaly se jako deodoranty do podpaží 

i  pro eliminaci špatného dechu. Druhá odnož voňavek se získávala mícháním a měla 

delší účinek. Říkalo se jim unguentum, v kterých jako přísada byl přidán zvířecí nebo 

rostlinný tuk, olivový olej, olej z vlašských ořechů či mandlí. Omphacium byla látka, 

která sloužila jako nemastná přísada, jež má tu výhodu, že je bezbarvá. Tato záhadná 

přísada fungovala čistě na bázi šťávy z nezralých hroznů. Ingredience rostlinného 

původu byly vytlačovány lisem, paličkou nebo hmoždířem.
63

 

 Ku zdobení byly v kurzu šperky z kamenů, jako je chalcedon, jehož odrůdou je 

onyx, achát či jaspis. Z korundu příroda dále tvoří safír a rubín. Karneol je zase 

polodrahokam, z  něhož se skládají oranžové nebo červené řady chalcedonů.
64

 

 V římském právu bylo na ženu bohužel nazíráno jako na nižší bytost a ještě 

k  tomu podlou, viz pythagorejské tvrzení: ,,Dobrý princip tvoří řád, světlo, muže; 

princip špatný vytváří chaos, temnotu, ženu.‟
65

 

 

1.1.4. Novoplatonismus a odraz krásy v barvách 

 Plotínos (205-270) vidí krásu jako čistě duchovní jev. ,,Ať se každý nejprve 

stane podobným bohům a krásným, kdo se chce dívat na božstvo a krásu.‟
66

 

 Vychází z Platónovy teorie, že existuje svět duchovní a dokonalý a svět 

smyslový a tělesný. Krása, pravda a dobro se pojí v absolutní dokonalou ideu, která 

směřuje k božské jednotě a jejím prazákladem je světlo. Krása je zářící duchovní idea, 

která proniká do látky tím, že jí dává ideální formu a zduchovňuje ji. Umělec svádí boje 

mezi krásným a ošklivým, mezi dobrým a zlým, když se pokouší aplikovat svoji ideu do 

látky a svou tvorbou oduševnit hmotu, která je ohyzdná svou bezforemností. Nejvyšší 

krása ovšem stejně zůstane jen v umělcově představě.
67

 

 ,,I ty odeber, co je zbytečné, a narovnej křivé, očišťuj temné, přičiň se, aby bylo 

jasné, neustaň pracovat na své soše, dokud ti nevysvitne božská záře zdatnosti, dokud 

nespatříš rozvážnost na posvátném podstavci.‟ Plotínos v tomto úryvku zdůrazňuje 
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potřebu usilovné a neutuchající práce na své fyzické kráse i vlastním nitru. Pocit 

nedostatečnosti generuje komplexy, které vytvářejí a podporují různorodé hříchy a duše 

nenalezne pokoje.
68

 

 ,,Zřící totiž musí k podívané přistoupit s okem příbuzným a připodobněným 

tomu, co má zřít. Nikdy totiž nespatřilo slunce oko, které nepřijalo jeho vid, a ani duše 

by neviděla krásno, kdyby sama nebyla krásná.‟ V tomto kuse jsou zadány určité 

podmínky - je potřebou být zřícím ve smyslu pochopení asourodnosti, bez čehož nikdy 

nebudeme schopni správně rozklíčovat opravdový půvab. Jinak řečeno, aby samotná 

naše duše byla taktéž krásná, jinak nebude ani možné zřít.
69

 

 Pokud zde shrneme zákony, o kterých byli antičtí filozofové přesvědčeni, 

shledáme několik společných konstant. Domnívali se, že se podle nich řídí příroda, že 

neodhalují pouze vzhled věcí, ale jejich podstatu, odvěkou strukturu. Hledali normu, 

nikoliv individualitu. Kánon byla určitá závazná forma pro umělce, kde se dodržovaly 

proporce, což se ale s určitými odchylkami měnilo.
70

 

 Můžeme si udělat dobrý obrázek o tom, jak se dbalo na pěkný vzhled, příběhem 

křesťanské mučednice Perpetuy z Kartága. Na počátku třetího století našeho letopočtu 

byla v aréně rozdrásána ostrými drápy divoké zvěře k smrti, ale před tím, než skonala, 

poprosila o ozdobnou sponu, aby si mohla upravit své vlasy, rozevláté po prvním útoku 

divokého zvířete, protože se domnívala, že ledabyle provedený účes by mohl 

poukazovat na její slabost a smutek. Z tohoto příběhu je jasně cítit, jak byla psychická 

odolnost a duševní síla spojována se zevnějškem.
71

  

 Za srdce nás mají moc vzít Aristaenetovy verše z pátého století našeho 

letopočtu:  ,,Co mám o šatech říci? Já neradím k výšivkám zlatým ani k vlněným látkám  

z Tyru, jež nabarvil nach. Tolik když různých barev se dostane za cenu menší, jaké 

šílenství je to jmění na těle nést! Je tu blankytná barva, již nebe bez mráčků mívá tehdy, 

kdy teploučký vítr nenese od jihu déšť. Jiná se podobá mraku, v němž s beranem Frixus 

a Hella úkladům Inoiným ulétli v daleký kraj. Tahle mořským je podobna vlnám 

a  jméno po nich má, věřím, že jistě i nymfy strojí se v takový šat. Je tu šafránová, již na 

šatech Jitřenka mívá, rosu dokola rosíc, Slunci když zapřáhla vůz. Z této hlásí se myrta, 

z té ametysty zas rudé, tahle jestřáby kryje, ta zas jak růže je běl. Zde je kaštanová, 
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ó,  Amaryllido, mandlová také, ba i takové látky, jež mají barvu jak vosk. Omládlá 

země, co vydává květů, když v teploučku jarním z větví pupence raší, tuhý když prchá 

již mráz, tolik ba více šťáv vypije vlna, jen vybírej tedy.‟
72
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2. Kulturní, sociologické a náboženské reálie v dobách 

renesance a postavení ženy 

 

 Život žen v období humanismu nebyl nijak snadný od kolébky až po smrt. 

Dámy, které neměly značné postavení v elitních kruzích, rodily každých dvacet čtyři až 

třicet měsíců. Žena však plnila především roli matky a těhotenství spíše sloužilo ke cti. 

Ve vyšších vrstvách se staraly o chlapce do jejich sedmi let věku a o dívky mělo být 

postaráno až do jejich svatby. Platilo totiž přesvědčení, že pokud bude mladý pán 

vychováván po svých dovršených sedmi letech dívkou či ženou, nic pořádného z něj 

nevyroste. Ignác z Loyoly se nechal slyšet, že pokud mu dají na starost chlapce od 

sedmi let, jistojistě z něj vychová solidního a plnohodnotného muže. 

 To ovšem nijak nebránilo v rozsáhlé korespondenci mezi matkami a syny, kteří 

již byli starší. Šířily se různorodé příručky o náležitém spravování a díky deníkové 

formě podávaných rad se tyto spisky staly nemálo důležitým literárním žánrem 

vytvořeným ženami. 

 Narození dítěte bylo i přes porodní komplikace a složitosti požehnáním. Porodní 

báby ale nebyly kvalifikovanými doktory, nedokázaly si poradit s rizikovým 

těhotenstvím nebo následky napadnutí organismu bakteriální nákazou. Ženy z chudších 

vrstev častokrát ve svém zoufalství zavraždily dítě, pokud bylo plodem zakázané lásky 

nebo pro velkou chudobu. Dle dochovaných statistik bylo usmrcení dítěte hned po 

obvinění z čarodějnictví druhou nejfrekventovanější příčinou popravení.
73

 

 Erasmus Rotterdamský stanovil porod jako nejmizernější ze všech lidských 

bolení. John Wycliffe zase nastávajícím matkám s cynismem mu vlastním radil, aby 

projevily Bohu svůj vděk, když dopustí, aby jejich ještě nenarozené dítě zahynulo. Ženy 

to měly považovat za projev boží milosti.
74

 

 Co se týče problematiky kojení, aristokratky a měšťanky o něj neměly zájem 

a  odmítaly ho. Laktace má totiž antikoncepční účinky. Záměrně ji krátily, aby mohly 

přijít do jiného stavu četněji a tím měly větší šanci porodit svému muži co nejvíce 

potenciálních dědiců jeho majetku či trůnu.   

 Manželství bylo často institucí vypočítavého kalkulu, kde se mechanicky 

hromadil majetek, který se uchovával dál a předával dalším generacím významných 
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rodů. Žena ovšem sama neměla šanci zdědit nic, než zvykové právo na majetek. 

Hodnota částky se určovala těsně před sňatkem a byla dána ke správě do manželových 

rukou. V určitých částech Evropy měly ženy možnost zdědit majetek, a dokonce některé 

cenné pravomoci, jako například členství v cechu, stejným způsobem jako významní 

muži. Takto tomu bylo pro příklad ve Flandrech. Manželství bylo institucí natolik 

cennou, že otec měl svaté právo, jakožto hlava rodiny, vyhrožovat svému následníku 

vyděděním, kdyby se snad chtěl bránit vdavkám.  Tento nesnadný požadavek vzešel 

z  hlavy Leona Battisty Albertiho.
75

 

 Lucrezia Borgia sloužila Alexandru VI. v zájmech jeho politiky, jelikož její 

snoubenci byli vyháněni, manželé vražděni či prohlašováni za impotentní.
76

 

 Byla zasnoubena se španělským šlechticem, když se však její otec stal papežem, 

byla nucena si vzít roku 1493 Jana Sforzu, pesarského knížete. V roce 1497 byl 

přinucen k rozvodu a Lucrezii provdali za Alfonsa, vévodu z Bisaglie. Roku 1500 byl 

zákeřně zavražděn a Lucrezia byla provdána za Alfonse d´Este, přičemž poté žila na 

ferrarském dvoře zcela vzorný život. Umělci a učenci se okolo ní shlukovali.
77

  

 Sandro Botticelli zvěčnil svatební hostinu, jež v těchto dobách sloužila jako 

ukázka opulentnosti a moci šlechtických rodů, ale i měšťanů. Pro nevěstino prádlo se 

pečlivě zdobily nádherné cassoni, jež byly využívány jako truhly. 
78

 

 Manžel stál několik stupínků nad ženou jakožto její pán, který jí vládne. V The 

Bride Bush z roku 1617 je zaznamenán předchůdce postihů ne nepodobných dnešním 

v  trestních zákonících. Kalvinistická Ženeva se ukázala být na svou dobu pokrokovější, 

než ostatní země a manželé, jež páchali na své manželce tělesné násilí se obratem hlásili 

na konzistoř. Silně kontrastně vedle Ženevy působila Anglie, kde platilo takzvané rule 

of thumb, pravidlo palce. Jednalo se o tradiční zásadu zvykového práva, že něžné 

pohlaví nemá být bito holí silnější, než bývá průměr palce.
79

 

 Vrstvou s nejvíce privilegii byly manželky a vdovy mužů zabývajících se 

výrobou látek či obchodem s nimi. Rozdílný přístup ovšem platil pro vdovy po 

brusičích skla a diamantů, jelikož měly právo pro výkon řemesla svého chotě, ale měly 

přísný zákaz najímat učně. Důvodem byla propast mezi schopnostmi mistra a pouhého 

učňovského synka, jelikož brusičské řemeslo je natolik precizní a riskantní, než aby jej 
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mohla vyučit mladého učně žena. V severní Evropě bylo ženám dovoleno vykonávat 

řemesla nebo být pomocnou rukou v obchodech, ovšem Itálie ženám zcela zamezila 

výkon veřejných povolání. Cudnost se zde pojila s izolací a osamocením ženy.
80

 

 Od narození po sňatek byly ženy izolovány, jelikož se jejich čest dala velmi 

dobře zpeněžit. Žily doma nebo v klášterním zařízení. Třináct let věku dívky bylo 

nejvhodnějším obdobím pro vdavky, v sedmnácti letech bylo pro nevěsty už skoro 

pozdě.
81

 

 Izolaci si v tehdejších dobách nedobrovolně zvolily i některé jeptišky, respektive 

k ní byly donuceny. Ve Florencii, Benátkách a Miláně žilo v patnáctém století na třináct 

procent řeholnic, které svůj původ odvozovaly převážně z rodin patricijů. Tato izolace 

sloužila jako nástroj a pomůcka pro kontrolu případného odlivu cenného jmění. Jeptišky 

však tvořily nezanedbatelnou komunitu vzdělanějších žen, jež byly zvyklé produkovat 

nové divadelní kousky, nejčastěji morality, pro nesčetné křesťanské svátky. Jednalo se 

o  žánr, kde mohly bez poskvrnky vyjádřit své názory v plénum. Zhruba od druhé 

poloviny šestnáctého století přestávalo být klášterní prostředí v protestantských zemích 

pro hlavu rodiny nepříliš chtěných dcer krutou volbou. Klášterní prostředí pro 

neprovdané ženy  kritizoval samotný Martin Luther, nejenom díky tomu, že jeho choť 

byla někdejší jeptiškou.
82

 

 Žena byla v renesanci značně démonizována. Byla považována za nedokonalou 

bytost, kterou je nevyhnutelně nutné si ohlídat a mít pod kontrolou. Nebyla ničím 

jiným, než nedokončeným stvořením, neúplným mužem. Zarytou tíseň a skrývanou 

nedůvěru, kterou vůči ženě pocítili mnozí silní muži, lze dobře zkoumat na dobových 

rytinách.  

 Měly funkci masového kulturního média. Analýza šesti tisíc rytin z období let 

1490-1620 potvrdila směs teologických, lékařských a právnických teorií 

s  nejobvyklejšími lidovými předsudky. V nich zcela převládají motivy hříchu, kterého 

se žena dopouští zcela bezostyšně. Převládají hříchy jako smilstvo, závist, marnivost, 

lenost a pýcha.
83
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 Na kresbách od Pietera Brueghela jsou smrtelné hříchy ztělesňovány především 

ženami. Hněv je zobrazen jako žena navlečená v brnění, která drží meč a pochodeň. 

Před ní kráčí rozzuřený medvěd, který představuje její atribut.
84

[32] 

 Lenost představuje ženu nataženou, která spí na oslíkovi ve společnosti 

slimáků.[33] 

 Pýcha se prohlíží v zrcadle, vedle kterého páv rozprostírá svůj vějíř, ostatní 

zrcadla, z nichž jedno svírá v rukou jeptiška s rybím ocasem, odráží obličej monstra 

s  pavím chvostem a zadnici příšery. [36] 

 U lakomství vybírá žena z truhly zlato a střádá ho na svém klíně. [35] 

 Obžerství znázorňuje dvě zcela nahé ženy, jež sedí u stolu a jsou svolny 

napáchat hanebnosti, ke kterým je dovede nestřídmost v jídle a pití.[34] 

 Závist je po starém způsobu oblečená do vysokého čepce, užírá se ve svém srdci 

svou nedostatečností a rukou poukazuje na krocana. Na levé straně od Závisti ďábel 

s  ženskými ňadry pokouší jablkem muže, sedícího vedle sebe.  [37] 

 Chlípnost je příkladem zcela exemplárním, neboť se zde nechává nahá žena 

ošálit od démona, který bydlí v dutině stromu a místo neřesti, jež má ve znaku kohouta, 

je zde skleněná koule vysoko ve stromě, kde je uvězněn pár milenců.
85

 

 V černobílém nazírání světa učenců náležela ženská povaha k té temnější části 

Stvořitelova díla. Lékař Levinus Lemnius, který se narodil roku 1505 a zemřel léta Páně 

1568 v Nizozemí, byl zvyklý nekriticky přebírat babské rady. Ženský element stavěl až 

téměř nekriticky ve všech možných ohledech jako protiklad elementu mužskému.  

 Muž totiž už od přírody voní příjemným a libým způsobem, žena ze sebe 

vypuzuje puch naprosto odpudivý. Odvolává se přitom na menstruační krvácení a již 

Plinius Starší napsal, že krvácení neprospívá květeně a ovoci a dokonce má otupovat 

kovové předměty. Vrcholem jeho tvrzení je část, kdy uvažuje o souvislosti přenosu 

vztekliny na psy pomocí menstruační krve.
86

 

 Obraz Doktorův sen, neboli Zahalečovo pokušení z let 1497-1498 od Albrechta 

Dürera, ukazuje ďábla v podobě nahé ženy, která našeptává slovíčka pokušení do ucha 

člověku, který vsedě spí na prapodivné konstrukci poblíž pece. Žena se jej snaží polapit 

do tenat milostných hrátek a malým zpestřením je amorek, nacházející se dole u pece, 
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který se snaží pochodovat na chůdách. Není zatím možné přesně potvrdit, zda je tento 

výjev exemplárním vysvětlením důsledků syfilidy.
87

 

 Chlípnost žen se dle dobových lechtivých plátků odrazila v pornografické 

literatuře pro ženy, sepisované nejznámějším spisovatelem pro tento oblíbený žánr, 

Matteem Bandellem, který určitou dobu setrvával v řádu dominikánů. Je zde barvitě 

popsáno cizoložství dvou dvorních dam či kastrace Fra Filippa.
88

 

 Pro zdárný flirt dovedený až do konce se jevily vhodným prostředím býti 

zahrady, kde bylo možno flirtovat jak libo. Lorenzo de ´Medici zasadil na znak lásky ve 

své botanické zahradě myrtu, zasvěcenou Venuši.
89

 

 

2.1. České a středoevropské prostředí 

 

 V českém prostředí se roku 1584 objevila kniha s velice podrobným 

a  zevrubným titulem ,,Čest a nevinna pohlaví ženského, rozmlouvání o křivdě 

a  bezpráví, kteréž se děje poctivým manželkám a všemu ženskému pohlaví, jak od 

mudrákův pohanských, tak od některých jalových křesťanů, ježto se na to vydali, aby 

všecky ženy haněli a o nich nestydatě a potupně mluvili i psali. ‟  

 Tento titul vydal Daniel Adam z Veleslavína a originální spis pochází od 

Johanese Irenaea (Fredera), protestantského teologa, žáka Martina Luthera.
90

 

 Irenaeus nezamítá ženskou krásu, je hlasatelem svobodomyslných názorů na 

ženu a její ženskost. Spis je apologií, které přidává důraznost forma dialogu mezi dvěma 

muži jménem Dobromír a Kazimír. V jejich dialogu tito dva diskutují o důležitých 

stereotypech sloučených s tradičním pohledem na ženu. Je zřejmé, že argumentace není 

jen ve prospěch žen, ale je odvislá od nového pohledu na životy jednotlivých jedinců, 

který hlásal Martin Luther.  

 Základní konflikt byl veden o vinu Evy, o prvotní hřích a její podíl na tomto 

hříchu. Kazimír tvrdí, že žena Eva může za všechny špatnosti, které se na světě 

odehrály. Dobromír nás odkazuje k listu Římanům, kde poukazuje na úplně stejnou 

vinu a odpovědnost Adama. Dobromír zmiňuje i jedno zcela ožehavé téma, které se 

týká přirozené sexuální touhy. S tímto pojmem otevřeně vystupuje Martin Luther, podle 
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něhož je přirozená sexuální touha jedním ze základů křesťanského sloučení 

v  manželství. Odkazuje se na něj i v prvním listu svatého Pavla Korintským. 

Manželství má být medicínou proti smilstvu a navíc je schopno uhasit žádost těla 

a  oslavuje život.  Někteří muži jsou schopni prohlásit ženské tělo za odpuzující. Těmto 

mužům nadává do bezbožných darebáků, jež opomenuli svou matku a tímto urážejí 

Boha, který ženu stvořil.
91

  

 Ženy od přírody postrádají intelekt a chytré jsou pouze tehdy, když chystají lep 

a  nastražují pasti, pocházející od ďábla. Dobromír opět kontruje s tvrzením, kdy uvádí 

příklady inteligentních žen, jako jsou svatá Kateřina Sienská či vzdělaná královna 

Johana, matka Karla V. Uvádí i doklady žen silných - Amazonek, sparťanských žen 

i  Johanku z Arku.  

 Ke konci diskuse padne otázka, k čemu jsou tedy ženy vlastně dobré. Oba dva se 

shodují, že žena si je nejvíce jista svým postavením matky. Manželství a rodina jsou pro 

Irenaea dvě příhodné možnosti, jak může žena plodně naplnit svůj život. Kým budeme 

a  jaké základní hodnoty si vezmeme do života, se určuje už od dětství příkladnou 

výchovou dětí a shledáním dobrého vzoru v matce a otci. Je to epicentrum společenské 

existence bytosti. Žena má tedy rodit děti, starat se a zaopatřovat svého chotě, kde splní 

svou hlavní roli ne ve veřejném sektoru, ale v prostředí soukromí rodiny. Jejich 

společná diskuse nakonec dopadá zdárně. Kazimír tedy dochází k názoru, že ženy 

nejsou ztělesnění ďáblové a počíná uvažovat nad vdavkami.
92

 

 Středoevropské prostředí přistupovalo ke vhodnému času na sezdání rozdílně, 

než ostatní Evropa. S výjimkou šlechtických kruhů byl sňatek často uzavírán v relativně 

pozdním věku, když už měli snoubenci hmotné prostředky potřebné pro založení rodiny 

a nezávislé domácnosti. Šetřili a vydělávali mnoha různými způsoby - svou vlastní prací 

nebo přebírali řemeslnické dílny a rolnické usedlosti.
93

 

 

2. 2. Ženskost poeticky líčená 

 

 Od dob středověku přežívaly v chování mužů vůči ženám renesance zvyklosti 

dvorské kultury. Milostná lyrika se rodila v jižní Francii, v oblasti zvané Okcitánie. 

Dvůr na tomto území začal vzkvétat a rozvíjet se v jedenáctém století. Tato poezie 
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právě vytvořila zcela nové porozumění  v chápání ženského elementu a lásky. Lyrika 

dvorská, kurtoazní, uplatnila kult milované ženy, ustanovovala, jak má probíhat 

milostné vzplanutí muže k ženě a jak se k ní má dostatečně galantně chovat. Tento trend 

se přesunul na Sicílii, poté do Toskánska, kde vznikl termín „sladký nový styl‟. Jednalo 

se o námět lásky, navíc obohacený o neotřelý psychologický a filozofický rozměr.
94

 

 V lásce je morální dokonalost a síla, díky které se dostáváme do stavu 

povznesení, kterého lze dostát pouze pomocí andělské ženy a horoucí láskou k ní.
95

 

 Okcitánští trubadúři ustavili ženu do samotného středu společnosti. 

Z  hospodyňky a rodičky potomků se stala vládkyně dvorského společenství, která není 

nikterak podřízená svému manželovi. Muž se dostává do stavu milostného vazalství, 

kdy je žena pánem a muž vazalem a sluhou.      

 Pro příklad Dante miluje svou Beatrici a tento vztah se vyznačuje nenaplněnou 

láskou. U Petrarky se jedná spíše o lyrickou náklonnost k Lauře. Beatrice je ta, která 

činí blaženým. Je předmětem morálního zušlechťování, cestou k Bohu. Laura je naproti 

tomu obrazem ženy jako ztělesnění ženství a lásky.
96

 

 Beatrice byla dcerou bohatého měšťana Folka de Portinari, kterou poprvé uviděl 

za májové slavnosti roku 1274. Beatrice se provdala za Simona de Bardi a skonala 

v  mladém věku čtyřiadvaceti let. Božskou komedií je dílo Dantovo nazváno kvůli 

tomu, že v opačném poměru k tragédii končí lépe, než začíná. Báseň je složena ze tří 

písní, Peklo jich má třicet čtyři, Očistec a Ráj třicet tři zpěvů. Líčí cestu zbloudilého 

básníka v lese peklem, očistcem a rájem. Peklo prochází společně se svým ochráncem 

Vergiliem, cestu očistcem absolvuje za pomoci Vergilia a Statia a nakonec ho provází 

Beatrice, v ráji od hvězdy k hvězdě, kde jej odevzdá sv. Bernardovi, kde může básník 

pod jeho dohledem nazřít Věčné světlo, Boha.
97

 

 Láska k Beatrice vítězí i po její smrti, je oslavována. Nalézáme zde pevná 

středověká schémata, jelikož zosobňuje jistotu boží přítomnosti, díky lásce k ní je 

možno dosáhnout dokonalosti, její božský výraz bude mít navrch nad výrazem jejím 

pozemským. Zde jest vrchol středověké tradice.  Petrarka už prochází zlomem, 

překračuje práh středověku, kolísá mezi hořkostí a sladkostí, není si jistý, jestli jeho cit 

je láskou nebo hříchem. Laura není snový přízrak jako Beatrice, je pozemská a i její tělo 
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s věkem chátrá. Láska k ní není božskou láskou, ale láskou pozemskou. Laura se 

v  reálném životě vdala za Huguese de Sade, vzdáleného předka markýze de Sade.
98

 

 Dvorská láska byla tedy mravní institucí, která určuje pravidla mužova jednání 

a  pomáhá mu s jeho mravním růstem. Poučuje ho o věrnosti a sebekázni. Mimořádně 

dobrým tahem tohoto pojetí je požadavek, aby žena byla sezdaná a tudíž nedostupná. 

Eros v důsledku podmínky proměňuje v tužbu. Jedná se o koncept, který dělá z lásky 

dramatickou událost nikdy neutěšitelné touhy, podněcující proces sebezdokonalování.
99
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3. Krása 

 

3.1. Líbeznost 

 

 Krása, potažmo i ošklivost, jsou vítány či odmítány. Jsme zvyklí je posuzovat 

jako určité kvality. K tomuto soudu se nedostáváme logickým úsudkem, nýbrž 

způsobem vcítění, kterým se ukazuje vkus člověka. V praktické rovině se toto rozvíjí 

například u Baldassara Castiglioneho v jeho Dvořanovi. Jedná se o obraz renesančního 

kavalíra, jako niterně vyrovnané individuality, která ve všem zná správnou míru. 

V  Galateovi, aneb o mravích, kterého sepsal Giovanni della Casa, církevní hodnostář, 

jsou zaneseny pokyny k záhodnému vystupování, jednání i vyjadřování.
100

 

 Z Itálie patnáctého století se přenáší do Francie filosofie lásky.
101

V  prostředí 

Florencie je založena novodobá tradice platonismu. Marsilio Ficino (1433-1499) tvrdí, 

že krása je určitou milostí, která se urodí zcela původně, a také nejvíce často z poměru 

či spojitosti vztahů mnoha věcí. Láska však není ničím jiným, než touhou těšit se 

z  krásy a nádhery. Spojení barev a linií je znakem krásy těla. Spojení mnoha ctností je 

znakem krásy duše.
102

 

 Novoplatonismem se šíří a aktualizuje antické vědění, které dokládá souhru 

s  křesťanskou symbolikou. Božská nádhera se projevuje stejně jako v lidské bytosti, tak 

i v přírodě.
103

 

 Nadlidská krása a dobový ideál je exemplárně vyjádřen v postavě Dulciney, 

která má dlouhé zlaté vlasy, čelo jako pole Elysejské, obočí je rámováno jako nebeská 

duha, oči jsou svítícími slunci, líčka rozkvetlými růžemi, rty mají barvu korálu, zuby 

jsou bílé jako cenné perly a hrdlo je alabastrem. Ňadra jsou mramorem, ruce má pokryté 

perletí a její bělost je jako padlý sníh.
104

[15] 

                                                 

100
CASTIGLIONE, Baldassare. Dvořan, s. 137-142. 

101
GREBENÍČKOVÁ, Růžena. Tělo a tělesnost v novověkém myšlení, s. 43.  

102
 Tamtéž, 44-55.  

103
ECO, Umberto. Dějiny krásy, s. 184. 

104
Miguel de Cervantes y Saavedra: Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Kniha I., kapitola 

XIII. 1605-1615. 



44 

3.2. Móda 

 Renesanční móda se nezřídka lišila svým vzhledem krajinu od krajiny a módní 

prvky se častokráte prolínaly. Ve středoevropském prostředí přežíval hluboko do 

patnáctého století pozdně gotický styl a jen velmi pomalu do něj vnikaly prvky 

renesančního odívání.  Dříve než se zde podařilo zakořenit italským vlivům, vstupují do 

hry nezanedbatelné prvky německého reformačního oděvu a pro naše těsné styky 

s  Francií, které přetrvávaly již od středověku, uplatnil se taktéž opulentní 

a  nádherymilovný šat francouzský, který implikoval všechny neopomenutelné výrazné 

evropské oděvní novoty.
105

 

 Zikmund Winter podává celistvý obraz komplikovaného prolínání bohaté škály 

kombinujících se vlivů v publikaci Dějiny kroje v zemích českých od počátku století 

XV. až po dobu bělohorské bitvy.
106

 

 Renesanční látky oplývaly širokým repertoárem vzorových motivů. Nosil se 

motiv granátového jablka, který se často užíval už od dob antických a který je proslulý 

mnoha symbolickými významy. Pro antické Řeky mělo granátové jablko význam 

plodnosti, jelikož bylo zasvěceno bohyním Demetře, Afroditě a Héře. Byl z něj 

vytvořen symbol krásy a mnoha ctností Panny Marie. Jako symbol vzkříšení sloužilo 

granátové jablko v koptickém umění. V patnáctém a šestnáctém století bylo mnohokrát 

vloženo do rukou malého Ježíše, který nás upozorňoval na nový život, kterým jsme byli 

Kristem obdarováni.
107

 

 Pro luxusní látky se užívaly odstíny červené a zlatá, kde se hladká tkanina 

kombinovala se sametovým vlasem.        

 Motiv granátového jablka se neustále zvětšoval, uzpůsoboval se v motiv piniové 

šišky nebo v palmetový vějíř, který se kombinoval s květinovou vázou, s hlavami 

amorků, mnoha slunci ohrazenými nimbem, hvězdicemi ba i s malými fontánami.
108

 

 Baldassare Castiglione v Dvořanovi vznáší několik důležitých požadavků 

týkajících se uměřenosti ženského oblékání. Pokud se jedná o dámu u dvora, měla by se 

snažit uzpůsobit svůj oděv takovým způsobem, aby na své souputníky nepůsobila jako 

marnivá a lehkomyslná děva. Musí a mohou věnovat pilování svého vzhledu více úsilí, 
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nežli těmto záležitostem věnují muži. Pokud má dáma tu smůlu, že je poněkud silnější 

postavy, nebo je - li příliš vychrtlá, je nucena si pomáhat maskováním pomocí oděvu. 

Tento trik by měl být zcela nenápadný. Dáma má být vždycky krásná a pohledná, ale 

taktéž to musí vypadat, jako by se o to sama nijak nepřičiňovala. Snad nejzajímavějším 

aspektem v Castiglioneho Dvořanovi je požadavek, že letora dotyčné má přímo souviset 

s jejím stylem oblékání. Pokud je veselá, má svým pohybům a oblekům dodat přídech 

veselosti, pokud je žena melancholická, mělo by z ní vyzařovat klidné důstojenství.
109

 

 Velice zajímavým aspektem renesanční módy je její barevnost, kde se projevují 

vitální barevné kombinace. Zelená je slučována s červenou, fialová zase se zlatou. 

Typické jsou jasné a nápadné odstíny jako je žlutá, slámová, pomorančová, sirková, 

broskvová, celydonová, která je odvozena od celydonu - vlaštovičníku. Tento odstín má 

akcenty červenožluté. Dále je to barva brunátná, šarlatová, hřebíčková, skořicová. Co se 

týče zelených odstínů, tak se užívá spíše papouškové a olivové a bohatě zastoupené 

bývají šedé a modro šedivé tóny barev, jako je holubičí a železná. Je nutno si 

povšimnout, jak elegantní názvy tyto barvy dostaly. Ovšem s pomalu blížícím nástupem 

baroka se lehce sklouzávalo do morbidity, a tak byly některé barvy pojmenovány jako 

barva masová (fleischfarbe) nebo barva umrlčí.
110

 

 Nesmíme opomenout ani potřebné doplňky. Nosil se kapesník, který se nazýval 

facalit. Nosil se pouze jako ozdoba v ruce a rozhodně se do něj nesmrkalo. Objevily se 

i  první rukávníky, podšitým rukávům se přezdívalo mufy. V rukou se nosily 

i  všemožné vějíře, které byly vyrobeny z peří, papíru nebo jiných materiálů a některé se 

již daly skládat. Neobvyklou ozdobou byly růžence, nazývané pátěre. Vyráběly se 

z  různých materiálů ˗ jako jsou korály, zrna, mohly být pozlacené nebo i křišťálové, 

perlové a jiné. Bylo možno si na ně pověsit přívěšky, věšely se i takzvaná jablíčka 

s  pižmem nebo peníze i ozdoby.
111

  

 Aristofanes z antického světa by jistě takovou rozmařilost ohodnotil ve své 

Lysistratě slovy, že: ,,Co svedou moudrého či skvělého kdy ženy? Nalíčeny sedíme, 

vlasy si odbarvujem, nosíme šat z nachu, řízy tenké, průsvitné, nepřepásané, pěkné 

střevíčky.‟
112
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3.2.1. Móda v Itálii 

 Italský šat je typický svým řádným dělením na sukni a živůtek, nepůsobí nijak 

sevřeně ani těsně, vpředu nebo vzadu se uvolňuje hlubším výstřihem. Šněruje se na 

prsou i na rukávech. Tyto rukávy jsou jen vkusně a lehce zdůrazněny v rameni. Rukávy 

se vyznačují svou tenkostí a splývají až dolů k zápěstí. Sukně se nachází v místech 

skutečného pasu a je bez omezení zřasena. Někdy mohla být dáma spatřena v takzvané 

selle, která sloužila jako pokrývka hlavy. Podobala se staršímu dvourohému henninu. 

Jednalo se o dvourohý čepec, vyrobený z hedvábí, ozdobený perlami, drahokamy 

a  elegantními výšivkami a seshora splýval dolů závoj.
113

[38] [39] [41] [43] 

 V šestnáctém století se v Itálii uplatnila mohutná ramena a rukávy, které 

lemovala velká dekoltáž. Ve složení oděvu se objevuje i košile, která jakožto hebká 

látka vystupovala ven z rozstřižených svrchních rukávů. Tyto svrchní rukávy byly 

svázány stužkami či sepnutými šperky. 
114

 

 Nejen v zemích položených blíže k jihu byly oblíbené plavé vlasy. Už ve 

starověkém Římě si bohaté matrony nechávaly vyrábět paruky z vlasů svých světlých 

otrokyň. V renesanci si zámožnější dámy na zahradách svých domů budovaly 

specializované loggie, kde jim vlasy zesvětlovalo slunce. Aby se nespálily, jelikož 

jejich tvář měla být zachována jako sněhově bílá, užívaly širokých klobouků bez dýnka 

a jejich hříva ležela na rozložité krempě. Světlým nebo zlatým vlasům byla 

přisouzena nejedna kladná vlastnost, jako je cudnost, počestnost, zdrženlivost, pasivita 

a  nevýbojnost. V dnešní době by jistě za kladné vlastnosti již nebyla považována ani 

pasivita nebo nevýbojnost. 

 Účes se skládal ze dvou základních typů. Prvním z nich byl antikizující uzel 

usazený nahoře na temeni hlavy a všechny vlasy byly téměř sčesány z čela, nebo byly 

z  části mírně zkadeřené a rámovaly tvář. Uzel mohl být propletený šňůrkou, spoutaný 

turbanovitě stočeným proužkem látky či látkou uzpůsobenou do formy 

miniaturistického čepečku.
115

[40] 

 Odkryté čelo se občas zvýraznilo vyholením vlasů kousek od čela. Toto bylo 

patrno na vyobrazeních dam od Domenica Veneziana či Lorenza di Crediho. Tyto 

poněkud upjaté účesy měly tendenci se lehce uvolnit ve čtvrté čtvrtině patnáctého 

století. Na Botticelliho obrazech ženám vlasy splývají v hojných kadeřích 
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a  propletencích až do půlky zad. Do účesů se běžně zaplétají stužky a perly. Drahými 

kameny se zdobí i pavučinkové síťky a ozdobné čelenky. Perla uprostřed čela je 

francouzský vynález známý pod jménem ferronière. Jednalo se o módní čelenku, kterou 

na svém obraze La belle ferronière vypodobnil Leonardo da Vinci. 

 V italském prostředí se stává zvykem nosit na sobě vysoké koturny, které 

převzaly účelnost přezůvek. Měly dřevěnou nebo korkovou podrážku. V určitých 

případech mohla být až čtyřicet centimetrů vysoká. Boty, které se nosily obvykle, se do 

nich vsouvaly, kvůli absenci kanalizace ve městech.[42] 

 Půvabný je pojem bleší kožešinka
116

, který označuje vycpané lasičky, kuny, 

nebo tchoře, jež mají oči vykládané vzácnými kameny nebo perlami a na klíně je na 

dobových obrazech drží vyobrazené dámy. Toto vycpané zvířectvo mělo dle dobových 

výkladů odpudit blechy a vši, či jiný parazitující hmyz.
117

[18] 

 V Itálii se v renesanci dokonce rozšířily dámské kalhotky. Byly typické svými 

úzkými nohavicemi, které byly obvykle dlouhé až ke kolenům. Příčinou toho byla móda 

širokých suknic, která je potřebovala, protože u gotického a tenkého ošacení, které se 

vyznačovalo svou úzkostí a splývavostí, tomu tak nebylo. Na konci patnáctého století se 

objevilo v Benátkách první vyobrazení kurtizán v kalhotkách. V tehdejší době z toho 

ctnostní lidé a mravokárci téměř zešíleli, i když z pohledu dnešních poměrů, kdy ženy 

běžně předvádějí módní přehlídky ve spodním prádle, to modernímu člověku připadne 

spíše úsměvné.
118

 

 Tento trend se nebála prosazovat Kateřina Medicejská, jejíž matkou byla 

Madeleine de la Tour d´Auvergne a otcem Lorenzo Medici, vévoda z Urbina. Jako 

jedna z prvních se počala objevovat v mužských kalhotách a byla předmětem 

napodobování ctnostných dam. Proslavila se ovšem i mimořádně bujným poprsím, 

a  aby vynikla její nezkrotná krása, měla ve zvyku se obklopit dvorními dámami, které 

se mohly pyšnit podobnými tělesnými proporcemi.
119
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3.2.2. Dámský reformační oděv 

 Ženský reformační oděv byl konzervativní už v úpravě hlavy.[49] Nosily se 

škrobené, vyztužené bílé roušky, s jejichž pomocí si dámy ovíjely hlavu. Tvář byla také 

zčásti zakrytá tenkým kouskem látky obtočeným pod bradou. Dámy upřednostňovaly 

baretky, které byly spojeny se síťkou, jež svazovala vlasy a byla v podobě 

drahocenného šperku, vyrobeného ze zlatého dracounu nebo drátu. Často je baret nebo 

účes ozdobený pštrosím peřím.[46] Do módy přichází z pitoreskního kroje 

lancknechtů.
120

 

 Jednalo se o první námezdní vojáky v Evropě od konce patnáctého až do začátku 

století sedmnáctého. Povolení pocházelo od Maxmiliána I., jehož inspiroval Jürg 

z  Frundsbergu a hrabě Zollernský. Nejdříve nosili kopí, poté muškety, a i když byli 

proslulí svou statečností, chvíle bez války si krátili krádežemi a výtržnostmi.
121

 

 Ženy v reformačním prostředí jsou téměř až posedlé zdůrazněním jejich role 

hospodyně. Jsou ochranitelkami rodinného krbu a domácnosti. Zástěra jim nesloužila 

jen jako pracovní ošacení, ale i jako součást vycházkového oděvu. Tento oděv se 

nazýval různými jmény, jako fěrtoch, kasanka, pásnice nebo pásnička. Bylo zvykem, že 

si tyto dámy zavěšovaly k pasu příbory, měšce nebo i klíče.
122

[47] 

 Celkově je ženské reformační ošacení střízlivé a zdrženlivé. Dámy nosily krátký, 

luxusní pláštík, pojmenovaný mantlík či mandlík, se samozřejmostí z drahých látek 

a  vzácných kožešin. V roce 1500 provedl Albrecht Dürer studii německých měšťanek. 

Byly vyobrazeny s rozměrnými a opulentně vytvarovanými čepci, úzkou siluetou 

dekoltovaného živůtku se zvýrazněnými rukávy, netoliko však jak v prostředí italském. 

Naopak živůtek má dekoltáž až překvapivě odvážnou. Sukně byla dlouhá, někdy ještě 

s  vlečkou. U krku je límec zdvižen, ramena jsou poodhalena, na krku mívají často 

široké a těžké řetězy, jež mají několik řad a jsou nedílnou ozdobou dámského oděvu.
123

 

 Podobizna dámy s jablkem od Lucase Cranacha nám ilustruje ideální typiku 

i  dvorskou podobiznu dámy reformačního prostředí. Nejedná se však o portrét, ale 

o  ideální představu krásy umělce.
124

[30] 

 Podobizna mladé dámy držící kapradí zobrazuje zase příslušnici vysoké 

aristokracie. Má nepřítomný pohled, je až nepřirozeně bledá i na dobovou módu a její 
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tvář je ponurá a strhaná. Je nutno se řídit tím, co drží v ruce, jelikož kapradí, stejně jako 

růže z Jericha (zimolez), se vyznačuje již polozapomenutou vlastností, totiž když je 

v  suchu, tak se zaroluje, ale pokud je ve vodě, tak se opět zazelená. Jedná se zde asi 

o  posthumní zobrazení, které mělo plnit komemorativní funkci.
125

[27] 

 

3.2.3. Španělský oděv 

 Tradici španělského oděvu v českých zemích utvrdil hlavně Rudolf II., který byl 

vychován na španělském dvoře. 
126

 

 Dvorský oděv španělský měl taktéž rozšířená ramena a útlý pas, kolikráte i husí 

břicho, ke kterému byla připojena sukně. Tato sukně měla své prvenství v tom, že 

představovala první krinolínu v evropské historii.  

 Původně ve Francii byla krinolína synonymem pro látku ze žíní a díky tomu byla 

typická svou tuhostí. Nejprve se z ní vyráběly vojenské límce,  za Ludvíka XV. Později 

přešla do občanské módy za Ludvíka XVI., až se z této látky nakonec začaly vyrábět 

sukně.
127

Sukně je pevně vyztužená kovovými obručemi, ale může být i mořskou trávou 

nebo plstí. Je podkládaná spodničkami, přičemž směrem dolů se trychtýřovitým 

způsobem rozšiřuje.  Španělská ortodoxní móda ji uzpůsobila jako rovnou, s absencí 

záhybů a v pase extrémně úzkou.
128

Korzet španělské provenience ňadra utlačuje, je 

utužen kosticemi a u mladých, ještě nevyvinutých dívek se díky zabudovaným 

kovovým deskám řádně nemusí vyvinout poprsí. Úzké rukávy jsou dlouhé až k zápěstí 

a  bývají zdvojené volně splývajícími falešnými rukávy. Husí břicho má za úkol figuru 

opticky zvýšit, zeštíhlit a udělat ji mnohem vznosnější.
129

 

 Odhaleny zůstávaly pouze ruce a tvář. Tento šat měl v pozorovateli navodit pocit 

důstojenství, avšak střih připomínal spíše středověké brnění. Horní polovice těla byla 

uvězněna v nepřístupném kostěném korzetu, který měl přední a zadní část, které byly po 

stranách uvázány dohromady. Pokud už se k nějakému výstřihu přistoupilo, vyplňovala 

ho poloprůhledná jemná síťovina nebo kousek lněné tkaniny.
130

[48] 
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3.2.4. Anglická móda 

 Anglie je typická zase sudovitou sukní se stojatým krajkovým límcem. Kvůli 

němu byl vznesen požadavek vysoko vyčesaných vlasů. Do Anglie se z Benátek 

importoval účes a la corna, jež je vymodelován do podoby dvou rohů vystupujících nad 

čelem. Tato úprava vlasů se spojovala s povoláním kurtizán. Cesaro Vecellio tvrdí, že 

tento tvar pochází přímo od Artemidy, panenské bohyně, která měla na hlavě jako 

ozdobu půlměsíc.
131

[50] 

 Ať se o kráse anglické panovnice Alžběty I. spekulovalo jakkoliv a historikové 

nemohli nalézt správný konsenzus, tak je zcela nabíledni, že vlastnila obrovskou sbírku 

dvorských kostýmů, který byl každý jiný a neopakovatelný, téměř jako umělecké dílo. 

 Většina těchto dvorských kostýmů se pořizovala pro jednotlivé samostatné 

slavnostní příležitosti a některé z nich použila pouze jedinkrát.
132

 

  

3.2.5. Móda v Čechách a její ilustrace na zdejších uměleckých dílech a stavbách 

 Odívání v Čechách však bylo zcela výjimečné. Ve dvacátých letech šestnáctého 

století měly české ženy dekoltované šaty, s výstřihem, který zahalovala lehká rouška. 

Sukně se nemilosrdně dělila od živůtku a měla velice bohaté řasení. Nosily se ozdobné 

čepečky, vlasy se různým způsobem zavíjely v pokrývkách hlavy a k vidění byly 

i  turbanovité přikrývky hlavy. Výjimkou však nebyly ani rozpuštěné vlasy.
133

 

 V polovině šestnáctého století se velmi komplikovaným způsobem překrývaly 

rozmanité módní styly z různých zemí. Zaprvé přežívaly reminiscence z dob 

středověkých, které se právě projevovaly v nošení roušek, kukly byly zase typické pro 

nižší stavy a pláště se užívaly jako funkční typ oblečení. Sukně španělského typu byla 

u  nás zvána partykál a jestliže měla sudovitý tvar, byla vycpána přímo pod pasem, tak 

bylo toto nazýváno jako klobásy či vlaské břicho. Pokud byl živůtek vystřižený, byl 

pokryt náprsníkem, který se pošíval perlami, zlatými nitkami anebo byl ozdoben 

kováním.
134

[44] [45] V Čechách Zikmund Winter doložil, že zásoba spodního prádla, 

nebo přesněji řečeno dlouhých spodních košil, byla ve společnosti značně omezená a 

nevalná.  U paní Marty Heskové, domácí paní z Prahy ve Smečkách, se našla v jejím 

inventáři pouze jedna jediná košile.
135
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 První doklady renesančního stylu oblékání jsou v Čechách zachyceny na 

nástěnných malbách v tzv. Smíškovské kapli kostela svaté Barbory v Kutné Hoře, 

kterou financoval Michal Smíšek z Vrchovišť, bratr důlního podnikatele a erbovního 

měšťana Jana Smíška. Muselo se jednat o malíře, který putoval krajem a byl zaměstnán 

ve dvorských službách a musel být poučen o italské malbě umbrijské oblasti.
136

  

 Dále se s renesanční módou setkáme v dílech české deskové malby z první 

čtvrtiny šestnáctého století, jako například u varhanních křídel se svatým Jindřichem 

a  Kunhutou od Panny Marie Sněžné v Praze, či na oltáři vintířovském nebo oltáři 

roudnickém. Zde nalezneme již zmíněné propojování  ˗  renesanční je drahocenná síťka 

ve vlasech, baret, šněrovaný živůtek i prostřižení svrchního rukávu, pozdně gotický je 

plášť a čepec zakrývající uši. Tento konglomerát je patrný i na oltářních křídlech 

mokropeských se svatou Kateřinou a svatou Barborou či oltářních křídlech 

mosteckých.
137

[51] [52] 

 Italský renesanční vzor oblékání spojený s novými prvky, typickými pro 

španělskou dvorskou módu, byl těmi nejdychtivějšími módními novinkami, které se 

rozšiřovaly mezi veřejnost pomocí členů panovnických rodů. Konkrétní příklad je 

možno naleznout na Letohrádku královny Anny, kterou dal postavit Ferdinand 

I.  Habsburský mezi lety 1535˗1564. Zde díky španělskému vlivu můžeme zpozorovat 

vycpávané prostřihované rukávy ženského živůtku.
138

 

 Ideální typ cranachovské ženy se nám může připomenout na oltáři špitálního 

kostela Všech svatých v Jáchymově z roku 1520, na nástěnných malbách na jižní straně 

presbytáře františkánského kostela Čtrnácti svatých Pomocníků v Kadani a na již 

jmenované mostecké výzdobě.
139

 

 

3.3. Kosmetika 

  

 Kosmetický průmysl, pokud je možné ho takto v renesanci nazývat, chytil po 

středověkém asketickém způsobu života druhý dech. V patnáctém století nastal po 

celém území Evropy rozkvět oběhu receptů a postupů pro výrobky obsahující jak 

                                                 

136
Josef Krása: Nástěnné malířství, In: Dějiny výtvarného umění I/II., Praha 1989, 574. Rozšíření 

tématu v knize Ecce Panis Angelorum. Výtvarné umění pozdního středověku v kontextu eucharistické 

devoce v Kutné Hoře (kolem 1300-1620), Aleš Mudra, Praha, 2012.  
137

SAFRTALOVÁ, Zuzana. Oděv, schránka lidského těla i duše, s. 103.  
138

 Tamtéž, 104.  
139

K. CHAMONIKOLA, M. HAMSÍKOVÁ:Lucas Cranach a české země,S. 24 – 28. 



52 

parfémy, tak líčidla. Jednalo se hlavně o červeně na rty a tváře a o pudr, jenž se vyráběl 

z pšenice nebo rýže. V dnešní době si dámy pudrují obličej a dekolt, ale dříve tento 

postup platil i pro vlasy nebo paruku. Černilo se obočí i řasy. Ženy si v renesanci vlasy 

pokoušely odbarvovat.
140

 

 Vlasy se barvily různými oleji i přirozenou cestou pomocí vody a slunce, pro 

některé ženy byla dostupná i henna. Jak už bylo zmíněno, dokonalou barvou vlasů byla 

rusá nebo barva do zlatova.
141

 

 Co se týče postavy, ideálem byl vosí pas, který poukazoval na symboličnost již 

připraveného pohlavního života, ovšem stále ještě jistého panenství, na ženu, která již je 

hotova být matkou, ovšem ještě je nedotčena. Pas měl být v renesanci doprovázen 

širokými boky a plným poprsím. Žena neměla být nikterak vyhublá, ale zdravě tělnatá, 

a pokud nebyla, tak byla podezřívána ze špatného zdraví, spojeného s chudobou a byla 

považována za ošklivou.
142

 

 S tímto se pojí rozličné způsoby stravovacích návyků. Kuchařské recepty ze 

šestnáctého století ovšem překypovaly smetanovými pokrmy, máslem i medem. Je jisté, 

že dámy i pánové z této stravy pomalu tloustli, ale ani tloušťka nebyla u ženy nikterak 

žádoucí. Manželka Vratislava z Pernštejna, paní Marie Manrique, měla vlastní 

fraucimor, po kterém požadovala, aby dívky v něm setrvávající netloustly. Pokud se 

tomu tak stalo, dívala se na ně opovržlivě a peskovala je. Dochovala se zde různá dietní 

opatření, která zahrnovala pouštění žilou, sázení baněk, ale prospěšným se zdál být 

i  hněv, smutek či starost. Lidé patnáctého a šestnáctého století spojovali psychologii se 

svým konáním více, než by se nám mohlo zdát. Toto je ilustrováno už na předchozích 

stranách, kde je patrna spojitost povahy s nošeným oblečením. Níže je zase vidno, že 

psychické rozladění v člověku vyvolává procesy, jež vyčerpají nejen jeho psýchu, ale 

i  fyzično. Další rady spočívaly v přijímání pokrmů pouze jedenkrát denně, s absencí 

masa, ptactva, vajec, mléka, tučných a sladkých jídel, luštěnin a zelí. Člověk si zde 

pokládá zlomyslnou otázku, čím by se tedy tehdejší lidé měli živit. V dobových 

dietetických příručkách se doporučuje jídlo kyselé a kořeněné.
143

 

 Ve fraucimorech nebyl život úplně jednoduchý. Paní domácí zde uváděla dívky 

do světa módního oblékání a dávala jim na srozuměnou pravidla, která se týkala 
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hygienických a kosmetických návyků. Pro obyčejné dívky ze zemských tvrzí toto 

muselo představovat nový svět. Obličej se líčil dle starobylých kosmetických návodů, 

kde hlavní roli hrála fermež. Dbalo se na staré postupy apatykářů i kořenářek. Dámy se 

ve fraucimorech koupaly častěji, než bylo obvyklé. Vyráběly se kosmetické masky 

z  vaječných bílků a myrhy, jež měla vyhladit vrásky.
144

 

 Fraucimory sloužily pro reprezentační lesk, byly jakýmsi ekvivalentem 

společenství dvorních dam, a čím byl fraucimor významnější, tím více hodnotnější 

a  vznešenější původ měly jejich členky, které mohly být zemankami, ale i nižšími 

šlechtičnami. Takové dámy sloužily ženám nejmocnějším. Mnoho se zde naučily 

a  získaly zde cit pro vkus a vychování.
145

 

 Líčení bylo v renesanci znakem skryté a podprahové ženské emancipace, jelikož 

měly možnost lépe svým vzhledem omámit muže. Mohlo se jim to snáze povésti, než 

ženě obyčejnějšího a skromnějšího vzhledu. Společnost se tehdy dělila na kasty, tudíž 

podle vlastní urozenosti a podle svých finančních prostředků a majetku. Čím více 

luxusu vyzařovalo z ošacení osoby, tím více privilegií požívala. Zemský sněm byl 

dokonce v šestnáctém století přinucen vydat nařízení, aby „obyčejné ženské‟ nenosily 

zlaté ani stříbrné ozdoby nebo drahý oděv. Venkovské selky se chtěly podobat 

měšťankám a měšťanky zase toužily vypadat jako zemanky.
146

 

 Je známo, že sám Erasmus Rotterdamský byl silně vymezen proti líčení. Ženy 

prý trpí bláznovstvím, jež je postihuje ve smyslu co nejvíce se vlísat do přízně mužů 

svým zdobením a je údajně jejich největší a jedinou touhou.
147

 

 O hygienu byla snaha vyvíjena, ovšem na jedné straně to s ní bylo přeháněno 

a  na druhé chyběla. Stále se věřilo, jak tomu bylo ve středověku, že namočit celé tělo 

do vody je velmi nebezpečné, protože by se póry na lidské pokožce mohly otevřít vlivu 

škodlivých látek. Kvůli tomu bylo zapotřebí často střídat prádlo a bílé košile, které 

špínu na těle cucaly jako houba. Voňavkáři a parfumerie měla větší tržby než výroba 

mýdla.
148

 

 Vyšší třída však byla přímo uhranuta novým fenoménem vzniku budoárů 

a  koupelí. Za Františka I. byly veřejné lázně a okrouhlé kádě na koupel nahrazeny 
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oválnými vanami. Diana de Poitiers měla používat pleťovou kosmetiku, která tvořila 

kombinaci zlatých lístků rozemletých v dešťové vodě či v prasečím mléce.
149

 

 Eleonora, favoritka Karla VIII., svá prsa zase namáčela do opiové vody, 

růžového oleje, kafru, i jemného extraktu z břečťanu.
150

 

 Není žádných pochyb o tom, že díky špatné hygieně vznikala velká spousta 

nemocí. V roce 1495 vypukla epidemie syfilidy jako první mezi francouzskými vojáky 

v Neapoli. Do Čech tato zákeřná nemoc přišla až na konci patnáctého století. Syfilidě se 

říkalo španělská chřipka nebo i francouzská nemoc či neapolský mor. Slovo syfilis 

pochází z básně veronského lékaře, zveřejněné roku 1530, přičemž Syfilis je jméno 

smyšleného pastýře.
151

 

 

3.4. Ráj – Eva 

 

 18I řekl Hospodin Bůh: ,,Není dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc 

jemu rovnou.‟19 (Gn 2,18 ˗ 2,19) 

 Na počátku, jak vidno, byla žena pro muže svrchovanou, jemu rovnou osobou, 

jež mu měla být k ruce a vytrhnout ho ze spárů osamocení.  

 21I uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. Vzal jedno z jeho žeber 

a  uzavřel to místo masem.22A Hospodin Bůh utvořil z žebra, které vzal z člověka, ženu 

a přivedl jí k němu. (Gn 2,21 - 2,22)  

 4Had ženu ujišťoval: ,,Nikoli, nepropadnete smrti. 5Bůh však ví, že v den, kdy 

z  něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.‟6Žena viděla, že 

je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. 

(Gn 2,4 - 2,6) Zde se nabízí otázka, proč zrovna had je v Bibli zmiňován jako jedno 

z  nejchytřejších a nejprohnanějších zvířat. Oplývá totiž atributy více než 

pozoruhodnými. Jako jednomu z mála zvířat mu přísluší zároveň svým uštknutím 

usmrtit, ale zároveň může být jeho jed v určitých dávkách a poměrech léčivý. Pohybuje 

se bez nohou, rodí se z vajec jako ptáci a žije v temnotách a děrách, ale také se velice 

rád ohřívá na slunci. Je symbolem obnovujícího se stavu, znovuzrození, výmluvně 

vyjádřeném na Aeskulapově holi. V křesťanském světě je znamením ďábla a jen díky 

Kristovi byl opět obnoven dobrý svazek s člověkem: ,,Její potomstvo ti rozdrtí hlavu.‟(1 
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Mojž 3,15) Ve středověku se had pojil jakožto svůdce se svedenou ženou, proto jeho 

hlava bývá zobrazována s částí ženského těla nebo naopak.
152

 

 Problém zde nastává ve střetu s bohorovností.  Tkví nebezpečnost ženy 

v  její zvídavosti? A proč si had musel vybrat Evu, a nikoliv Adama? A kdyby se 

pokusil had svést Adama, neučinil by snad stejně a také by nepodlehl?  

 16Ženě řekl: ,,Velice rozmnožím tvé trápení z bolesti těhotenství, syny budeš 

rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.‟22I řekl 

Hospodin Bůh: ,,Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby 

vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ na věky.‟(Gn 3,16 - 3,22) 

  Zde je poukázáno na sesazení ženy z její pozice rovnosti do podřazenosti muži. 

Oba dva ztrácejí nesmrtelnost, díky ztrátě naivity a poznání zla. Jedinou spravedlností, 

kterou v tomto světě ještě máme, je spravedlivá smrt pro všechny. Co by člověk 

všechno napáchal, kdyby byl živ na věky, a nikterak nereguloval své vášně a své 

negativní pohnutky duše?  Eva ale dle některých výkladů nebyla první ženou - tou 

měla být Lilith. První zmínky o ní nacházíme v Eposu o Gilgamešovi, v příběhu 

pojmenovaném Gilgameš a vrba. Mělo se jednat o bytost, jež žije společně s hadem 

v  mystickém stromu, který vykotlal Gilgameš, a toto stvoření prchlo do pustiny. Její 

jméno pochází ze sumerského symbolu ,,lil‟, jenž můžeme přeložit jako vítr. Lilith tedy 

byla nejspíše dána moc létat. V sumerských mýtech měla představovat chaotické síly 

přírody, oplývat smyslně ženskou krásou, s bohatými vlasy a štíhlým tělem. 

 Adam s touto ženou nebyl spokojen, jelikož po něm požadovala rovnoprávnost, 

chovala se zcela otevřeně a vášnivě, svobodně prožívala svou sexualitu. Jednalo se 

o  archetyp nezávislé, nebezpečné a ničeho se neštítící ženy. Jejím opakem byla Eva se 

svou poddajností a mateřským založením.
153

 

 Muž a žena bývají nejčastěji v tomto období vyobrazeni vedle sebe právě jako 

Adam a Eva. Jakožto reprezentanty lidského rodu je roku 1504 na mědirytině 

vypodobnil Albrecht Dürer, kde zkoumal jejich ideální proporce.
154

  

 Had má na tomto mědirytu dokonce malou korunku. Jsou zde spolu s myší, 

kočkou, zajícem, papouškem, jelenem a býkem. José Pijoan tvrdí, že předobrazem 

Adamovi a Evě byli antičtí hrdinové. Herkules byl vzorem Adamovým a Venuše byla 
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vzorem pro Evu. Zvířata u jejich nohou představují čtyři lidské temperamenty - jelen 

melancholii, protože mu chybí žluč, zajíc je obrazem pro sangvinika, býk zase odrazem 

flegmatičnosti a kočka číhající na myš je ukazatelem cholerického stavu.
155

 

 Nejzajímavějším a nejpreciznějším je ovšem výklad Rudolfa Chadraby. Hra 

kočky s myší má být ukazatelem děje, analogií k Adamovi a Evě. Papoušek patří 

Adamovi, protože je symbolem dobroty a moudrosti. Snítka horského jasanu, jež svírá 

Adam v ruce, poukazují na strom života v protikladu ke stromu poznání dobrého 

a  zlého, který se nachází ve středu výjevu. Temperamenty zvířat jsou jednostranným 

způsobem vyhraněné, což nikterak nepředstavuje harmonii potřebnou pro zdolávání 

životních úkolů a strastí. Nejlépe je na tom zajíc sangvinik, jelikož jeho temperamentem 

v ryzejší formě oplývali lidé v ráji. Jakmile se však Adam zakousl do jablka, na lidský 

rod se převedly zbývající tři temperamenty a jejich nepraktická a zkázonosná 

jednostrannost.
156

 

 Papoušek se na výjevu z ráje vyskytuje kvůli tezi, že umí vyslovit jméno Eva. 

Když se vysloví pozpátku, je z toho Ave. Při Zvěstování takto byla oslovena Marie, jež 

je protipólem Evy, které se v její osobě dostane rozhřešení.
157

 

 U Jeana Cousina a jeho vyobrazením Evy Primy Pandory tušíme skrytou 

biblicko - mytologickou alegorii.  Z ní vychází, že ženy jsou hlavně a především 

ďábelské pokušitelky a Eva a Pandora jsou duchovními dvojčaty, spojené svým 

nebezpečným poutem, přičemž jejich až nadpozemská krása kryje zdrcující pravdu. Obě 

dvě svým konáním přivedly lidstvu zhoubu. Eva, když jako první žena neuposlechla 

příkaz Boha a Pandora, která otevřela skříňku, z které se dostaly pryč všechny negativní 

věci. Na exemplárním příkladu je možno si prohlédnout, že ideál ženské krásy byl 

ztělesňován, později v manýrismu, tělem až nepřirozeně dlouhým, menší hlavou a prsy 

kulatými a vysoko posazenými. Eva Prima Pandora zde však představuje pasivitu, 

vidíme ji jako pouhý sexuální objekt, jehož pravá ruka spočívá na lebce a levá ruka zase 

na tajemné nádobě.
158

[11] 

 Lucas Cranach dal vzniknout asi třiceti obrazům Adama a Evy, které se liší 

pouze v gestech, přírodninách a rozmístěním zvířat.
159

[28] 
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 Hieronymus Bosch hojně zobrazoval Adama a Evu na svých apokalyptických 

a  ponurých malbách. Zahrada pozemských rozkoší z roku 1500 nás upoutá hojným 

figurálním i vegetabilním rozptylem, zacházejícím až daleko za hranice fantazie. V půli 

rajské zahrady se nachází kašna života, na skále pod ní leží drahé kameny, je celá zalitá 

azurovou lagunou, aby byla nepřístupná každému, kdo by k ní chtěl zavítat. Ve kruhu se 

nalézá oko, v kterém vysedává sova. Zvířata se zde navzájem požírají. Bůh je velkou 

měrou podobný klasickému zobrazení Krista. Skleněné předměty a ovoce, jež se 

vyznačuje křehkostí svých slupek, naznačuje marnost a pomíjivost rozkošnického 

života. Tůň, ve které se myjí ženy se zlatavými a zrzavými vlasy, obklopují projíždějící 

se chlapci na koních. Jízda na koni byla ekvivalentem pohlavního aktu a stejně tak 

,,Venušina  lázeň‟ poukazovala na skutečnost být nemravně milován. Architektonicky 

neobvyklé růžové budovy, které okupují milenci, mají na sobě výstupky, jež při větší 

dávce fantazie mohou připomínat tvary sexuálních symbolů. Na pravé straně, v dolním 

rohu, pobývají Adam a Eva blízko jeskyně. Dle apokryfů našli své útočiště po vyhnání 

z  ráje právě tam.
160

[23] [24] [25] 

 Nachází se zde mnoho jahodových plodů, které symbolizovaly vyvíjení úsilí 

o  tělesnou lásku, ale nikoliv o tu duchovní. Když se hledají lesní jahody a konzumují 

se, tak mají zcela výtečnou chuť, která však brzo pomíjí a zanechává v nás pouze pocit 

melancholie.
161

 

 Pomíjivou a záletnou lásku nám dává na znamení muž, jenž na svých bedrech 

nese škebli, jelikož potupným způsobem oklamaný manžel poklesne pod břemenem 

nevěrnosti své ženy. Všechny zde vyobrazené šťavnaté plody, svádějící k zakousnutí, 

stejně jako vodní prostředí, slouží jako ukazatel k pokušení.
162

 

 Dvojsečnost výkladu je však zjevná. Gary Schwartz je zastáncem teze, že 

Zahrada pozemských rozkoší nám předkládá obraz toho, jak by eventuálně vypadal 

svět, kdyby Adam a Eva poslechli Boha. Lidé by byli nevinnými divochy a oddávali by 

se nevázaným radostem v zemi, překypující rozkoší. V zemi, kde mohou poznat 

nekonečnou hojnost dobrých plodů, v kterých bydlí, milují se, krmí se jimi a nosí je 

jako šaty na sobě. Kdežto v pekle jsou vystaveni mukám, pocházejícím z nástrojů 
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a  přístrojů, které vymysleli lidé. Zde se ukazuje, že to, co je dílem Boha, je dobré, a to, 

co je dílem člověka, svádí ke hříchu a utrpení.
163

 

 V Posledním soudu z roku 1505 od Hieronyma Bosche si můžeme povšimnout 

zajímavosti, že Bosch ukazuje pouze stvoření Evy, kterou znázorňuje v dialogu 

s  hadem, jenž má ženskou tvář. Stejně tak je pozoruhodné na vyobrazení Pokušení 

svatého Antonína od Hieronyma Bosche z let 1505˗1506 fakt, že žena, jež svádí svatého 

Antonína k neřestným myšlenkám, svou podobou rezonuje s první ženou Evou. Obývá 

strom, jehož puklý kmen je slovním obratem slangového názvu pro dámské 

přirození.
164

[22] [21] 

 

3. 5. Venuše 

 

 Sandro Botticelli se ve svém Zrození Venuše z roku 1485 inspiroval básníkem 

Angelem Polizianem, který složil báseň jménem Stanze per la Giostra uvedenou ve 

Florencii u slavnosti medicejského turnaje v lednu roku 1475. Přibližoval v ní reliéf na 

bráně Venušina paláce, kterému dal vzniknout Vulkán. Venuše zde měla spočívat na 

precizně stvořené lastuře a doprovázet ji měli mladí bohové větrů nad lehce zvlněným 

mořem, kde měla přistát na ostrově. Na tomto ostrově se měla setkat se třemi Hórami, 

které jsou bohyněmi ročních období. Vroucně Venuši přijaly a projevily jí svou přízeň 

jako panovnici světa. U Botticelliho zcela nesouhlasí počet hór, jelikož ji na ostrově vítá 

pouze jedna z nich. Sandro Botticelli se ve svém zobrazování Venuše nechává více 

inspirovat Agnolem Polizianem, Marsiliem Ficinem nebo i Leonem Battistou Albertim, 

než originálními texty starých Řeků a Římanů.
165

[56] 

 V blízkosti Venuše se nachází Zefyr, jenž je znám jako západní vítr. Ocitají se 

v  pomerančovníkovém hájku, přičemž Hóra je oděna do bílých šatů, jež jí volně 

splývají dolů a zdobí je chrpy, které jsou elegantně zapleteny do sebe. Je 

představitelkou jara, stejně tak jako znovuzrození. Na znak svého poslání jí u jejích 

nohou rozkvétá bílá sasanka. Má zapletený pásek z jemně růžových růží a kolem krku 

má ovinut věneček z věčně zelené myrty, která symbolizuje lásku až na věky. Afroditu 

zkrášlovala jako její atribut, ale pro svou stálou zeleň byla i symbolem nesmrtelnosti.
166
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 I růže, jakožto uctívaná rostlina Venušina, je symbolem lásky. Červená růže 

měla pocházet z Adonisovy krve, z růží se vyráběly věnce pro Bakcha a při bujarých 

pijatykách si tyto věnce účastníci kladli na hlavy, protože si mysleli, že jejich okvětní 

lístky mají chladivé účinky na vrcholek těla. Růže měla být stvořena zároveň s bohyní 

Venuší.
167

 

 Venuše se měla zrodit z mořské pěny, jež vznikla z uraženého mužství Uranova, 

které spadlo do moře a vytvořilo na hladině onu pěnu. Z Urana a Gaie vzešli Titánové, 

kam patřil i syn Urana, Kronos, jenž onen čin spáchal. Afras je  v řečtině pěna.
168

 

 Velký rozdíl je však mezi zobrazením Venuše Anadyomene a Venuší Pudicou. 

Venus Pudica je cudnou a rukama si skrývá každý odhalený kousíček kůže, především 

intimní partie, a Venus Anadyomene se vynořuje z vln, vlasy kroucením zbavuje 

kapiček vody a je zcela nahá.
169

 

 Anadyomene roku 1520 znázornil Tizian pro Alfonsa I. d´Este, jenž byl 

ferrarským vévodou. Zvolil rozdílný přístup než Botticelli, a více se přidržel 

hodnověrnosti antické deskripce Apellova díla. Venuše od Tiziana má svá pevná stehna 

napůl namočena ve vodě a ždímá si mokré vlasy.  

 Na lásku nebeskou a pozemskou z roku 1515 od Tiziana je možno aplikovat 

sofistikovanou tezi, pocházející z antiky a rozvíjející se v renesanci. Praxiteles měl 

vytvořit dva typy Venuší  - jednu z nich ukrytou v oblečení, již chtěli odkoupit Kójští, 

jelikož to bylo znamením dobrých obyčejů. Požadavek na tu nahou vznesli Knidští, 

kteří mínili, že jejich Venuše je nepřehlédnutelná a smyslně krásná ze všech stran, jak 

se uvádí v Pliniově Historii Naturalis, v třicáté šesté knize. Zygmunt Wáźbiński hovořil 

o příhodě, jež se odehrála v souvislosti s Praxitelovými Venušemi, která se stala bází 

novoplatónské teorie mravní krásy.  

 Marsilio Ficino zase dodal komentář k Platónovu Symposiu, kde je Venuše 

knidská a její obnaženost symbolem filosofické dokonalosti, humanitas, lásky nebeské. 

Tato láska je prakticky na absolutním piedestalu, a tudíž nedosažitelná. Venuše kójská 

je pouze Venuší pozemskou, tudíž i pozemskou láskou - Venere volgare.
170

 

 Někdo obraz vykládá jako alegorii manželské lásky. Má uctívat a slavit sňatek 

Nicolly Aurelia, který má svůj erb umístěn na sarkofágu.
171
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 Měl by sloužit jako nádrž na vodu, ale zde hraje úlohu antického sarkofágu. Na 

reliéfu je vyobrazen společně s Erótem Thanatos, jenž je bohem smrti.
172

 

 Nicolla Aurelius si bral Lauru Baragottovou v máji roku 1514 v Padově. 

Ošacená žena vykazuje mnoho konvenčních znaků nevěsty. Jejím účesem jsou pouze 

rozpuštěné vlasy, avšak šat má z hedvábí. Nahá žena má v ruce svírat lampu lásky, která 

by měla být plná budoucích slibů.
173

 

 Giorgioneho Spící Venuše je plná utajených sexuálních narážek, ohnutá pravá 

ruka, jež se ovíjí okolo Venušiny hlavy, má avizovat ženskou sexualitu. Tuto malbu 

dokončoval Giorgioneho dobrý přítel Tizian, jenž se zde věnoval především 

krajině.
174

[17] 

 Venuše Urbinská od Tiziana v podstatě zobrazuje šlechtičnu Eleonoru Gonzagu, 

jež zde posloužila jako předloha. Obraz byl vytvořen pro Guidobalda della Rovere, 

nejdříve vévodou z Camerina, později vévodou z Urbina. Venuše od Tiziana se ukazují 

převážně nezahalené, pouze u Venuše zavazující oči Amorovi je tomu jinak.
175

[16] 

 Tizianova La Bella z roku 1536 má stejné rysy ve tváři jako Venuše urbinská.
176

 

 Pokud se na Afroditu zaměříme pečlivěji, tak zjistíme, že její mušle je mušlí 

ústřice a taktéž ať vstoupí kamkoliv, tam za ní poroste bohatá květena. Měly by ji 

provázet její holubice a vrabci, kteří jsou pověstní svou necudností. Kult Afrodity sídlil 

v Pafu, každé jarní období se zde kněžky od Afrodity svlažovaly v moři a okamžitě 

odtud vyšly s patrným omlazením.
177

 

 Zasvěceny jí byly sépie, mořští ježci a mořské sasanky, které se nacházely těsně 

vedle jejího oltáře, a byla zobrazena, jak vytrubuje na tritónku, což najdeme na gemě 

z  idské jeskyně.
178

 

 Venuše s Amorem Lucase Cranacha z roku 1509 je prvním profánně laděným 

obrazem nahé postavy ženy v reálné životní velikosti v severském malířství. Redukuje 

postavy z narativního prostředí na figuru před temným pozadím. Takto bylo často 

postupováno v dílně Sandra Botticelliho. Pokud budeme sledovat děj odshora, uvidíme 

nápis s mravoučným upozorněním, který hlásá, abychom všemi silami, které máme, ze 

svého těla vyhnali chtíč, kvůli tomu, aby nás Venuše zcela neovládla a neudělala z nás 
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slepce. Pravou rukou brání Amorkovi, aby vypálil z šípu. Zadržení v tomto aktu 

znamená zabránění ve volné působnosti ničivého chtíče. Zde se slučuje mravoučná 

poučka s ženským aktem. Navíc se zde poprvé u Lucase Cranacha objevuje spojení 

specifického textu a obrazu.
179

[31] 

 Spolu s vnějšími křídly oltáře sv. Kateřiny Venuše s Amorem zřizuje 

typologickou řadu vyobrazení plných figur na temném pozadí, které jsou separované 

a  za čas se stávají Cranachovou libůstkou ve tvaru menších kabinetních kousků.
180

 

 

3.6. Nádhera květin 

 

 Lidé renesance měli ve zvyku obzvláště jímavý obyčej, a to přirovnávat ženskou 

krásu či krásu jako takovou k rostlinám a květinám. Renesanční spisovatelé podědili 

z  klasických antických textů srovnávání ženského pokolení s Přírodou.
181

 Žena bývala 

v dokonalém háji či hvozdu nebo v idylické zahradě, či sama se v básních touto 

zahradou často stávala.  

 Slavný je sonet Edmunda Spensera  (1522˗1599) s číslem šedesát čtyři. 

Srovnává ženské části těla s rozličnými květinami,  a formuje tak anglickou 

anatomickou zahradu. Ženské rty přirovnává k dvěma fialovým vínkům, přičemž fialka 

modrá v moderní květomluvě žádá, aby bylo věnováno srdce milované osoby.
182

 

 Na každé tváři jí voní růže a na bílém čele konvalinky. Konvalinka hlásá, že 

v  srdci milovaného se nachází obraz naší osoby.
183

 

 V očích měla dva rozkvetlé hvozdíky a hrudník měla jako záhon jahod v máji. 

Šíji pokrývaly orlíčky. Orlíček nám napovídá, aby osoba byla zmužilá a statečná.
184

 Ňadra milované byly jako lilie, než opadají a v nich dvě jasmínové voničky. Lilie 

bílá nás upomíná na skromnost a nevinnost.
185
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 Proslulá je také síť asociací mezi dámskými křivkami a ovládanou zemí v hlavě 

Kryštofa Kolumba. V deníkovém záznamu srovnává čerstvě objevenou zemi s ženským 

ňadrem ve formě hrušky. V části této země mělo být nalezeno něco, co je souvztažné 

s  ženskou bradavkou.
186

 

 Nymfa Flora je spojením ženy a květů dohromady. Flora byla ve starověkém 

Římě bohyní květů a úrodnosti kraje. V Římě měl její kult zavést Titus Tatius 

a  nejstarší chrám Flory se nacházel na Quirinale. Její slavnost se zahajovala dvacátého 

osmého dubna a slavnosti zahrnovaly tanečnice, jež se postupně svlékaly ze šatů, což 

mělo sloužit jako alegorie opadávajících lístků. Mezi lid se také házel hrách a boby. Lid 

na sobě nosil růže. Je tou samou osobou jako řecká Chlóris, manželka Zefyra.
187

  

 Flora od Tiziana z roku 1515 má pleť jako vytesanou z mramoru, v rukou drží 

květiny a na sobě má bílou halenu, jež jí lehce spadává dolů a ukazuje kus odhaleného 

hrudníku. V kontextu dobové módy má lehce zrzavé vlasy.
188

 

 Giuseppe Arcimboldo namaloval více bohyní květin, ale ta stěžejní byla 

vytvořena roku 1588. Zdánlivě nás pozoruje očima poskládanýma z kvítků. Na prsou 

této Floře kvete žlutá lilie. Jde zde o symboliku života, znovuzrození a plodnosti. 

Okvětní plátky pulzují na těle společně s kůží a splývají z bílé do růžové. Pestré květiny 

na hlavě Flory je formují v nádhernou korunu.
189

[20] 

 Jaro od Giuseppe Arcimbolda z roku 1563, nacházející se nyní v Madridu 

v  Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, mělo být doprovázeno 

alegorií Vzduchu, na což nás upozorňuje fragmentovaný popisek na druhé straně. Do 

Španělska se nejpravděpodobnější cestou dostalo jako dar pro krále Filipa II.. Rostliny 

jsou zobrazeny až se zarážející botanickou přesností. Žádná z komponovaných hlav 

fantazijních rostlinných Arcimboldových postav neoplývá takovým ohromným 

bohatstvím. Je zde vyobrazeno až osmdesát rostlinných druhů.
190

 

 Zde v následující tabulce následuje výčet všech osmdesáti rostlin a jejich 

odborných botanických názvů.[Příloha] 

 Primavera od Sandra Botticelliho vznikla patrně ve spojitosti se sňatkem 

Semiramis d´Appiano s Lorenzem di Pierfrancescem de ´Medici. Opět 
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v  pomerančovníkovém háji je rozestoupena Venuše a přes palouk k ní míří dívka 

v  šatech obsypaných květy.  Drží příval růží, které v každém okamžiku rozhodí po 

louce. Kompozice se ovšem dělí ve dví. Symbolizuje přeměnu nymfy Chlóris, která 

nejdříve prchá před svým budoucím chotěm, který se do ní zamiloval, letícím Zefyrem, 

v průsvitné říze. Vedle však už stojí celistvá bohyně Flóra. Jde zde o časově 

nesystematickou ilustraci, která postihuje dvě po sobě jdoucí fáze. Nastává zde bezčasí, 

kde se děj věčně opakuje jako zaseknutá gramofonová deska. Cykličnost je ovšem pro 

humanistické učence věčně opakujícím se koloběhem života. [57] 

 Botticelli se inspiroval Albertim ve spisu De pictura. Nadchla ho skupinka tří 

Grácií, a tak ji sám umístil do svého výjevu. Nachází se v levé polovině obrazu. Dámy 

jménem Aglaja, Eufrosina a Talia jsou alegoriemi. První je alegorií štědrosti, která 

rozdává, Eufrosina přijímá a Talia je dárkyní dobrodiní, které posílá dále. Toto je 

reprodukcí popisů antických nejslavnějších Apellových obrazů. Na rohu stojí i Merkur, 

jenž odhání s caduceem přibývající oblaka.
191
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4. Žena a tělesnost 

 

4.1. Nahota a ňadra 

  

 Renesance slavila svůj návrat k nahému tělu velkolepě. Projevy spatříme hlavně 

v mytologiích, ovšem stejně tak v biblickém tématu, jako je Tintorettova Zuzana v lázni 

z roku 1561. Giulio Romano nahotu ilustruje na freskách v Sala di Amore v Mantově, 

v  paláci jménem Palazzo del Tè. Jupiter se zde neskrývaně chystá k milostnému aktu, 

nejdříve se však Olympii pokouší svést. Giorgione zase ve svém Venkovském koncertu 

z roku 1510 ilustruje větší množství neoděných žen s oblečenými muži. Ani Pietro 

Arentino (1492˗1556) se nevyhýbá v literatuře ve vlastnoručně napsaných pamfletech 

pornografickým narážkám, dalo by se říci, že je s radostí spíše pěstuje.
192

[14] 

 Nahota není v žádném ohledu špatná věc, což je patrné už z výše zmíněného 

obrazu Tizianova, Láska nebeská a láska pozemská. Ta nahá žena má výsadu být 

alegorií nebešťanky, která je nadsmyslovým, nadpozemským stvořením. Zcela se 

oprostila od pozemských záležitostí. Ovšem ta oblečená, je i se svými drahými kameny 

a šperky symbolickým vtělením pomíjivosti prostopášného světa.
193

 

 Nárůst vzdělanosti, zkultivování mravů a materiální podmínky pro život dosáhly 

svého zlepšení. Oblečení už nemělo punc nedostupnosti a lidé si ho mohli snáze pořídit. 

Nahota začala mít nádech erotična, jelikož ve středověku se považovala za věc lidskou, 

přirozenou. Rozvíjel se svět „renesančních modelek‟. Haarlemská akademie byla první, 

která silně přispívala na užívání živých modelů pro malbu aktů, jakožto první škola 

v  Holandsku. Na jejím rozvoji se nepodílel nikdo méně proslulý, než Bartholomeus 

Spranger, který se ve svých malbách nechává inspirovat Corregiem a Parmigianem.
194

 Nejvýraznějším prvkem na nahém ženském těle jsou bezesporu ňadra. Italský 

spisovatel Agnolo Firenzuola ve svých Rozpravách o ženské kráse z roku 1548 je velice 

příkrý k ženám, které se všemi možnými způsoby snaží skrýt svá ňadra. V jedné 

konverzaci dokonce přesvědčuje ženu, že pokud si okamžitě nestáhne nadbytečnou 

roušku, kterou si uzpůsobila na svém hrudníku tak, aby byl skryt očím zvědavců, tak 

s  ní přeruší konverzaci. Toto dílo je jedním z nejčtenějších dobových literárních spisů 
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italské literatury šestnáctého století o ženské kráse. Na všech dvorech v Itálii našlo svou 

odezvu. Firenzuola se ve svém díle nijak přehnaně nekrotí a představuje si svěží 

a  skotačivé prsy, které se mají tlačit hlavně vzhůru. Nechtějí být stlačovány šatstvem 

a  chtějí opustit své příšerné vězení. Pokušení na sebe nemůže zůstat dlouho čekat. 

Ňadra jsou dle Firenzuoly natolik okouzlující a překrásná, že i kdyby se na ně nechtěl 

dívat, přece jen na nich musí spočinout jeho zrak.
195

 

 Na dvoře papeže Lva X., jehož vláda trvala od roku 1513 do roku 1521, který se 

vyznačoval světskostí, Augustin Niphus sepsal sonet O lásce a kráse (De Pulchro et 

Amore) a při psaní pomýšlel na Janu Aragonskou. Ve verších mu nedělalo potíže ji 

potají svléknout a vylíčit její poprsí, jež mělo být střední velikosti a mělo vonět po 

ovoci. Určitá odrůda broskve nese název ,,prs Venušin‟.
196

 

 Niphus měl však jiné choutky a ňadra Jany Aragonské připodobnil k obráceným 

hruškám, které jsou dole oblé a dle něj se mění ve skvostné kužely.  

 Ňadra totiž představovala symbol nové sexuální revoluce. Svoboda, typická pro 

renesanci, se projevovala tím, že se prostitutky promenovaly s ňadry téměř odhalenými, 

či úplně odhalenými na ulici.
197

 

 Ve Francii vznikaly v období rozmezí let 1530-1550 typy básní, takzvané 

blasons, jež můžeme volně přeložit jako ódy, jež adorují jednotlivé části ženského těla. 

Báseň Krásná ňadra (Le Beau Tétin) od Clémenta Marota je do určité míry odpovědná 

za rozšíření tohoto stylu. Antiblasons byly pravým opakem. Ženské tělo zesměšňovaly, 

ničily a vulgárně mu spílaly. Šlo v nich o karikování a parodování sentimentálních 

a  nasládlých slov. Z hlediska psychologie se zde projevovala hrůza mužských obav 

a  pochybností do ženské postavy. Bázeň mužů ze stárnutí jejich vlastní osoby, bezmoci 

a smrti se zde plně promítla.
198

 

 Blasons vytvářely i ženy, například Pernette du Guillet a Louise Labéová. Byly 

představitelkami charakteristicky ženské estetiky touhy. Pernette du Guillet akceptovala 

jako nejvyšší formu lásky tu platonickou. Byla žačkou a múzou novoplatonika Maurice 

Scèveho, jenž bojoval za svobodu duše a mysli, která je uvrhnuta v žaláři těla. Tělo nám 

totiž zabraňuje dobře vidět a rozumně nahlížet. Toto poselství se ukrývá v Epigramu XI. 

Touha po kráse se zde transponuje na milovaného člověka.
199
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 Muže ženská ňadra uváděly do stavu šílenství po staletí. Zde máme několik 

z  postihnutých mužů. Duchovní pocházející z Francie, básník Pierre Ronsard, napsal 

obšírný cyklus zamilovaných básní, které dedikoval Kassandře. Kassandra byla dcerou 

bankéře florentského původu, který posluhoval francouzskému králi. Své sonety 

pojmenoval Lásky a jiné básně. Kassandra působila bujně na Ronsardovu fantazii, 

jelikož její ňadra popisoval jako zcela úchvatná, nádherná panenská poupata a dokonce 

i  velmi půvabně, jako záhony mléka.
200

 

 Sám Jindřich II. si na svém dvoře vydržoval milenku jménem Diana z Poitiers. 

Tato žena byla pokládána za převtělení samotné bohyně Diany. Dala vzniknout 

nedostižnému vzoru ženy, jež má vysoké čelo, tenký nos a ústa, stejně tak jako ideálně 

usazené poprsí. Podle zpráv, jež se dochovaly, byla tato žena až neskutečně krásná, ale 

i  velmi inteligentní. Její části těla se staly modelem pro Dianu v mnohých kresbách, 

malbách, sochách, emailech i bronzových plastikách.
201

[12] 

 Měla mimořádný vkus a byla vdaná za velkého senešala Louise de Brézé. 

Senešal byl sluhou, neboli dvorským správcem, či hofmistrem. V dřívějších dobách měl 

na starosti hlavně královskou tabuli, vyvinul se v nejvyššího dvorského úředníka. 

Senešal se takřka stal královým náměstkem. Jejich úřad se zrušil roku 1191. Byl však 

ponechán jako úřad královský. Na královském dvoře měli tedy titul velký senešal.
202

 Její manžel byl shodou okolností vnuk Karla VII. a Agnès Sorelové, jež byla 

modelkou pro Pannu Melunskou od Jeana Fouqueta. Agnès a král Karel VII. byli 

milenci, přičemž byl mezi nimi dvacetiletý věkový rozdíl.   

 I když právoplatnou manželkou Jindřicha II. byla Kateřina Medicejská, tak 

Jindřich II. oslavoval krásu spíše své milenky. Na rytířských turnajích a kláních nosil 

její barvy, totiž černou a bílou. Díky svému postavení získala mnoho držav, například 

Chenonceaux. Udělil jí mnoho význačných titulů a vysokou rentu.
203

 

 Od dob Heleny Trójské, o čemž se zmiňuje Plinius, řecká tradice uctívala ňadra 

Helenina jako nejpůvodnější inspiraci tvaru první vinné číše. Kronikář Brantôme 

vypozoroval tento zvyk i u Jindřicha II., jehož číše byla vymodelována do tvaru Dianina 

ňadra.
204

Jak už bylo zmíněno, k ňadrům díky dobové módě nebylo přistupováno příliš 

jemným a neinvazivním způsobem. Až příliš mnoho smrtelných zranění, zlomených 
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žeber i obrácených bradavek mělo na svědomí nepohodlné ošacení. Korzety musely 

nosit už dvou a půl až tříroční děvčátka. Neohebné a těsné korzety byly z velrybích 

kostic, dřevěných nebo ocelových výztuží.
205

 

 Královna Alžběta I. anglická neměla mnoho obrazů s nahými těly, jelikož jich 

byl v puritánské Anglii nedostatek. Panenská královna lidem i dvoru připravila šok 

svým bezprostředním chováním, humorem, neústupností a odvahou. Namístě, dle 

puritánských požadavků, bylo střízlivé odívání a zdrženlivé sexuální chování.
206

 Přestárlý světový náboženský názor se stahoval do pozadí před světskými 

radostmi, které svoji sílu nabíraly v nových ekonomických, politických i geografických 

skutečnostech.
207

 

 Ve výtvarném umění středověku byla v módě malá ňadra, která se nacházela nad 

větším, vypuklým břichem, které poukazovalo na možné těhotenství. Prsa renesance 

byla silně přeerotizovaná. Naopak v baroku, především ve vlámském umění, byla prsa 

nositelkami životodárného významu, spojnicemi s mateřstvím.
208

 

 Hmatu, jakožto jednomu z pěti smyslů, bylo častokrát věnováno vyobrazení 

mužské ruky na ženském poprsí, jež dohromady avizovalo i morální poučení a poukaz 

na chtíč, který se může pojit s prodejností. Mužská dlaň, spočívající na ženském poprsí, 

byla častým zobrazením renesančního umění, které poukazovalo na určitý pocit 

vlastnictví.
209

 

 Ňadra, která nás vyzývají, najdeme u Raffaela v jeho La Fornarině (1518-1519), 

u Tintoretta u Ženy s odhalenými prsy (1570), která by měla představovat spisovatelku 

a kurtizánu Veronicu Franco nebo ve škole z Fontainbleau, kde portréty odhalené Diany 

z Poitiers byly součinitelem dvorské reprezentace. Křesťanská láska ve spojení s ňadry 

je motivem výjevu s římskými Cimonem a Perou, jež je láskou oddanou a pečující. 

Nezvyklé postavení ňader mají zase Leonardova Madona Litta (1491) nebo Madona 

s  papoušky (1527) od Hanse Baldunga Griena. 

  A koneckonců mateřskou hojnost je možno spatřit na ještě antické mnohaprsé 

Artemidě z Efezu.
210
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4.2. Erotika nejen na rudolfinském dvoře 

 

 Erotický život nemůže být hlavním prvkem jakéhokoli projevu krásy, protože by 

obě pohlaví musela dávat najevo stejně tak rozdílné záliby estetické, jaké jsou jeho 

opravdové fyziologické a pudové snahy.
211

 

 Není však možné sex z umění zcela vyloučit. Pohlavní pud nelze vynechat. 

Charles Lalo cituje J. M. Guyaua. 
212

 

 Krásný příklad nám popisuje Vasari. Fra Filippo Lippi při výzdobě hlavního 

oltáře řeholnic Svaté Markéty jednoho dne spatřil svěží novicku Lukrecii, jejíž 

fascinující krása očarovala Lippiho jako umělce. Stála mu modelem pro Nejsvětější 

Pannu. Později ho upoutala jako milence a zosnoval únos. Musela zrušit svůj řeholní 

slib a Fra Filippo se s ní rázem oženil. Nakonec mu porodila i syna Filippina, jenž byl 

také malířem. Zde se spojila adorace estetická a milostná, která se pouze nahradila 

jednoduchým přemístěním.
213

 

 Jak může člověk posuzovat něco, do čeho je osobně zainteresován, jako je tomu 

u lidského těla? V těchto otázkách je nutno odlišovat estetiku, erotiku a nakonec 

sexualitu. Dalším problémem je i rozdílné nahlížení ženy a muže na tu samou věc. 

Krása těla se od krásy tělesného potěšení odlišuje osobním spojením, mohli bychom 

jednoduše říci dotykem. Zde právě dochází ke zlomu. Je zde rozdíl citu a pocitu.
214

 Obliba obnaženého lidského těla se projevovala na estetickém vkusu 

královských dvorů po celé Evropě. Akty Ev, Venuší, Lukrécií propojovaly pozdně 

gotický obrazový kánon s klasickými motivy. V určitých případech se již erotická 

smyslnost přelévala do lascivnosti kvůli nevybalancování tenké hranice. Erotika se 

legitimizovala pod skrytem mytologických a biblických témat. Rudolf II. vlastnil 
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obrovskou sbírku kolekcí Adamů a Ev, dále kabinetních ženských aktů a mytologických 

námětů. Jeho vkusu lichotila dráždivá vyzývavost zobrazených žen.
215

 

 Erotický náboj dýchal z vyobrazení Léd s labutí, Jupiterů a Ió, jenž k ní přišel 

zahalen v mlze či Danaé, která byla zase obklopena zlatým deštěm - Jupiterem. Kopie 

Francesca Melziho (1514-1516) obrazu Lédy s labutí, původně od Leonarda da Vinciho, 

byla provedena zvláště půvabným způsobem. Léda má labuť po svém boku, úzkou 

ručkou ji objímá a na druhé straně se z vajíček líhnou její právě narozené děti. Tento 

způsob zobrazení není příliš obvyklý, většinou na malbě stojí pouze s labutí.
216

 Propojování panovnické reprezentace či vládnoucích rodů s původem antických 

superhrdinů bylo naprosto běžné. Nebylo ani neobvyklé se s nimi ztotožňovat jako se 

svými vzory. Herkules byl pro Rudolfa II. jeho animem ve formě vlastního 

ztotožňování.
217

 

 Pražské obrazy erotického nádechu mají však svůj prapůvod a shody v umění 

mnoha italských dvorů, Bartholomeus Spranger se inspiroval pro výzdobu komnat 

císařského nového paláce například v Ovidiových Metamorfózách.
218

 

 Ovidius obratně využívá účinnosti a efektnosti lásky. Je prodchnuta všemi 

příběhy a melodramaticky se projevuje různými způsoby. Přes lásky něžné a křehké po 

lásky drsné a patologické.
219

  

 Je ovlivněn řeckou tragédií, především Eurípidem a helénistickou poezií. Po 

těchto získal pozoruhodnou schopnost uvádět nás v úžas svým podivným vyprávěním. 

Většinou právě popisováním nenormálních sexuálních vztahů.
220

 

 Zde je ideální pozorovat předobraz typicky rudolfinských mytologických obrazů 

se sexuálním nádechem.  
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4.3. Koncepce tělesnosti 

 

 François Rabelais ve svém díle dokázal dokonale vyjádřit neskutečnou převahu 

materiálně - tělesného životního principu v dobách renesance. Gargantua a Pantagruel 

jsou představitelé dobové záliby ve vychutnávání koření života. Zlepšení kvality života 

přineslo hory dobrého jídla a pití, které přijímáme našimi ústy, avšak ho i následně 

vyprazdňujeme. Rabelais je básníkem tělesnosti a břicha, jak připustil samotný Victor 

Hugo. S podobnými jevy se setkáváme ale i u Boccaccia, Shakespeara i Cervantese. 

Tento přístup je prudkou reakcí na středověký asketický život, v níž dochází 

k  ospravedlnění těla. Z člověka se v této době stává homo economicus.
221

 

 Tato koncepce se diametrálně svým pojetím liší od estetických stanovisek 

dalších století. Bachtin tomuto způsobu říká groteskní realismus. Tělesná vitalita ve své  

materiální koncepci  je pro renesančního člověka velice kladným principem. Nejde však 

o egoistický přístup individuality ani izolovaného biologického jedince, ale o  všechen 

lid, humanitu.
222

 

 Toto pojetí je možné ilustrovat na Gargantuově dopisu Pantagruelovi, v druhé 

knize a osmé kapitole. V něm se praví, že mezi všemi přednostmi, milostmi a dary, 

kterými Bůh obdařil člověka na jeho začátku, je nejlepší ta, která dovoluje osobě zůstat 

nesmrtelnou, a setrvávat zde na věky věků v podobě jeho potomstva. Ještě jednou 

děkuje Bohu, jeho opatrovateli a pánu, že mu dovolil sledovat růst svého potomka, 

i  když on sám je už starý a šedivý a mnoho mu to pomůže, až jeho duše bude opouštět 

tento svět, jelikož bude vědět, že to není docela tak pravdou, jelikož nezemře plně. Bude 

v těle mladého potomka přežívat dále s tou výhodou, že i jeho pozemská podoba se 

v  potomkovi částečně odrazí a bude dále moci promlouvat k rozmanitým lidem 

a  přátelům.
223

 

 Navenek je Rabelais zcela oddaný katolické církvi. Nesmrtelnost duše zde pro 

něj není tak moc důležitá, jako nesmrtelnost těla. Pojítko s pozemským životem je 

nesmrtelnost semene, díla a jména, na což se navazuje lidská kultura. Zdá se být 

vychytralou možností, jak zastavit svůj věk a omládnout. Lidská kultura se neustále 

omlazuje, protože historický pokrok člověka pokračuje, každé nové mládí další 
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generace je novějším, vyšším mládím. Mládí se nakonec dostává na vyšší stupeň 

kulturního vývoje, jelikož je to mladost expandujícího, historického člověka.
224

 

 Tělesný princip se spojuje se zemí a reálným časem, jelikož se stávají 

podmíněnými jednotkami nového náhledu na svět. Je možno si povšimnout rozdílu se 

středověkým chápáním světa. Duše člověka se povznášely do nejvyvýšenějších sfér po 

nadčasové vertikále. Nyní se hýbou kupředu, po horizontálním směru historického času. 

 Těla lidí se stále regenerují a posunují dopředu po lince historického 

zdokonalování a stávání se lepšími.
225

 

 

4.3.1. Přístup moderní vědy 

 Z vědeckého hlediska není obličej jediným komponentem těla, který ovlivňuje 

nahlížení na fyzickou krásu. Přihlíží se i k dalším atributům, jako je výška těla, míra 

štíhlosti nebo korpulentnosti, ideální poměry pasu a boků, ale i objem prsou.
226

 

 Dokonalost tváří se zračí v jejich finitní průměrovosti. Celistvá konfigurace 

obličeje se má přibližovat podmíněnému průměru populace.
227

 

 Nejvíce hlasů pro průměrovost je přizpůsobivost pro znaky reflektující kvalitu 

potenciálního partnera. Atraktivita průměrných tváří je nejspíše důsledek jejich 

prototypičnosti. Nejhlavnější ze všeho je míra symetrie. Existují dvě teorie, které 

vykládají oblíbenost symetrických tváří. Naše oči nejsou schopny kvalitně zpracovávat 

nesymetrické tvary. Náš zrakový systém je nastaven díky souběžnému zpracovávání 

informací v obou hemisférách pro symetrické objekty. Druhá teorie postuluje na kvalitu 

exprese genů během vývoje organismu, a spolu s tím na způsobilost popasovat se 

s  nebezpečenstvími v okolním prostředí, jako jsou patogeny a toxické látky. Dle tohoto 

by se měla odvíjet kvalita genů a následná symetričnost obličeje a těla. Pokud se člověk 

a jeho organismus nedokáže vyrovnat s nepříznivými podmínkami, tak existuje velmi 

pravděpodobná možnost, že se to nějakým způsobem odrazí na těle. Pravá i levá strana 

organismu je ovlivňována stejnými geny.
228
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 Pozitivní vlivy na atraktivitu jsou i externí a expresivní. Schopnost projevit 

zájem a způsobilost ke kontaktu, směr pohledu směřovaný na nás, nebo i rozšířené 

zornice a sympatický úsměv.
229

 

 

4. 4. Proporční kánon 

 

 Cennino Cennini ve své Knize o umění zhodnotil ženské proporce poměrně 

nelichotivě. Vyjadřuje se, že o poměrech ženského těla se nemá cenu ani zmiňovat, 

jelikož stejně nemají žádnou pořádnou míru. Výjimka poukázání na ženský element 

nastává ve chvíli, kdy pojednává o tom, že ženské tělo by mělo být zobrazováno v barvě 

běloby a mužské tělo by mělo být naopak tmavší, jak tomu bývávalo ve starém 

Egyptě.
230

 

 Leon Battista Alberti zase tvrdil, že umělec má zobrazovat nikoliv to 

nejkrásnější z částí, ale má si vybrat to nejobvyklejší z částí.
231

 

 Albrecht Dürer zkoumal klasický starověk z hlediska proporčního kánonu. 

Sepsal knihu Teorie lidských proporcí, kde byly klasické postavy v klasickém pohybu. 

Dürerovi šlo o to, aby své německé spolupracovníky vyškolil k antickému přístupu ke 

kráse a výrazu.
232

 

 Vyznával estetický pragmatismus, kde umění slouží jako instrument pro lepší 

chápání světa a lidské bytosti. Jako jeden z prvých vně Itálii i Nizozemí započal dávat 

postavě osobitou fyziognomii a zkoumat její charakter. Moderním způsobem se ptá na 

otázky dotýkající se tématu krásy. Výsledky se pokouší nalézt pomocí dedukce 

a  empirického zkoumání, které zachází až za hranice laboratorního pokusování. 

Z  výzkumů vyšla krása jako relativní jednotka.
233

 

 Spatřoval ovšem velký problém v nalezení jediného, plošného ideálu. 

Renesanční teorie je značně omezena, jelikož je dle Dürera tolik krás, kolik jen může 

být rozličných charakterů lidí a věcí. Nedokázal popsat, co je to vlastně krása.
234
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 Poznávání krásy je tedy historickým dějem, závislým na subjektu umělcovy 

osobnosti. Formule krásy se pro něj skrývala ve Vitruviově Kánonu.
235

 

 Albrecht Dürer přebíral z grafik řecká a římská sochařská díla. V kresbě Únos 

Európy však výprava koresponduje s básní Giostra od Poliziana. Společenství plačících 

dívek, drapérií, jež vlají zpět po větru, býka, který otáčí svou velkou hlavu a zvláště 

postoj těla Európy, které je schouleno samo do sebe v ustrašeném gestu. Provolává své 

družky a u toho svírá v ruce býkův hřbet, v druhé ruce jeho roh a  nohy bez bot tlačí 

k  sobě v obavě, že by mohla padnout do vln.
236

 

 Albrecht Dürer se dokázal popasovat s postavami se solidní stavbou těla 

a  plastickou modelací, která odpovídala klasickému sochařství. Italové byli zase zvyklí 

na své italské vzory, které si nervózně pohrávaly s liniemi, jež téměř kaligrafickým 

způsobem opisovaly obrysy předmětů a osob a vyznačovaly se svou delikátností. Dürer 

však byl umělcem, který byl schopen přeložit nářečí italských umělců zpátky do řeči 

starověku.
237

 

 V jeho estetických úvahách byla hlavním problémem záležitost věrnosti přírodě 

jako podmínky pro dosažení krásy, jež stojí na základě harmonie celku, utvořeného 

z  částí v přesně propočteném vzájemném poměru. Tvrdil, že je potřeba vybrat  z  co 

nejvíce lidí jejich nejatraktivnější části, které jsou zapotřebí změřit a zanést do 

obrazu.
238

 

 Ve studii Dvou Benátčanek (1495), které na sobě mají benátský úbor, použil 

zanedlouho motiv pro figuru nevěstky na dřevořezu Babylonská nevěstka. Postava je 

svým vzhledem analogicky spjatá s ženskou figurou v Belliniho obrazu Procesí 

u  svatého Marka. Nevěstka byla toliko otočena na druhou stranu a do pozdvižené pravé 

ruky jí byl vsunut krásný kalich, kterým obrazně uvádí lidstvo ve hřích. Místo 

korálkového sepnutí účesu se na dřevořez dostala na hlavu nevěstky papežská koruna 

jako ukazatel zkaženosti církve.
239

 

 Leonardo da Vinci ve svých Úvahách o malířství zdůrazňuje, že by se věci a lidé 

měli zobrazovat dle přírodní skutečnosti. V části O půvabu údů zase upřednostňuje 

dojem lehkosti, kde mají být údy roztomilé a od těla adekvátně oddálené. Objevuje se 

zde problematika kvality těla v jeho žitém projevu, v jeho pohybových schopnostech 
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spojených s tělesnou úměrou. Dochází k typizaci postavy. Pro příklad objemný člověk 

by měl mít tlusté paže i nohy, stejně tak tváře, jinak by mohlo dojít ke grotesknímu 

zkreslování. Dbá se zde i na pochody lidské duše. Pokud je člověk smutný, mělo by tak 

vypadat i jeho tělo a údy, a to tak, že jsou skleslé a povolené. V kapitole Jaký postoj dát 

ženám a mladíkům zakazuje ženám, aby příliš neroztahovaly své nohy od sebe, protože 

je to neslušné a nestoudné. Od tělesné úměry, typizace postavy a vyjádření charakteru 

se zde posunul dokonce k estetice chování, spojené s morálním hodnocením. Nakonec 

se s oblibou pouští v kapitole Kterak se má vypodobnit vzteklivec do zkoumání reality 

a  zformování řádky karikaturních vyobrazení tváří. [6]  

 Je stejně tak pokračovatelem a spojovatelem proporční, pythagorejské 

i  mentálně výrazové nauky, která se odráží od sokratovské starostlivosti o duši, jako 

spojovatelem prototypových výrazů vztahů mezi povahou osoby a jejím vnějším 

projevem a vzezřením.
240

 

 

4.4.1. Otevřenost a uzavřenost - konstanty, jež mohou měnit svět 

 Krása nebo ošklivost je dle Bachtina rozkročena mezi dvěma možnostmi. Buď 

se budeme přiklánět k principu dionýskému, který obsahuje vše vitálně otevřené, nebojí 

se rozbořit formu a zrušit jakékoliv hranice individuálního a přelévat se z formy do 

formy. Nebo nám bude bližší princip apollinský, jenž se vyznačuje přesným řádem, 

striktním dodržováním forem a racionalitou. Apollinský princip se na ten dionýsky dívá 

poněkud svrchu, přičemž dionýskému je to dle jeho narativního uspořádání zcela 

lhostejné. Bachtin vychází z Friedricha Nietzscheho, do kterého usazuje svůj koncept 

rozporu mezi kulturou oficiální a karnevalovou, přesněji řečeno mezi středověkým 

groteskním a novověkým pojetím těla. Viz tabulka.
241

[5] 

 Nejlépe je možno toto ilustrovat na specifickém příkladu. V Leningradské 

Ermitáži se nachází mnoho svérázných figurek gravidních stařen. Jsou rozesmáté a mají 

nás upomínat na těhotnou smrt, nadsazenou myšlenku, přímo se utápějící 

v  ambivalentnosti. Jde o vnitřně protikladný proces, který odkazuje ke groteskní 

koncepci těla. Groteskní tělo je možné rozpoznat tehdy, když jeví znaky neuzavřenosti, 

přestupuje hranice. Jedná se o všechny možné otvory, vypukliny, tlustá břicha, vyrážky, 

výstupky i rodidla.[1]         
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 Jak bylo zmíněno výše, umění až do helénismu v antice vykazovalo znaky 

dovršenosti a uzavřenosti.
242

 

 Zjednodušeně řečeno, to, co člověku přijde směšné, se odvíjí zaprvé od 

deformací a poškození těla, a zadruhé od nedokončenosti a nejednotnosti „biologického 

materiálu‟. Absence souměrnosti a znetvoření tomu přispívá velkou měrou. 
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5. Ošklivost 

 

5. 1. Definice nevzhlednosti 

 

 Abychom dokázali určit, co je to ošklivost, je potřeba si vymezit její vlastní 

mantinely. Podle kterého vzoru posuzujeme, že se nám něco zdá být krásné, a něco zase 

ošklivé? Taktéž je důležité, vůči jakému vzoru se posouzení nevábnosti definuje.
243

 Mezi krásou a ošklivostí se však nalézá silné pole normality. Neúplnost, 

porušení a nedostatek jsou dávány na roveň znamení zla.
244

Zdroj zla je tedy 

v  nedokončenosti a zrůdnosti. Pokud chybí vnitřní i vnější celistvost, je vše ztraceno.

 Neustále se nám připomíná i podvojnost života a smrti, jež jsou v polaritě. 

 Krásná a jemná ženská kůže, sametová jako květina, se v časové rovině je 

schopna změnit v tlející maso. To nám připomínají častá témata jako je triumf smrti 

nebo tanec smrti.
245

[7] [8] 

 Odo z Cluny jde dokonce tak daleko, že se neštítí nám připomínat, že krása těla 

je pouze zásluhou oné kůže. Kdyby totiž lidé spatřili, co je pod ní skryto, tak by se jim 

dělalo jedině špatně při pohledu na ženy. Ta krása je totiž složena jen z krve, slizu, 

vlhkosti a žluči. To je to, z čeho povstávají nové životy.
246

 

 Středověk si ovšem dovedl poradit s přijetím ošklivosti i jako s pozitivním 

součinitelem, který nebyl zahalen vyšším duchovním významem. Tato kulturní vrstva to 

byla schopna akceptovat, projevy byly znatelné v „groteskní” či „karnevalové” opozici, 

která se vymezovala vůči oficiální uhlazenosti dobové kultury, což plynule přešlo i do 

renesance.
247

 

 V obrazech Hieronyma Bosche je použita komplexní myšlenka zcela 

převráceného světa. Zvrhlost tamního bytí bují a proniká skrz naskrz zvláštními typy 

jsoucnosti. Existují zde uměle vytvořené formy života, organické, kde je možno propojit 

zvíře s člověkem, anorganické, kde se spojují nástroje běžného užívání v nástroje 
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mučící, i zcela jinak měnící svou úlohu, nebo se roboticky vmísí do člověka.
248

Vaněk 

odkazuje na Zpěvy Maldororovy od Comte de Lautréamonta, jenž sám o sobě byl 

podivínem.
249

 Jako sova ve kmeni Hieronyma Bosche, která je ďáblem stahujícím 

k  sobě duše, které představují letící ptáci okolo, tak nás ošklivost stahuje k rozpadu.

 Síla ošklivosti se skrývá v mnohem silnější vypovídající hodnotě, než má krása. 

Například Georgio Comanini, který vyznával manýristickou estetiku, v sonetu 

k  Arcimboldově obrazu Rudolf II. jako Vertumnus (1590) poznamenal, že pokud 

člověk při posuzování obrazu neuvidí nějakou ošklivost, která ho činí krásným, tak ani 

nemůže tušit, že ošklivost předbíhá a předčí jakoukoliv nádheru a krásu.
250

 

 Pomíjivost ženskou krásu je schopna dotlačit díky zubu času až do syrové 

reality, která už ztrácí na spojnici s normalitou, ale prohlubuje se a propadá spíše do 

směru ošklivosti.
251

Realitu střídá kuriozita, která občas na svou ošklivost dovede 

přivábit potenciální oběti.
252

 

 Ošklivost je možno taky měřit nesouměřitelností, kde ošklivost estetická 

zasahuje hranice hnusu morálního. Spojuje se prodejnost, žádostivost, často i smrt, jež 

zde hraje roli ukazatele na marnost tohoto světa. Odpuzující na této kombinaci je 

spojení nesourodých tělesných forem, jako například věkového rozdílu v obrazech typu 

Nerovný pár, které ukazují k pokřiveným morálním charakterům a nevkusnému 

počínání. Zde se naprosto jasně propojuje estetika a mravnost, což je přímým odkazem 

na antiku. Často tato témata zobrazovali umělci jako Hans Baldung Grien, Lucas 

Cranach, Quentin Massys, Hendrick Goltzius či Jan Theodor Bry ve své Kuplířce, 

i  třeba Hans von Aachen ve svých Kuplířských scénách (1610).
253

[9] [29] 

 Shrnutím témat dospíváme k poznání, že ošklivost je formou odklonu od dobra, 

což je antické reziduum zasahující až do renesance, kde se propojuje 
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s  novoplatonismem a pohlížením na křesťanské hodnoty. Vykazuje znaky porušenosti 

celku, neúplností a postižení. Ošklivost podporuje propojování nesourodých látek, jedno 

jestli organických nebo anorganických, ale dovede mít i silnější a působivější 

vypovídající hodnotu než krása. Připomíná nám tlení, kosti, krev a brutalitu smrti 

a  rozkladu. Dalo by se říci, že ošklivost se s nimi přímo vodí za ruce a často je 

doprovází. Ošklivost je i kuriozitou, ovšem i syrovou realitou, odkazující na náš 

pokročilý věk, který by měl být korunován mírným chováním a rozumem, nikoliv 

asociálností, jež nás staví do pozice ošklivosti amorální a bizarní. Ošklivost se nakonec 

spojuje i s fantazijními představami, které vznikají vědomým kombinováním myšlenek, 

z kterých vycházejí alegorie, jako u Giuseppe Arcimbolda, a u Hieronyma Bosche se 

zase silně aktivizuje nevědomí, které s vědomím částečně spolupracuje, ale vědomí toto 

nevědomí v myšlenkách odjistilo jako granát.  

  

5. 2. Groteska a karnevalová kultura 

 

5.2.1. Předobraz grotesky a karnevalové kultury v antice 

 Renesance měla silně vyvinutý smysl pro smíchovou kulturu. Pomocí smíchu 

renesanční člověk poznával své prostředí  a získával mimořádné univerzální stanovisko 

pro pohled na svět, jelikož není možné se bez smíchu přiblížit určitým podstatným 

stránkám bytí.  

 Hippokrates, jakožto teoretik smíchu, pojednává ve svém apokryfním románu 

o  původu Démokritova bláznovství, kde smích pokládá za celostní, světový názor. 

 Aristoteles zase ve svém pojednání O duši, v kapitole desáté, považuje smích za 

nejvyšší duchovní výsadu člověka, která nás odlišuje od ostatních tvorů, kterým je 

nedostupná. Smích je poznávacím znamením člověka. Nynější věda však dokazuje, že 

i  němé tváře projevují radost a svým způsobem se smějí, ovšem otázkou u zvířecích 

kolegů je například cit pro cynismus či sarkasmus.  

 Lúkiános zachytil obraz Menippa, smějícího se v záhrobí. Menippos, který měl 

na Zemi pochybnosti, co bude po smrti, se však nyní směje ještě více. Marnost bytí 

a  bezvýznamné plahočení za světskou slávou musí ze záhrobí vyhlížet žertovně.
254
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 Již antická tradice podporovala grotesku, satiru a maškarády. Přestrojení se do 

kostýmu fungovalo jako forma společenského přenosu, kde byla vyvíjena snaha 

napodobovat a opičit se. Zlehčování je vyostřeno do formy satiry.
255

 

 Tradice pochází z římské antiky, kde se bujně oslavovalo o saturnáliích. 

Křesťanské burleskní obřady totiž vycházejí v hojných případech z pohanství. Bylo 

zvykem, že se saturnálie velebily každoročně na konci roku, analogicky jako křesťanské 

Vánoce. Sluhové pánů měli volno a dokonce někdy pánové obsluhovali své otroky. 

Lidé chodili po ulicích a vzdávali hold Saturnovi. Později se svátek změnil v karneval 

a  za císaře Augusta trval i několik dní.
256

 

 V Římě probíhaly i pohřební obřady vynikajících osob, které měly 

univerzalistický charakter. Člověk je božského původu a obřady mají schopnost léčit 

a  uzdravovat. 
257

 

 

5.2.2. Groteska a karnevalová kultura ve středověku a v renesanci 

 Ve středověku se tyto slavnosti přesunuly do oficiální oblasti církevní, kde 

svátky probíhaly především na náměstích a v blízkosti kostelů a vznikala rekreativní 

sváteční literatura. 
258

 

 Na půdě karnevalu se stírají rozdíly hierarchie a bariéry mezi lidmi. 

V  každodenním životě nebyl tento druh styku v žádném případě možný.  

 V renesanci se karnevalizovalo vědomí i světový názor. Vliv karnevalu byl 

v  renesanci nevšedně silný. Lidské vědomí bylo osvobozeno od nadvlády oficiálního 

celosvětového přesvědčení. Život by byl krásný, kdyby se žilo bez strachu a pokory, 

s  ničím neomezovanou kritikou, ale i bez vysilujícího nihilismu. Gotická vážnost 

svírala lid, který se nechal unést nevyčerpatelným materiálním principem světa.
259

 

 Na karnevalových lešeních a alegorických vozech byl představován především 

Pramen života či Pramen lásky, ale i Pramen mládí. Inspirace přicházela přes prastaré 

lidové pověsti, ale i díky obrazům z Bible, od Genese až po Žalmy. Starověké Héře 

dopomohla její koupel ke každoročně novému, nedotčenému mládí. Hieronymus Bosch 

zase umístil uprostřed Pozemského ráje i Stvoření Evy kuriózní Pramen života. Šlo 

o  komplikovanou a goticky vyhlížející stavbu a na střední díl Zahrady rozkoší 
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vypodobnil Pramen mládí, který vypadá jako velká nádrž s modrou vodou, v níž se 

omývají ženy s velmi dlouhými, světlými vlasy.
260

[2] 

 Bachtin, jako Voltaire šestnáctého století, sbíral moudrost u venkovanů, hlupáků 

a bláznů.
261

 

 Latinská lidová smíchová kultura a literatura byla završena v již renesančním 

stupni v Erasmově Chvále bláznivosti.
262

 

 Pro představení renesančního humoru by bylo záhodno uvést, že Erasmus takto 

reaguje na mnohé zážitky a útrapy ze svých italských cest, kde ho postihly úporné 

bolesti ledvin, od kterých si pomáhal spisováním tohoto díla. Velmi důležitá je 

skutečnost, že paní Bláznivost, jež zde vystupuje, je prototypem vzdělance, inteligentní 

bytostí s hojným literárním zázemím, která zná Bibli, církevní autority, ovšem 

i  starověké mudrce a filozofy.  Je sarkastická a argumentuje proti všem - od panovníků, 

měšťanů, teologů až po kněze. Erasmus neútočí na kleriky bezdůvodně, jelikož se tím, 

jakožto teolog, pokouší napravit i svůj vlastní stav.  

 Podstatným faktem je, že za svou karnevalovou maskou personifikované 

Bláznivosti se druží se svými současníky, například Hieronymem Boschem, jenž je 

specialistou na morality a satiry. Je proti gotické vážnosti, proti smutku a sděluje nám 

ryzí pravdu, která často bolí a tne do živého masa, jelikož bláznům je tento počin často 

odpuštěn.
263

 

 Erasmus se věnoval i knize O slušném chování dětí, kde například řeší plynatost 

a zavádí zcela novou standardizaci trapných situací a studu. Giovanni della Casa ve 

svém pojednání Galateo, aneb o mravích (1552) zase poukazuje na zjevnou neslušnost 

osahávání našich vlastních tělesných částí ve společnosti.
264

 

 Tímto se dostáváme k lidskému tělu a k jeho grotesknímu pojetí. Je zvláštní, že 

lidské oči jsou karikovány poměrně málo. V groteskním obrazu tváře nezaujímají 

žádnou zvláštní úlohu. Jsou znázorněním čiré individuality a integrálního vnitřního 

života bytosti. Tato záležitost zdá se být pro svět komiků zcela irelevantní. Karikované 

oči vídáme přinejmenším vyvalené, což symbolizuje tělesnou tenzi. Dostáváme se tedy 
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k tomu, že pro grotesku je nejdůležitějším místem na těle ústní otvor, pokud možno 

otevřený jako chřtán. Často bývají vidět zuby. Ústa se váží k centrálním uzlovým 

obrazům sváteční lidové struktury.
265

 

 U komických masek často vídáme nápadnou nadsázku. Lze ji sledovat 

u  veselících se strašáků za karnevalu nebo u čertů v diableriích u Lucifera. Odrazem 

v  knize Gargantua a Pantagruel u Françoise Rabelaise je například Pantagruelova ztráta 

hlasu z přílišného alkoholismu.
266

 

 Nemoc ožralů je alegorií na pohlcování a vyvrhování ven, která je typická pro 

neucelenost, nedokončenost a nejednotu, stejně tak, jako když Pantagruel za velikého 

lijáku svým dlouhým, vyplazeným jazykem zakryl celou armádu. Líčí se zde 

i  Alkofribasovo putování ústy Pantagruela. Alkofribas měl při vstupu do jeho chřtánu 

objevit celý neznámý svět. Nacházely se zde rozlehlé louky, lesy, pláně, vodní toky 

i  opevněná města. Aspekt renesančního působení vidíme na explorační tématice, kde 

hraje roli idea relativity časových a prostorových imaginací v groteskním duchu.
267

[3] 

 V roce 1532 způsobovaly živelné pohromy ve Francii v jejích prostých 

obyvatelích posvátnou, až kosmickou bázeň a eschatologické vidiny. Vládlo velké 

sucho i neúroda a církevní představitelé pořádali hojné procesí a modlitby za zlepšení 

tohoto stavu. Na podzim toho samého roku vypukla epidemie moru. V knize Gargantua 

a Pantagruel je tento stav alegoricky vyložen jako Pantagruelova indispozice, jež 

pochází  z jeho toxických výparů z žaludku, způsobených chybným trávením.
268

 

 Françoise Rabelaise výrazně ovlivnili i autoři literárních přístolních besed,  jako 

Athénaios, Macrobius nebo Plútarchos.  Líčeny zde byly nepříliš lákavé jevy typu 

procesu přijímání potravy, těhotenství, rození, soulože a nakonec smrti v hlavní roli.
269

 

 Pro lidovou smíchovou renesanční kulturu je typické snižování, a to parodické 

i  jiné. V knize od Miguela de Cervantes y Saavedra - Důmyslný rytíř Don Quijote de la 

Mancha je v celé své kráse představeno tlusté břicho Sancho Panzy, jež je trefným 

symbolem nekončícího apetitu a žízně. Renesanční člověk tíhne ne k zarytému egoismu, 

ale k hojnosti pro všechny obyvatele světa. Sancho Panza je potomkem břichatého 

démona plodnosti v přímé linii, vyskytujícího se na korintských vázách. 
270
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 I takovou tematiku klení tvořilo lidské tělo, rozdělené na určité části. Nadávalo 

se a přísahalo se při božím těle, při jeho hlavě, krvi nebo i břiše.
271

 

 Zesměšňování nás přivádí k pravděpodobně nejvíce proslulému protipólu 

rukověti společenského chování. Doktor Grobián je trefným zhmotněním veršované 

parodie.
272

 

 Dnešní doba by vyhodnotila terč renesančního zesměšňování jako naprosto 

neetický, jelikož hojným zdrojem vtipů a uštěpačných poznámek byly stařeny. 

Misogynství zde převažuje a přebírá otěže mizérie svých vlastních tvůrců - mužů. 

Zobrazení starce je naopak synonymem pro moudrost, zralost a vzdělanost. Existuje 

satirická skladba Pec na baby z roku 1594, kde se z každé odpudivé staré ženy během 

dvou dnů vyklube omlazená kráska. Výsměch zde však postihne i obstarožního manžela 

adeptky na omlazení, jež požaduje silného a mladého chasníka - její žádosti však není 

vyhověno. 

  Averze vůči starším ženám je konsolidovanou topoi. Stařena je naopak alegorií 

pro vyostřený spor, svár, lstivost, pohádkářství a pro takovou ženu je naopak hanbou 

a  potupou skrývat svůj již pokročilý věk za hradbu líčidel a luxusní oděv. Muži v tomto 

výsměchu však dle hlubinné psychologie potřebují přebít svůj vlastní strach z vlastního 

stárnutí. Nezapomeňme, že dle novoplatonismu je ošklivost spojována se zlem.
273

[4] 

 Stará žena je i jistou personifikací smrti. Podle Jeana Delumeaua je starší dámě 

z  kladných a pozitivních vlastností přisuzována stěží jedna alegorie ze tří stovek.
274

 Tímto se pomalu dostáváme k postihnutí ženské ošklivosti a jejím spojením 

s  mravním ponaučením. 

 

5. 3. Dekadentní žena a její spojitost s mravním ponaučením 

 

 Ošklivost a dekadence ženy je v pozdním středověku a v období renesance 

spojována především se stářím, kdy ženě odkvétá její nejdůležitější kapitál, kterým je 

krása. Pro dokonalou ilustraci marnosti je často vedle smrti zobrazena mladá dívka 

v  zákrutách času, kterak její bujnost a pevné, plné tvary postupně chřadnou a ztrácí 

svou pružnost. Hojný počet uměleckých děl zastupuje i téma Nerovného páru, kde není 
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pravidlem, aby byla zesměšněna pouze starší dáma se svým mladým ctitelem, ale 

i  postarší kmet se svou svěží společnicí, jež často sahá po jeho váčku s penězi. 

 Tematice Nerovného páru se věnuje v zaalpském umění často Quentin Matsys, 

který se inspiroval pro zobrazení svého chlípného starce u karikaturních hlav Leonarda 

da Vinciho.
275

 

 Hans von Aachen vytvořil lehce erotický námět, který poukazuje na motiv, jenž 

byl obvyklý v umění nizozemského a německého malířství v šestnáctém století. Mladý 

pár se zrcadlem jest název malby, na které nás na první pohled upoutá klec s papouškem 

v levém horním rohu obrazu. Slovo ,,pták‟ v němčině i v holandštině vytváří konotace 

sexuálního rázu. Nejspíše se jedná o výjev přímo z nevěstince a přítomné zrcadlo nás 

má odkazovat na Vanitas. [53] 

 Obraz s názvem Mladý pár s váčkem peněz ukrývá mnohá skrytá poselství. Žena 

v hostinci tahá polapeného muže za ucho. Rčení ,,die Ohren kitzeln‟, jež v překladu 

znamená doslova někomu lechtat uši, lze lépe interpretovat jako ,,někomu lichotit‟. 

Běží zde o svedení nápadníka? V pravém horním rohu je možno si povšimnout tabulky 

s vypsanou útratou. Ženský element zde má viditelně navrch před mužským světem a je 

zde naznačena ženská síla. Prostitutka má na krku perlový náhrdelník. Výjev může 

souviset s podobenstvím o marnotratném synovi (Lk 15,11 - 32), který své cenné 

dědictví prohýřil ve veřejném domě.
276

[54] 

 Hans von Aachen vytvořil i početné kuplířské scény, jako například malbu 

Mladá žena se psíkem a stařenou.
277

[55] 

 Dekadentní způsob tvorby, jehož tenká hranice s obscénnostmi i groteskním 

uměním se spojovala s tematikou smrti, počal se v Evropě objevovat na samém konci 

středověku a na začátku novověku. Ikonografie s makabrózním obsahem v raném 

novověku vrcholí. V alegoriích na počátku renesance se spojuje líbezný Eros i strašlivý 

Thanatos v jednu osobnost. Objevují se  společně v alegoriích k Vanitas, Voluptas, nebo 

Pýchy.
278
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 Motiv Dívky a Smrti je rozšířen především v německém reformačním umění 

šestnáctého století, mající své kořeny v alegoriích středověku.
279

 

 V Čechách je dívka doprovázena personifikovanou Smrtí v Krumlovském 

sborníku, například ve scénách Smilstva.
280

 

 Lascivní personifikovaná Smrt se objevuje v Tancích smrti, kde koexistuje 

společně s různými typy žen, jako královnou, nevěstou, nebo i cudnou jeptiškou, kterým 

Smrt více méně nápadně sahá pod sukně. Často se zde nachází zrcadlo jako atribut, jenž 

symbolizuje osobně poznanou smrtelnost a prchavost krásy. V určitých případech 

jakožto dokonalý projev sarkasmu svírá Smrt sama své zrcadlo.
281

 

 Známý je i mědiryt Monogramisty M s názvem Smrt a dívka před zrcadlem. Na 

mědirytu se nachází kolo, které poukazuje na koloběh lidského života a na nestálou 

štěstěnu. Nápis pod chodidly dívky MORTALIA FACTA PERIBUNT v překladu 

znamená SMRTELNÉ LIDSKÉ VÝTVORY ZAHYNOU. Tato dívka je dle Maike 

Christadler nápadně podobná Michelangelově Auroře v Medicejské kapli. Její vlasy 

jsou totiž spleteny v turban i její natočení hlavy je analogické jako to Aurořino.
282

[65] 

 Svalnatost, ostentativní narážka na Michelangelovu tvorbu, nás upomíná na to, 

že Vanitas, Voluptas, nebo i Pýcha je přítomna ve veškerém lidském konání a snaze. 

Všechna díla a výtvory jsou svojí podstatou smrtelnými a zbytečnými záležitostmi. 

Naše křehká duše nebude spasena. Odraz v zrcadle ale slouží i jako optická hříčka. 

Obraz v obraze pohlcuje vlastní podobu dívky a Smrt zachycuje svými pařáty obě dvě 

reality. Jedná se o jistou 2 D reflexi reality v odrazu.
283

 

 Smrt se v té nejvýsměšnější formě postoje k Vanitas sama převléká za ženu, jako 

na iniciále ,,D‟ na pozdně středověkých hodinkách z britské Národní knihovny. 

Parodická scénka je doplněna o nápis MEMENTO HOMO.
284

[66] 

 Lidský život se skládá z pozitivních záležitostí, jako jsou zamilovanost, láska, 

vášeň, nebo sexualita. Svůj protipól mají tyto přívlastky ve zlu, nenávisti, násilném 

chování, agresivitě a nakonec smrti. Podle Sigmunda Freuda stojí Eros a Thanatos proti 
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sobě, jsou dvěma antagonistickými póly.
285

Zvláštním faktem ovšem zůstává, že ve 

všední realitě jsou sobě navzájem až neuvěřitelně blízko, stejně jako když se obličej 

překrásné ženy, podobný poupátku, za několik desetiletí změní v zetlelou kostru.  

 Přerod z krasavice ve stvůru je hojně zobrazovaným námětem už od dávných 

časů a není žádným způsobem limitován místem svého vzniku.
286

 

 V Pokušení svatého Antonína od Jana de Cock se svatému nezjevují monstra, ale 

dívky posedlé ďáblem, které jsou zahaleny pouze v průsvitných závojích a ve své hřívě 

mají množství diadémů.
287

 

 Pseudo - Met de Blès zobrazil  ženu s jeleními parohy, jenž mu nabízí své dvě 

kolegyně s bujnými ňadry, masivními náhrdelníky, které jsou ostatně už od antiky 

poznávacím znamením lehkých děv a s extravagantními pokrývkami hlavy.
288

 

 Pieter Huys, jehož malba svatého Antonína se nachází v Louvru, zobrazuje 

hříšnou ženu s pomalovaným podbřiškem a stehny, což lehce připomíná styl maorského 

zdobení a tetování. Jde tedy opět o inspiraci exotikou. Vedle ní stojí dáma, jež je 

zahalena orientálním způsobem, odkazujícím na způsob muslimský, a nakonec zde stojí 

shrbená stará žena. Podivuhodným způsobem zapadá stařena do skupiny žen, ale je zde 

i zvláštností. Kontrastuje s lascivností mladé dámy, jež je celá odhalena.
289

[63] 

 Není jasné,zda obraz Pokušení svatého Antonína z galerie Prado vytvořil 

Joachim Patinir či Quentin Matsys, jehož obraz Ošklivé ženy naprosto popírá ženskou 

fyziognomii a poněkud prvoplánově se jedná spíše o ošklivého muže, ale nejspíše ve 

svém zobrazení svatého Antonína znázorňuje obstarožní čarodějnici, která je v obležení 
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Goloubev, V., ,,Li Long - mien‟, Gazette des Beaux - Arts, 1914, s. 286. Obraz je přibližně z roku 1081, 

je od Li Lung - miena a stěžejním příběhem je zde žena, jakožto vládkyně pekla, samotná Kuej - c´ mu. 

Porodila deset tisíc dětí, ale to jí nezabraňovalo v tom, aby zabíjela a pojídala děti obyčejných smrtelníků, 
ovšem Buddha zajal jejího nejmilejšího syna, navíc benjamínka Pi - ťia - luoa do velké nádoby ze skla. 

Dokud Kuej - c´ mu nepřestala se svými krvelačnými hody, tak Buddha jejího syna odmítal propustit. 
Zachycený výjev ukazuje ženu jako lidožroutku, která k sobě volá svá vojska, aby zachránila milovaného 

syna. Nachází se zde i žena s drápy dravého ptáka.  – viz BALTRUŠAITIS, 152.  

Téměř většina Kuej - c´ muniných pomocníků má seschlé, vyhublé hrudníky se zploštělou kůží a 
vyvěšenými ňadry a dámský hrudník zde mají i někteří duchové, jež jsou cele obrostlí větvičkami a kůrou 

a kteří působí dojmem hvozdu, jenž se zvedl a vydal se do neznámých krajin. V době středověku můžeme 
najít bohaté množství ženských démonů s ňadry, hlavně na rytinách. Při středověkých mystériích byl 

pekelník vybaven vyfouknutým poprsím, jak jsou přesně zobrazeni Belzebub, Satan a Lucifer na 
skromných kresbách Jacquese Ruofa, dramaturga z Curychu (1539). (Hermann, M. Forschungen zur 

deutschen Theatergeschichte des Mittelalters und der Renaissance, Berlín, 1914, obr. 122, 123, 124) – viz 
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mladých dívek, které nabízí světci do rukou jablko. Stará čarodějnice je celá opuchlá, 

vrásčitá, bez chrupu a s nevábnými splasklými prsy, které se snaží zahalit. Slouží zde 

jako exemplární symbol marnosti.
290

  

 

5. 4. Ženy vyloučené – čarodějnice 

 

 Předchozí kapitola pojednala o ošklivosti ženy, směřující již k dekadenci. 

Nepěkná tvář či ohyzdnost dámského pokolení byla vnějším vyjádřením vnitřní 

zkaženosti a promořenosti zlými úmysly. Už římští klasikové, jako Horatius, Catullus, 

Martialis nebo Ovidius, jenž tuto problematiku pojednal v knize Léky ženské tváře, 

velebí předně ženinu ctnost než líčidla. Na oplátku však renesanční spisovatelka 

a  literátka Lucrezia Marinelliová sepsala knihu s názvem Mužská ošklivost – 

O  ušlechtilosti a znamenitosti žen (1591), která byla biblí určitého druhu prefeminismu. 

291
Muži ovšem vynalezli velice účinný nástroj, jak bojovat s ženskou neposlušností. 

 Prvními odpadlíky od víry měli být Valdenští, což byla sekta, kterou založil 

lyonský obchodník Pierr Valdo ve dvanáctém století. Žili v naprosté chudobě. Později 

je dal svatý otec do klatby, před čímž Valdenští utíkali do francouzských a švýcarských 

Alp, do oblasti Dauphiné.
292

 

 Už ve třináctém století počala působit inkvizice, která své prodloužené ruce 

natahovala směrem ke kacířům. V roce 1484 vznikla Bula Innocence VIII. - Summis 

desiderantibus affectibus, nasměrovaná čistě proti čarodějnictví. Dva inkvizitoři byli 

pověřeni papežem, jmenovitě Heinrich Kramer a Jacobus Sprenger, aby důrazně 

vyšetřili případy, týkající se čarodějnictví. Jejich spis, Malleus Maleficarum uvádí, jak 

bosorku poznat, jak by měl probíhat její výslech a tortura. Až teprve v osmnáctém 

století dochází k osvětlení mýtů o čarodějnictví. Mnoho mužů však díky těmto 

procesům získalo na majetku či se zbavili nepohodlných osob.
293

 

 Dominikán Jacobus Sprenger poukazuje i na mnohem větší důvěřivost ženinu. 

Démon si ji může naklonit pomocí triků, kdy zcela pošpiní lidskou (ženskou) víru. Je to 

kvůli tomu, že žena má citlivější, a tím náchylnější nervovou soustavu (propter 

fluxibilitatem complexionis) a je otevřenější k dojmům, kterými činí všemožní duchové 
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svá kouzla a nakonec, ženský jazyk je ostrý jako břitva a kluzký jako had, protože před 

svými družkami není žena schopná zatajit ničemnosti, kterých se dopouští. Její jádro je 

od základu zkažené a její chtíč tělesný je doslova neukojitelný. Žádný muž není 

schopný vydržet takovýto sexuální nápor, a proto tyto ženy musí využít služeb 

démonů.
294

 

 Kolem roku 1580 probíhaly v Evropě velmi kruté hony na čarodějnice. 

Guillaume Bouchet, knihkupec a tiskař, jenž zemřel roku 1594, vydával od roku 1584 

fiktivní rozhovory a historky, které pojmenoval Serées a utříbil je do sbírek. Příběh se 

odehrával v Poitiers, kde se vždy navečer scházeli bohatí měšťané. Je tu velmi nepatrná 

zmínka o mínění lékaře Cardana a Jeana Bodina, jenž sepsal Démonomanii. Doslova se 

zde tvrdí, že šerednost žen je příčinou toho, proč se tyto osoby promění v čarodějnice a 

poddávají se satanovi, jelikož kdyby měly možnost najít si vhodnějšího milence, který 

by je chtěl, tak by do spolku se satanem nikdy nevstoupily.
295

 

 Již jmenovaný Jean Bodin ve svém De magorum daemonomania tvrdí, že na 

padesát čarodějnictvím posedlých žen připadne pouze jeden posedlý muž. Je to proto, 

že žena má ve svém nitru silnou a mocnou touhu, téměř skoro animální žádostivost, 

která ji popuzuje k tomu, aby vyhověla všem svým chtíčům, které si nese v těle 

i  v  hlavě a aby se mstila na všem živém, co jí přijde pod ruku.
296

 

 Už od starověku byli známi démoni, jež úplně překroutí správné pojetí lásky, 

která je důležitá pro stabilitu rodiny a života celé společnosti. Tito démoni způsobovali 

choroby sexuálního rázu, kde z nedokončeného koitu vzešel pouze chlípný zážitek a co 

bylo ještě horší, zcela neplodný. Sexuální fantazie se proměňovaly v silné halucinace 

a  noční můry, ze kterých často vzešly neuvěřitelné snové přízraky. Dnes bychom tyto 

stavy a zážitky zařadili do psycho - sexuální patologie. Sexuální hrozba, snížení plodivé 

síly ve vzájemném vztahu s  mytologií, vyprodukovala velké množství zvláštních 

bytostí, jako například Lilith nebo Lilu, družku Lilitu a Ardat lili, které dohromady 

původně sloužily jako obraz pro vítr a uragán a byly později posemitštěny, kde 

představovaly úpadek týkající se milostného života.
297

 

 Labilita ženy je nesprávně zaměněna, jakožto renesanční stanovisko, za duševní 

choroby některých dam, patrná na příkladech z mnohých klášterů nebo z venkova. Roku 
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1609 je v Aix Madeleine Demandois de la Palud, mladá uršulinka šlechtického původu, 

nebohou obětí halucinací,přeludů a nočních děsů.
298

 

 Osvícený muž Johan Wier ve svém De praestigiis daemonum (O šalbách 

démonů) vyvrací veškerá provinění přisouzená čarodějnicím, jelikož tvrdí, že tyto činy 

jsou pouze iluzorní, protože takto postižené ženy trpí duševními chorobami. Dalo by se 

říci,že je prvním člověkem, jež se v této době pokouší o psychologickou reflexi. Jeho 

lékařská stanoviska poukazují na starší a pomatené ženy jako na misellae, aniculae, 

mulierculae nebo jako na dementae.
299

 

 Proč jsou čarodějnice a nejen ony, ale ženy renesance všeobecně tolik 

sexualizovány? Díky asketickému křesťanskému středověku byl u kajícníků vyvolán 

zájem o věci pohlavní a hypersexuální imaginace byla vybičována až na samou hranici. 

Bujná smyslnost se vybíjela na tělesné čistotě, pomstychtivě odplácela nečistými 

myšlenkami a city. Erotika se sloučila s náboženskou mystikou, když se ve středověku 

spojila ohnivá fantazie nábožensko - asketická s jemnou erotikou romantické rytířské 

poetiky. Pro příklad Kateřina Janovská (1447-1510) vyměnila pozemskou slast 

a  vzrušení za křišťálově průzračnou lásku k Bohu.
300

 

 V Lipském muzeu se nachází obraz flámské školy s názvem Milostné kouzlo. 

Tato malba, pocházející z patnáctého století, je jakýmsi návodem i ilustrací, jakým 

způsobem začaruje dívka svého milovaného, aby ji už navždy nosil ve svém srdci. 

Příběh se odehrává v sednici, kde se nalézá krb, úplně nahá dívka, která je skryta pod 

lehký závoj a vedle ní je na stoličce truhla, uvnitř níž je srdce, vyrobené z vosku. Tato 

dívka pravou rukou drží hubku, kámen na křesání a v levé ruce má ocílku, kterou třímá 

ve vzduchu a křeše z ní jiskry. [60] 

 Jiskry přímo doléhají na srdce a v pozadí malby právě do dveří vchází mladý 

muž. Vzezření milovaných protějšků se kopírovalo buď celé z vosku  nebo například 

z  látky, která postihla hlavní a poznávací znaky oné osoby v celé její postavě, nebo se 

vytvořilo pouze srdce. Tato figura (nebo srdce) se pojmenovala jako vybraná osoba. 

Nakonec se výtvor spálil nebo se jako vosk rozpustil v ohni. Takto se oběť k čarodějnici 

duševně připoutala a nebylo cesty zpět. Člověk se zamiloval do čarodějnice nebo do 

čarodějníka a prožíval stejné pocity, jako vyrobená figurka.
301
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 Jako rub holdu, které renesanční období vzdávalo kultuře smyslnosti ženské 

krásy, bylo právě potírání čarodějnictví, primárně pro ambivalentní vztah k ženě 

a  strachu z jejích schopností. Rozhodujícími kritérii pro odsouzení bylo pohlaví, věk 

a  třídní příslušnost. Tato bitva vedená opačným pohlavím se vztahovala většinou na 

starší, chudé,nevzdělané a až příliš upovídané ženy pro strach z klepů.
302

 

 Odkud ale vlastně pochází podoba čarodějnice, kterak se zobrazovala už od 

renesance, a kterou známe dle jejího ustáleného typu dodnes? V desátém století ve spise 

Canon Episcopi se objevuje společnost antické bohyně Diany, kde se ženy účastnily 

nočních shromáždění. Veronský biskup Ratherius Leodicensis dokonce naráží na spolek 

bohyně Diany a Herodiady. Tato zmínka se objeví i v Dekretech Burcharda Wormského 

z jedenáctého století. Guillaume d´ Auvergne za vůdkyni čarodějnic považuje bohyni 

Hojnosti, Abundiu, jež se jako Dame Abonde ukáže a zazáří v Románu o růži od Jeana 

de Meung, konkrétně ve verši 18427. V tomto románu jsou čarodějnice vylíčeny jako 

bytosti, jež poletují v noci na noční obloze a dokonce v populaci tyto ženy přesahují 

jednu třetinu. Nikde ale není ještě napsáno, že se jedná o zkažené bosorky a vesměs se 

jim přisuzují kladné vlastnosti, jsou bonae feminae.
303

 

 Ve dvanáctém století se textem Johna ze Salisbury stávají podezřelými 

a  nectnostnými osobami. Zločinně se stýkají se Satanem a směšují se zde pověsti 

o  lykantropech a nebezpečných nočních tvorech.  V latině jsou popisovány jako 

striges, v překladu sýčci. V klasických spisech je strix neboli strega nočním ptákem, 

jenž evokuje výra, který slídí po kojencích v kolébkách a pojídá jejich vnitřnosti 

a  vysává jim krev. Už Ovidius napsal, že strix je lidská bytost, která se díky černé 

magii přemění v ničivého nočního tvora. Díky Pliniovi se tyto báje dostaly do 

středověké lidové kultury a čarodějky jsou díky tomuto faktu osočovány z vražd 

a  kanibalismu. Z tohoto se vytvořil nám důvěrně proslulý obraz nočních shromáždění 

a  striges.
304

 

 Žena, které jsou našeptávány pokyny od ďábla, se projíždí nocí, která je zalitá 

úplňkem, na hřbetech zvířat i s bohyní Dianou, římskou lovkyní. Takto jsou ženy 

zpodobeny v již zmíněném Biskupském kánonu, Canonu Episcopi z doby karolinské, 

které právě v desátém století měl na starosti a přepisoval Réginon de Prüm, arcibiskup 
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z  Trevíru. Přímo pro své biskupy sepsal velkou Příručku církevních nauk. Odtud 

pochází ženština, jež sedí obkročmo na divém stvoření, ale i na koštěti.
305

 

 M. Murray se domnívá, že aspekty země a plodnosti jsou v čarodějnictví 

zakořeněné společně s přetrvávajícím starobylým náboženstvím předkřesťanského 

období.
306

 

 Existuje mnoho mytologických postav, které připadají do legend o nočních 

shromážděních, kterými jsou Diana, Holda, Perchta i Herodiada . Kdo je to 

Herodiada? A jakým způsobem souvisí její osoba se zemědělským kultem? Jedná se 

o  dceru Herody, správně Salomé, která je tímto způsobem směněna za svou vlastní 

matku a její přízvisko užívá ve středověké legendě. Díky tanečnici Salomé zemřel svatý 

Jan Křtitel stětím hlavy. Můžeme si položit stejnou otázku, jak souvisí postava Diany se 

zemědělským kultem? Diana je vládkyní nespoutaného lovu, svitu tajemného měsíce 

a  černokněžnickou kněžkou. Herodiada i Diana získají své zemědělské a s kultem 

plodnosti korespondující schopnosti a rysy teprve poté, co se spojí s germánskou 

Holdou a Perchtou. Všechny zúčastněné v zástupu žen na čarodějnickém sabatu  utěšují 

svůj apetit, když se konají přebohaté hostiny. Žena démon se sloučí s úlohou ženy, jež 

se stará o úrodnost vyschlé země.
307

 

 Nakonec, může se jednat o velice známou alegorii obráceného světa, kde 

tisícihlavé zástupy obyčejných lidí hledaly pomoc. Ve světě, v němž se negoval hlad 

a  tvrdá, nekončící práce a pozornost se obrátila k bohaté slavnosti, kde se nespoutaným 

způsobem oslavuje  hojnost. Tato démonická víra přináší vzdor, který hluboce zakořenil 

a nejspíše se projevil  v několika tisícileté tradici večerního shromáždění.
308

 

 

5. 5. Zvláštní sorta žen – nevěstky 

 

 Je všeobecně známo, že nejstarším řemeslem na světě je povolání prostitutky. 

Jakým způsobem se v renesanci provozovala tato živnost či jaký druh oděvu nosily 

povolnější ženy, aby se odlišily od většinové společnosti počestných dam? 

 Rozkvět prostituce ve středověku měl své sociální a především hospodářské 

příčiny. Nevěstince nebyly obvyklé před rokem 900, jelikož bychom tehdy nenašli 
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žádný městský život, protože západní Evropa hospodařila hlavně naturálně, což se 

odráželo v zemědělské práci, lenním systému nebo ve velkostatkářství.
309

 

 V anticko - orientálních kulturách byl systém nevěstinců již vytříbený a měl 

svou dlouholetou tradici. Prostitutky těchto zemí byly rozdělovány do několika skupin 

dle své krásy, inteligence či uměleckých dovedností, kde zjemnělý požitek a vyšší 

forma ušlechtilosti byla poznávacím znamením především héter či zpěvaček.
310

 

 Na západě žel bohu existovala od svých počátků bordelová prostituce, která již 

nepůsobila dojmem luxusu a věčných bakchických slavností, ale zaváněla tmavou 

špeluňkou s výskytem pohlavních nemocí. Šlo o nesvobodnou formu, která sloužila 

jako důležitá ochrana před cizoložením, z kterého si v antickém nebo orientálním světě 

nikdo těžkou hlavu nedělal a kde se čestné dívky sváděly od rána až do pozdního 

večera. Oříšek bylo potřeba rozlousknout i kvůli faktu, že v letech okolo roku 1450 byl 

v západní Evropě velký nadbytek žen. Na tisíc mužů připadlo tehdy tisíc sto šedesát 

osm žen. Navíc ženy v této době neměly mnoho pracovních příležitostí a dostávaly 

velice nízké mzdy. Pocházely nejvíce z okruhu lazebnic, holiček a číšnic.
311

 

 V polovině patnáctého století byla královskou ochranou obdařena prostituce 

jakožto nově výdělečná instituce. Protestanté však útočili na nevěstky jako nositelky 

pohlavních nemravností.
312

 V roce 1563  byla lázeňská prostituce zakázána.
313

 

 

5.5.1. České země 

 Každá země v době renesance se vyznačovala poměrně odlišným apetitem 

mužů, podle kterého se ženy z nevěstinců oblékaly i chovaly. Ve starých německých 

písničkách je patrné, že ideální žena má mít hlavu jako dáma z Čech (nejlépe z Prahy), 

z  Brabantu má mít hrdlo, paže a záda, krásná prsa by měla pocházet ze Švábska, mohly 

by být ale také z Rakouska (z Korutan nebo z Krajiny). Paní by měla mít dlaně z Kolína 

nad Rýnem, francouzské břicho, bavorskou skulinu, rýnské nohy a zadnici ze Švábska 

nebo z Polska a vidíme, že u řeči dámy vítězí paní švábská a mravy jsou nejlepší 

bavorské.
314

 

 Sám panovník Rudolf II. šel v oblasti sexuality příkladem, jelikož nikdy 

nevstoupil do svazku manželského a královsky se bavil při provozování rozličných 
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druhů erotických her a radovánek. Tuto delikátní záležitost zachytil Ottavio Strada, 

který popsal i Rudolfův konkubinát, který se skládal ze čtyř žen, které nakonec 

s  panovníkem otěhotněly a vzešlo z toho šest dětí - z toho tři synové a tři dcery. Rudolf 

II. jim udělil legitimitu, tudíž se po světě nemusely potácet s nečistým původem 

a  velkou ostudou. V zápisu stojí i skutečnost, že další tři potomci, kteří přišli díky 

jiným konkubínám na svět, však toto štěstí již neměli.
315

 

 Tyto dámy byly různého původu, z odlišných zemí a vládly i jinou řečí a některé 

z nich byly svým povoláním přímo veřejného řemesla. Don Julius byl Rudolfovým 

nejstarším nemanželským synem, ale jeho matka měla šlechtický původ. Rudolf II. 

trávil nejčastěji čas v objetí právě žen urozených, jak se na panovníka sluší a patří. 

Náležely k nim paní jako Marie z Pernštejna, Lucie z Nových Hradů nebo Anna Marie 

da Strada, která mu povila syny Dona Matthiase a Dona Carlose, ale v roce 1603 ji 

provdal s panem Christophem Ranftem, blízkým spolupracovníkem.
316

 

 Habsburská jednostranně zaměřená domácí politika zapříčinila svým systémem 

sňatků se sestřenicemi a bratranci duševní poruchy a degenerace těla a mozku některých 

Habsburků, což se dělo ponejvíce v šestnáctém století.
317

 

 V Čechách v renesanci byly nejvyhlášenější nevěstince v Celetné ulici, dále na 

Františku a ten nejfrekventovanější stál pod skálou u Vyšehradu pod hradbami 

v  Podskalí.
318

 

 V hostinci u Anny, schovanky od paní Kateřiny Řezníčkové, jež vlastnila 

hospodu ,,U  Kurvy máteře‟, bychom mohli sledovat i kulturu společného stolování, jež 

nebyla ničím výjimečným a byla pokládána za výraz přízně omámeného muže. 

I  klasické milenecké páry takto trávily společné chvilky a za ostudu nebyl pokládán 

fakt, že tito zamilovaní nesezdaní mladí lidé spolu setrvávali i v noci. Fyzické projevy 

lásky na veřejném prostranství byly brány zcela standardně, až v devatenáctém století 

společně s obrozenci přišla do módy mravní zdrženlivost, jelikož představa národního 

reka souložícího v poli nebyla nijak lákavá.
319
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 Pokud žena otěhotněla, byla označena za běhnu a pošramocená pověst a hanba 

byly veliké. Pokud byl muž gentlemanem, svolil ke sňatku, což se bohužel nestávalo 

často.
320

 

 Jestliže se žena zbavila svého outěžku potratem, tak se toto provinění trestalo 

velice tvrdě. Trest smrti se podobal trestu jedince obviněného z vampyrismu, jelikož byl 

obviněný zahrabán do země a bylo mu proraženo srdce kůlem. Praktika tohoto těžkého 

trestu probíhala až do začátku osmnáctého století.
321

 

 Chodit do nevěstinců muselo být lákavé už jenom pro jejich magické názvy, 

proto se není čemu divit, že v předbělohorských Čechách se stávala rozvodová řízení 

častým jevem. Samozřejmě, obyvatelstvo tvořené z katolíků dosahovalo jen k jedné 

osmině obyvatel a stěžejní víru zastupoval utrakvismus.
322

 

 Ale kdo slyšel eufemistické opisy pro označení českých bordelů, by jistě 

neodolal. Z mnoha zmíníme některé, jako například ,,růžová zahrada‟, ,,tetin příbytek‟, 

v ojedinělejších případech ,,vepřín‟ a nejhojnějším synonymem se nevěstinec 

paradoxně označoval jako ,,klášter‟ a tamní pracovnice jako ,,jeptišky‟. Majitelkou 

zařízení byla přirozeně ,,abatyše‟. 
323

 

 

5.5.2. Itálie a Francie 

 Francouzské nevěstky, konkrétně ty pařížské, zase obdarovaly svět rozvojem 

ženské moderní tělovýchovy, jelikož v městě Paříži se každoročně pořádaly bujaré 

městské oslavy, kdy prostitutky aktivně závodily v běhání, skákání do dálky a společně 

soutěžily v míčových hrách. Proč ovšem městská rada za peníze najímala lehké ženy? 

Her se totiž nesměly účastnit počestné pařížské občanky.
324

 

 Líhní renesanční prostituce byla vzkvétající italská města. Benátky měly sto tisíc 

obyvatel v roce 1500 a celých dvanáct tisíc benátských občanů tvořily prostitutky. 

V  krásných bytech a přepychových sídlech však žily vážené kurtizány. Jednalo se 

o  hudebnice a básnířky, z nichž můžeme zmínit ty nejslavnější - Veronicu Franco 

a  Gasparu Stampu.
325
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 Jednalo se o legendární a mnoha pověstmi opředené postavy. Dámám 

z  šlechtických rodů svým způsobem přebíraly monopol na krásu, šarm, bohaté šatstvo 

i  dokonalé společenské chování.
326

 

 Veronica Franco měla díky svému vysokému postavení a schopností tahat za 

nitky v nejvyšších patrech politiky jak mnoho oddaných obdivovatelů, tak i velké 

množství silných nepřátel. Nejhorší z nich, Maffio Veniera o ní prohlašoval nelibé 

poznámky, kde se vysmíval jejím proklatě nízko posazeným ňadrům, jež prý visí tak 

nízko, že je možno s nimi pádlovat v gondole. Je jisté, že Veronica Franco nezůstala 

mladým poupátkem navěky, a ať se tyto zlé zvěsti zakládaly na pravdě či nikoliv, měla 

možnost použít už dříve konstruované podpěry ňader, jež vypadaly jako dva balkony, 

které Benátčanky s oblibou užívaly v živůtcích, pro jejich funkci vypnutí a pozvednutí 

poprsí.
327

[10] 

 Pojetí odhalených či nahých panenských ňader v renesanci splývalo se zcela 

novým úhlem pohledu na ženskou přitažlivost, podle kterého se v extrémní koncepci 

stávala prsa součástí obličeje. Bylo na ně nazíráno se stejnou a spravedlivou mírou jako 

na ladnost a jemné rysy tváře.
328

 

 Prostitutky byly vyneseny do olympských výšin, když se na pomyslném 

stupínku vítězů postavily vedle ,,Flór‟ nebo ,,Venuší‟  z alegorické říše. Chtěly dostávat 

stejné pocty jako bohyně antiky, jak tvrdí Lynne Lawnerová, když popisuje zobrazení 

nevěstek, které poukazují pohybem ruky na své ňadro nebo si je rovnou podpírají. 

Erotika na nás dýchá ze vzpomínky na sochy starověkých bohyň, které právě tímto 

činem upoutávají na svá ňadra pozornost. Práce od Parise Bordona s názvem Kurtizána 

nebo od Palma Vechia s Portrétem ženy či od Giulia Romana s La Fornarinou dokonale 

ilustrují ženy zobrazené v těchto vyzývavých polohách.
329

 

 Ňadra byla v renesanční ekonomice prostituce velice ceněnou komoditou. 

V  dřívějších dobách nebyla možnost operací pomocí modelace, a proto pokud přišla 

doba, kdy jejich krása začala odkvétat, neměly jinou možnost, než se svého výnosného 

řemesla vzdát. Renesance byla posedlá kultem mladého a pevného těla a přímo se děsila 

úpadku tělesné schránky. V umění je jen radost pohledět na šokující kontrasty dívky ve 

věku osmnácti let a její zkázu v osmdesáti letech. Jde o vyjádření vzestupu a pádu 
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v  životě lehké ženy. Společnost vůči nim chovala míru respektu v poměru k jejich 

výnosu z daní městu, častým pokutám a v neposlední řadě pro odvrácení sodomie mezi 

mužským pohlavím. Tyto dámy svoji přidanou hodnotu demonstrovaly způsobem 

postávání na Ponte delle Tette (Most prsou) kde měly své přednosti odhalené až do 

pasu. Ve čtvrti Castelleto se některé nevěstky předváděly přímo v pánském oblečení, 

aby na své vzezření nalákaly klienty homosexuální orientace.
330

 

 Jak jsme již zmínili, městská a dvorní šlechta měla nevěstku jako luxusní aspekt 

života, muži, jež něco znamenali, si užívali zábavy se svými cortesanae honostae 

(počestná kurtizána) narozdíl od obyčejných prostitutek, zvaných meretrices. Tito muži 

jim přímo najali dům, služebné, pořizovali jim koně a povozy. Nikterak své libůstky 

neskrývali, jelikož se s těmito dámami rádi ukazovali přímo ve veřejném prostoru. Se 

svými souputníky tito muži uspořádávali často slavnosti, které dokázaly pojmout celý 

jejich rozlehlý harém. Tyto poměry panovaly především ve Francii a Itálii. Ve Florencii 

bylo možno objevovat největší nádheru, v Benátkách nejvíce bohatství a Řím byl znám 

svou rozmařilostí. Nebylo neobvyklé, že si pánové zařídili celou jednu svoji vlastní 

domácnost, která sestávala z nevěstek, a kde společně muži hradili náklady s tímto 

provozem spojené. Například Phillipo Strozzi, manžel Clarice de Medici, vlastnil celou 

tuto domácnost pro své účely i pro potřeby svých blízkých přátel, kteří sestávali 

z  Lorenza de Medici, vévody urbinského, Francesca degli Albizziho a Francesca del 

Nera. Do této domácnosti byly zahrnuty kurtizány jako Camilla de Pisa, Alessandra, 

Brigida a Beatrice. Svou lásku rozdávaly všem mužům v tomto kroužku.
331

 

 Bohatí a mocní muži za tyto ženy ale neúměrně utráceli své prostředky. 

Například nevěstka jménem Leonora Contarina byla přímo díky papežově rozkazu 

vyhnána z města, i když se za ni přimlouvalo velké množství důležitých mužů, jež s ní 

obcovali. Leonora Contarina byla také statisticky vyhodnocena jako prostitutka 

s  nejvyšším počtem pánů, jež něco znamenali. Papež ji nevyhnal pro morální apel na 

společnost, ale kvůli rodinám, které přicházely o své těžce nabyté rodinné majetky. 

Jedná se o zprávu ze sedmnáctého století, z níž jistojistě plyne, že pro puttana grande se 

provedly mnohé neprozíravé kousky. 
332
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 Zvláštním úkazem v řemesle prostitutky renesanční doby, který přetrval až do 

osmnáctého století, byl fenomén vojandy, čili válečné prostitutky lancknechtské. Když 

vedl francouzský vojevůdce Strozzi roku 1570 vojsko do Itálie, přidala se k němu 

hojnost žen nevěstčího řemesla, pročež bylo tažení vojáků zcela znehodnoceno 

náhodnými přidruženými ženami. Zbavil se jich velice krutě, a to tak, že jich utopil osm 

set. Tyto ženy ovšem nebyly ochotny se pouze přiživovat, ale byly částečně využívány 

jako služky ve vojenské organizaci. Byly součástkami, jež sloužily jako pomocné síly, 

jež přenášely zbraně, které zrovna v tu chvíli voják nepotřeboval. Zahrnovalo to 

i  přenášení kuchyňských potřeb pro polní vaření, starost o výživu vojáka i donášku 

těžké, ale cenné kořisti. Když byl bojovník upoután na lůžko kvůli své nemoci, tak ho 

tato nevěstčí služebná ošetřovala stejně tak, jako při zranění. Jako podružnou aktivitu 

provozovala své původní řemeslo, protože přece jenom peníze z ukořistěného pokladu 

lancknechtova byly nejdůležitější.
333

 

 Co se týče nevěstčích oděvů, tak docházely k rozlišení díky zemím, do kterých 

spadaly. Dr. Bloch vytvořil průvodce nejdůležitějšími pravidly pro oděv prostitutek, 

z  něhož musely určité kousky už z větší vzdálenosti zřetelně vynikat excentrickou 

barvou. Vyjmenujme alespoň některé z nich. V Augšpurku nosily prostitutky závoj se 

zeleným pruhem, v Bernu a Curychu červenou čepičku. Ve Vídni měly žluté sukno na 

rameni a ve Štrasburku černobílý klobouk. V Lyonu vynikaly červenou stuhou na levém 

rameni, v Benátkách pestrým šátkem na krku a v Bologni dělaly parádu v kápi 

s  rolničkami.
334

 

 Jako zcela standardizovaný oblek v Itálii na konci patnáctého století posloužila 

lehkým ženám delší sukně, od které měly dívky vždy vlečku ve svých rukou, velký 

průstřih do živůtku a barevná pera v rozlítaných kadeřích.
335

 

 Na veřejnosti platil dress code prostitutek, jež kdyby byl porušen, nastaly by 

potíže se zákonem. Navzdory jim však vyšší sorta kurtizán s pompou předváděla 

drahocenné róby a dokonce si často i dovolovaly mezi ňadry nosit s jistou provokací 

křížky na zlatých řetězech, i když na sobě měly mít žluté závoje a nahé hrdlo s absencí 

perel, aby se odlišovaly od ostatních žen.
336
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 Sexuální svobodu si mohly užívat nejen nevěstky, ale také vdané ženy. 

Revoluční přístup k sexu poskytl jiný náhled na tuto problematiku, ovšem ženatí muži si 

to samé nemysleli. Sami docházeli do nevěstinců, ale jejich chotě měly povinnost 

udržovat styk pouze s manželem a nikým jiným. Realita však byla taková, že tito žárliví 

muži vymýšleli všemožná ochranná opatření, až světlo světa spatřil pás cudnosti. 

Jednalo se o materiální pojistku, která byla železná, a taktéž se mu přezdívalo pás 

Venušin. Žena byla sice sevřena v kovu, ale mohla přirozeně konat potřebu, ale nikoliv 

pohlavní akt. Klíč měl u sebe v úschově pouze manžel, ženich či milenec. Na Balkáně 

docházelo bohužel k mnohem tvrdším opatřením, kdy byly ženě zaváděny těžko 

dobyvatelné předměty nebo vstřikována kyselina, jež způsobovala nepříjemný 

a  nebezpečný zápal, jenž měl trvání několika týdnů. Žena trpěla velkými bolestmi za 

jakéhokoliv dotknutí.
337

 

 Vynálezcem a stvořitelem pásu cudnosti měl být dle pověstí Francesco II., tyran 

z Padovy. Tyto pásy se nejvíce distribuovaly v Bergamu a přezdívalo se jim ,,benátské 

mříže‟ či ,,bergamské zámky‟. Zdobily se rafinovanými rytými uměleckými ornamenty, 

ač jejich materiál neodkazoval k příliš velkému pohodlí a komfortu. Byly vyráběny ze 

zlata, stříbra a byly vykládány drahocennými kameny.
338

[59] 

 Kdo ovšem chce, tak si řešení najde. Často se stávalo, zvláště u panovníků, jež 

dostali zálusk na vdanou paní, že si šli k tomu nejlepšímu řemeslníkovi opatřit druhý 

klíček. Byla to těžká práce, ale ne nemožná.
339

 

 Není ale pravdou, že se nevěstky v časech renesance stávaly nedobrovolně tím, 

čím byly. Nebyl na ně vyvíjen jakýkoliv nátlak a městská rada pečlivě dohlížela na to, 

aby se zamezilo jakémukoliv zneužívání v podobě otrocké práce. Když úřední osoby 

navštěvovaly prostitutky v nevěstincích, aby zkontrolovaly stav jejich pracovišť, tak 

bylo vždy jejich spravování k nevěstkám poměrně vlídné a stávalo se, že čas od času 

dostaly menší spropitné pocházející z městské pokladnice.
340

 

 Prostitutky nebyly renesanční společností tolik opovrhovány jako v době 

moderní, což dokonale vystihuje i skutečnost, že v kostelích měly nevěstky svá zvláštní 

vyhrazená místa. Většina prostitutek při kontemplaci prosily svou svatou či patronku, 

aby jí odlehčily od jejích trápení a strastí a aby jí pomohly si ulevit od svého hříšného 
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života. Jednalo se o slavné i méně známé kajícnice,  jako například Marii Magdalenu, 

již by bylo možno identifikovat s evangelickou světicí, která na svém zámku 

nazývaném Magdalon prožívala čtrnáct zkažených a hříšných let, přičemž ihned po 

smrti Ježíše utekla do Marseille a zde se skrývala a kála až do svého skonu v jeskyni. 

Marie Egyptská byla zase nespatřitelnou mocí při svém vstupu do Jeruzalémského 

chrámu přeměněna a poté konala pokání v pouštní krajině. V patrnosti můžeme vést 

také Marii Kajícnici nebo Pelagii, jež byla extravagantní herečkou z Antiochie. Dále 

Thasis, kterou přivedl k víře sv. Pafnucius či Afru, prostitutku z Augšpurku, která byla 

obrácená na víru zase biskupem Narcissem a skonala mučednickou smrtí. Markéta 

z  Cortony prozřela díky silnému zážitku, jenž otřásl s jejím dosavadním způsobem 

života. Počala se kát při pohledu na tlející tělo svého mrtvého milence, jež posloužilo 

jako hostina červům.
341
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6. Ženská moc a síla jménem Weibermacht 

 

 

6.1. Weibermacht a vybrané oslnivé dámy - archetypální hrdinky, 

femme fatale mytologie a mocné ženy renesance 

 

6.1.1. Marná a pomíjivá láska na stěnách žirovnické světnice 

 Pozdně středověké až renesanční náměty mohou často ukrývat skrytá poselství, 

jichž si pro odlišnost dnešního myšlení nejsme vědomi, ale jsou schopna nás obohatit 

o  významné poznání a mnohdy poučení. Současný kosmopolitní a informacemi 

přehlcený svět a jeho postoj k lásce a partnerství je jistě pestřejší, ale staré a spolehlivé 

řešení milostných trablů má své pevné stanoviště ve vymezených pravidlech a tradicích. 

Dobře míněné rady pozdního středověku se mohou v partnerském životě proto zcela 

jistě vyplatit. Role ženy a muže se postupem staletí značně proměnily, ale ve svých 

základech zůstávají stejné. O to zajímavější je moci sledovat a pochopit myšlení pozdně 

středověkého člověka středoevropského formátu. Tehdejší muž měl mít ryze chlapské 

vlastnosti a pokud se žena v tomto ohledu projevila i sebemenším činem, považovalo se 

to za nebezpečné překročení rolí. Žena nemohla vynikat ve statečnosti a odvaze, lépe jí 

slušela role krásné milenky či pečlivé a milující matky. Ženské zbraně jsou ovšem 

nevyzpytatelné a útočí jak svou krásou, tak i ryze mužskou odvahou, statečností, 

bystrostí a nakonec všeobjímající moudrostí. Poučení přichází skrze obrazy, jež vedou 

k  nejrychlejší cestě do lidského srdce.  

 Jan Dienstbier si pro svou interpretaci ženské moci vybral zelenou světnici na 

zámku Žirovnice, kde se opíral o výzkum Josefa Krásy z roku 1964. Zaměřil se jako 

jeden z mála badatelů na ženskou problematiku v umění pozdního středověku. Tyto 

zelené komnaty ovšem spojuje námětová shoda v jejich výzdobě, která těsně souvisí 

s  ženským principem.  Nejdříve je potřeba osvětlit situaci kolem samotných zelených 

světnic, později je možno připojovat interpretace týkající se moci žen. [76] 

 Zelená světnice je označení pro pozdně gotické světské interiéry. Důvodem pro 

toto pojmenování je převažující barevný odstín a vegetabilní dekorace. První 

vlaštovkou, jež začal  tuto problematiku popularizovat, byl Josef Krása ve svých 

Nástěnných malbách žírovnické zelené světnice.
342
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 Zelené komnaty ve smyslu, jak je chápal Josef Krása, analogicky splývaly 

s  pozdějšími pracemi Vratislava Nejedlého a výzkumníků z Polska i ze Slovenska.
343

 

 I výběr námětů v těchto zelených komnatách měl být shodný, ovšem Josef Krása 

tehdy stále nedokázal usoudit, čím se k sobě kromě zelené barvy nástěnné malby 

námětově přimykají. Zařadil zde taktéž nástěnné malby na Švihově v Červené baště 

i  Blatnou. Pramenné zdroje k nám promlouvají o zelených světnicích mezi roky 1504 -

  1512 na Zvíkově. Není vyloučeno, že se jednalo o v dnešním smyslu svatební síň, kde 

se nacházely křepčící a veselící se páry.
344

  

 Jindřichův Hradec zase ve svých dokladech odkazuje na stavení zelených 

pokojů, což je možno vypátrat od druhé poloviny šestnáctého století. Týkalo se to části 

zámku, kde se nacházela soudnice a jiné vymalované světnice.
345

  

 Zelená světnice v Žirovnici vznikla pod patronací Vencelíka z Vrchovišť, jenž 

hrad odkoupil v roce 1485. Byl, jak bychom podotkli v dnešní době, podnikatelem 

v  oblasti hornictví v Kutné Hoře. Díky tomu, že Vencelík pořídil panství Žirovnice, 

dosáhl jeho rod na svobodný deskový statek. Roku 1492 právě pro tento nákup dosáhli 

stavu říšských pánů. Žirovnice se ale později musela prodat pánům z Gutštejna pro 

útlum těžby v Kutné Hoře a ztracenou prosperitu.   

 Žirovnice je bezesporu pokrokovou, pozdně gotickou rezidencí. Fragmenty 

maleb se dokonce vyskytují i v exteriéru zámku. Je zde rozpoznatelná geometrická 

iluzivní výmalba i postava svatého Kryštofa. V prvním patře se nacházejí tři zcela 

vyzdobené místnosti. První z nich je hradní kaple, další je zelená světnice a poslední 

z  nich je rytířský sál, koncipovaný jako předsálí. Je téměř jisté, že na Žirovnici 

pracovala pouze jedna dílna, jelikož v podkresbách je patrný stejně ,,nervní‟ rukopis 

a  kresba je zase jednotná v typu kulovitých očí osob, které byly ještě později 

předělávány podle barevné modelace. 

 Zelená světnice se nachází v jižním křídle hradu. Je klenutá valenou klenbou 

a  sál obsahuje dvě okna, přičemž jedno z nich je vystavěno druhotně. Na východní 

a  západní stěně se nachází nástěnné malby, jež obsahují scény jako zápolení dvou rytířů 
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v turnaji, kteří se nacházejí přímo před tribunou. Dále loveckou scénu, udivující svou 

rozsáhlostí, a čtyři heraldické znaky, které se nepodařilo dosud identifikovat, ale je 

možné, že jde o znaky rakouské, uherské a české.
346

[75] [77] 

 Zaujme nás i šašek s bubínkem, vedle nějž se nachází pes, kočka a zajíc, který 

hraje na dudy. V celé své kráse se před námi rozprostře i veduta Žirovnice, jež je naše 

nejstarší a nejzachovalejší zcela realistické zobrazení krajiny. Paridův soud, kterým je 

taktéž Žirovnice vymalována, je inspirován dle rytiny Mistra nápisových pásek.
347

[84] 

 Historik umění Josef Krása spojil žirovnický výjev se dvěma muži, dvěma 

ženami a dvěma dětmi se Šalamounovým soudem. Nástěnné malby v Žirovnici 

pokračují námětem Judity, kterak vláčí hlavu Holofernovu po zemi a na druhé straně je 

patrné město Betulie, v jehož hradbách je předsunuto kopí, na němž je naražena hlava. 

Prostřední část scény je však v současné době zcela zničena, jelikož právě zde bylo 

uděláno nové okno. Nejspíš zde měl námět pokračovat scénou Izraelitů, kteří vyhrávají 

nad babylónským vojskem. Grafiky od Israela van Meckenem jsou analogické.
348

[79] 

 V prvotní okenní špaletě je možno spatřit hubičkující se pár společně s výjevem 

Bába je horší než čert. Josef Krása poněkud nešťastně označil Juditu a Holoferna jako 

alegorii statečnosti, stejně tak jako Šalamounův soud, který ani Šalamounovým soudem 

není. Kontrastem mu měl být soud Paridův.  [78] 

 Nyní je potřeba jednotlivé výjevy detailně rozebrat a poukázat na jejich skrytý 

alegorický význam. Vanitas je oblíbeným nástrojem pro ilustraci neúčelných světských 

radostí.  Zelená světnice v Žirovnici nám představuje vedutu, na které je vyobrazen 

vlastní zámek. Jakou funkci by zde mohla mít veduta, která má podávat realistický 

přehled o městu? Na tuto otázku je možno odpovědět grafickou prací Erharta Schoena, 

rytce z Norimberku, již následuje píseň Hanse Sachse s názvem Die eitel vergencklich 

Freud unnd wollust dieser Welt. Tento dřevoryt, jenž je časově mladší než malby na 

Žirovnici, ilustruje nepřístupnou zahradu, kde v prostředku stojí malý hrad a okolo něj 

probíhají různé druhy šlechtických radovánek. Díky Sachsově výkladu je možné přijít 

na to, že tuto zahradu vlastní paní Rozkoš (Wollust), která každému smrtelníkovi 

dopřeje zábavy v zahradě, kolik hrdlo ráčí, dokud se neprobudí ze snu, který byl jen 
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přeludem krásných zážitků. Jednoznačně se zde jedná o poukaz na pomíjivost světských 

zábav.
349

 

 Podobný námět bychom mohli najít u Albrechta Dürera, jehož kresba z let 1495 

- 1497 s názvem Radosti světa ukazuje velké město, před kterým se opět konají 

šlechtické zábavy, rozličné radovánky a turnaje. Páry pořádají na zahradách pikniky, 

dvě ženy se ovšem na této kresbě chovají nezvedeně a vláčí za sebou muže za nohy. 

V  pravém dolním rohu je zase vyobrazení smrti, jež se se svými kostnatými pahýly 

sápe po milencích, kteří procházejí okolo, ale kostlivce nevidí. Veduta dostává tímto 

etický rozměr. Betúlie a Troja, jež jsou v Žirovnici vyobrazeny, nám podávají svědectví 

o spásné lásce, ale i o obrovské zkáze města. V těchto protikladech měst je dokonale 

vystižena myšlenka a zbožné přání nepodlehnout  ženským svodům, protože by pak 

nejen jednotlivec, ale i celé město mohlo přijít k záhubě. Do převráceného světa nás 

uvádí šašek, který se vynořuje zpoza zádveří a orientuje se na nejdůležitější loveckou 

scénu. Tito šašci, jež v pozdně středověkém umění rostli jako houby po dešti, měli 

funkci upozornit nás včas na možný obrácený spád v ději.
350

 

 Vedle šaška ještě upozorňují na převrácený svět zajíc s dudami a pes s kočkou, 

jež si ve své blízkosti překvapivě vzájemně notují. Dudy měly svůj vlastní erotický 

smysl.
351

[83] 

 Pes a kočka jsou zobrazeni nikoliv jak společně koexistují, ale vedou lítý souboj, 

například  na spodním triforiu Svatovítské katedrály, což je jejich výsostná přirozenost, 

jež je v  Žirovnici nápadně popřena. 

 Lov přivádí na scénu dalšího šaška, jenž si tropí žerty z mužů - lovců 

parodickým napodobováním jejich gest a k tomu si jako svého ochočeného svěřence 

vodí na vodítku divočáka, kterého se snaží lovci urputně odchytit.  

 Již Ovidius spojuje krutost a krvelačnost lovu s bojem o ženskou přízeň.
352

 

 Štvanice na jelena se stává zlou předpovědí pro zničení města, která se nakonec 

naplní.  

 Bolest v srdcích zamilovaných perfektně akcentuje s krvelačnými zábavami. 

Páry si na některých vyobrazeních dokonce svá srdce přímo trhají nebo je nutí 
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podstupovat jinou důmyslnou torturu. Pomíjivost, jež se vztahuje spíše ke stáří 

a  nemohoucnosti, tudíž k neschopnosti vzbuzovat určitou atraktivitu, představuje 

většinou štvaný jelen, jako je tomu na tapisérii z Francie, jež pochází z konce 

patnáctého století. Nyní se tato tapiserie nalézá v Metropolitan Museum of Art v New 

Yorku a její pořízení spadá do let 1492 - 1531. Jejím objednavatelem byl Guy de 

Baudreil, opat z kláštera Saint - Martin - aux - Bois. 

 Můžeme si povšimnout, že náměty, které poukazují na ženskou moc, se 

propojují s žánrovými zobrazeními loveckých scén, turnajů či rybolovů. Pojítkem mezi 

nimi byla myšlenka všemohoucnosti a nestálosti lásky. Důvod pro propojení těchto 

námětů bychom mohli hledat v potřebě upevnit morální pravidla a snaze postavit na 

piedestal cudné spravování, oproti vášnivému blouznění. Forma zprostředkování pro 

diváka však nebyla nijak děsivá, ale měla být krásná a také poučná.
353

  

 Rytířský sál v Blatné z 60., nebo možná ze 70. let patnáctého století nám opět 

zprostředkovává pohled na turnajové klání i scény z lovu, nalezneme zde i Dalilu  se 

Samsonem a poutavý motiv ženy, kterak svůj luk napíná na rytíře, oblečeného do 

pevného brnění. Není jisté, zda jde o Aktaióna, ale je zde ona možnost, jelikož v jeho 

blízkosti se nachází jelen, jenž je vyvrháván lovci. Opodál tohoto výjevu se předvádí 

žena, jež je oděna v bohatém šatstvu, ale svým lukem, jenž svírá v rukou, míří tentokrát 

na šlechtice. Oba muži se shodují ve svých gestech a pouze bezmocně rozhazují 

rukama. Důležitou poznámkou je, že první žena je zcela nahá. Jde tedy o Aktaióna, 

nebo spíše o nahou Frau Minne? V Itálii příběh Aktaióna sloužil jako etická poučka, 

sloužící k potírání chtíče, jelikož měl Aktaión údajně v úmyslu Dianu pomilovat 

s  pomocí násilí. Diana byla vždy pokládána za symbol cudnosti.
354

 

 Frau Minne, která svým lukem směřuje na milovníky, je zmiňována v knize od 

Heinricha Kohlhausena.
355

 

 Důvodem pro zobrazení turnajového klání v Žirovnici je koncept dvorské lásky. 

Muži se takto předháněli ve svých fyzických schopnostech, aby získali srdce své 

vyvolené ženy, jež toto klání povětšinou sledovala z tribuny. [81] 

 Moc žen a dvorská láska jsou na Žirovnici zcela jasně spleteny dohromady. 

Českému prostředí je nejblíže německé pojetí Minne.
356
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 V zahraničí se setkáváme s motivem Weibermacht a loveckými scénami v druhé 

polovině čtrnáctého století například v Palazzo Galganetti v Cole di Val d´Elsa. 

Heraldická výzdoba se pojí s námětem Aristotela a Phillis, s historií Saladina 

a  s  vyobrazením svatby.
357

  

 Hrad Moos v Tyrolsku obsahuje lovecké scény i zahradu lásky. Z grafik 

pozdního středověku je zde převzatý námět Frau Minne, která jede na oslu a své milé 

převlečené ve směšných kostýmcích spoutává společně s opičkami. Je zde i bitva koček 

a myší v podobě převráceného světa a dokonce vzrostlý strom, na kterém vyrůstají 

penisy.
358

 

 Toto sloužilo jako varování před přílišnou chlípností žen. Vedle tohoto stromu 

totiž zápasí dvě svlečené ženy o spadlý pyj, zatímco jiná dáma si krade do své vlastní 

brašny celé hrsti. 

 Vedle lovecké scény z Žirovnice se nachází Paridův soud. Trojánská kronika 

praví, že se spící a snící Paris potkal s bohyněmi, jakmile pozbyl vědomí, když se na své 

lovecké výpravě ztratil a po dlouhém vyčerpání usnul.
359

 

 Trojánská kronika popisuje Paridovu, respektive renesanční náchylnost k tělesné 

kráse, když po ,,Merkuriášovi‟ požaduje, aby bylo možno důkladně posoudit krásu 

bohyň pro jejich úplnou nahotu, s nesmírně naléhavým tónem v hlase.
360

  

 Paris a touha po pozemské lásce se stává důvodem pro zkázu Tróje. Samotná 

Trojánská kronika podává svědectví o dalších dvou příbězích, ve kterých se významní 

mužové zbláznili pro lásku. Pro Troila se stává zkázonosnou Briseida, pro Achilla zase 

Polixena.
361

 

 Další scéna není zcela jasně identifikovatelná, jelikož na ní v Žirovnici chybí 

nápisové pásky. Jan Dientsbier ale spatřuje jisté analogie s domem v tyrolském Hallu 

a  jeho nástěnnými malbami. Tyto malby jsou dnes uloženy v transferech ve 

Ferdinandenmuzeum v Innsbrucku. Zde šly nástěnné malby za sebou v pořadí nahé 
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sedící ženy, dále Šalamounova soudu a nakonec došlo i na scénu, která pojímala dva 

muže, dvě ženy a dvě děti stejně tak, jako v Žirovnici. Děti v Hallu jsou ovšem nahé. 

Zde se dochoval menší kus nápisové pásky, jež by měla scénu osvětlit, a ve které se 

muž táže jedné z žen, na koho je toto dítě podobné. Žena podezřívavému muži 

odpovídá, že toto dítě je jejich dílem. Je možné, že se zde jedná o alegorii na manželský 

či nemanželský původ onoho robátka. V Žirovnici je toto ještě více zdůrazněno 

poukazem na odlišnost stáří u mužů, u kterých se předpokládá, že straší muž je zde 

zákonitě otcem dítěte.
362

[82] 

 Nejvíce analogická výzdoba s Žirovnicí je v Callianu na hradě Pietra, který je 

velice blízko německy hovořící oblasti. V síni Sala del Giudizio nalezneme Šalamounův 

soud, Paridův soud, Aristotela s Phyllis a výklenek, který je ozdoben strakou, podle níž 

cvrliká dospělý muž. Tento muž se nachází v kleci, což sleduje žena se dvěma kočkami 

domácími.  Špatné vlastnosti dam jsou zde spjaty s kočičí proradností a nespolehlivostí.  

 Pokud se opět vrátíme na Žirovnici, tak si je možno v pravém horním rohu 

povšimnout ženy, lačnící po nádobě s alkoholem staršího muže, jenž stojí v její 

blízkosti.  Žena zde svým spravováním překračuje jí tradičně vytyčenou roli. Naprostá 

abstinence dam byla přáním Jana Husa.
363

  

 V další části se nalézá mladší milenecký pár, jež je protikladně připojen  k páru 

starších, alkoholu holdujících lidí. Tito dva zamilovaní mladí jedinci jedou svorně na 

jednom koni. Muž v ruce drží sokola. Je zde možné poukázat na Albrechta Dürera, 

jehož kresba z roku 1496 obsahuje motiv bodláku, který odkazuje na partnerskou 

věrnost. Běží zde o příklad vyvážené a souzvučné Minne. Podobné vyobrazení lze 

nalézt na tapiserii z jižního Německa, na které milenecký pár na koni pronásleduje 

mizejícího jelena. Lovecký elán odkazuje na pátrání po dokonalé harmonii mezi mužem 

a ženou. Sokol také představoval symbol věrnosti.
364

 

 V okenní špaletě na Žirovnici se nachází příběh o Bábě a čertovi neboli - Bába je 

horší než čert.[80] V tomto příběhu jde o to, že chce satan překazit partnerství dvou 
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mladých, milujících se lidí a na tento čin si najme starou ženu, o které se zde hovoří 

jako o znalé děvce. Tato stařena dokáže přesvědčit mladého muže, že se ho jeho žena 

pokouší fyzicky zlikvidovat. Ženě zase babice namluví, že ji její drahocenný muž má 

v  úmyslu podvést s jinou ženou. Poradí jí, aby využila účinného lektvaru proti mužově 

nevěře tak, že je potřeba ustřihnout mu pramen vlasů, ovšem v noci a potají, aby muž 

nepojal  podezření. Když k tomuto aktu skutečně dojde, probudí se vyděšený muž, který 

uvěřil řečem staré ženy a svou družku zabije. Takto se vyplní satanovo přání. Tento 

ďábel se však nakonec svého činu štítí více, než stará žena, a její vytoužené boty jí 

podává na klacku. Podobným způsobem je tento příběh popisován u Martina Luthera.
365

 

 V Pardubicích ovšem nikterak nezaháleli a pardubická výzdoba nám přináší 

exkluzivní výpověď, jež se vztahuje k vrtkavosti náklonnosti mezi mužem a ženou. 

Vojtěchův sál byl vyzdoben roku 1532 anonymními malíři, jež tvořili dle saské tradice 

a  maleb Lucase Cranacha.
366

  

 Severní stěna poukazuje na Samsona a Dalilu, jež mu stříhá vlasy. Opodál se 

nachází nahá Fortuna, pod níž můžeme číst nápis, který byl zrekonstruován jako (Q)UI 

FORTUNE FI/(DI)T PROPE IN/(TE)RITU(M) EST. Písmena v závorkách jsou 

doplněna dle autora, kterak odpovídají rčení ,,Kdo věří Štěstěně, je blízko záhuby‟. 

V  nice u oken se nalézá výjev s Adamem a Evou, který poukazuje na mužskou 

nerozvážnost, jež pramení z bezpodmínečné důvěry k ženám.  

 Zpátky v Žirovnici si v tomto smyslu vybavíme silnou a lstivou hrdinku Juditu, 

která představuje pomocí své osobnosti alegorii statečnosti. Je ale také ideálním typem 

ženy, ke které by se určitý druh mužů mohl chovat s neskrývanou záští, jelikož 

překračuje hranici své přirozené role, jež jí byla dána do vínku. Ženy by dle středověké 

mentality měly být cudnými a pořádnými pečujícími bytostmi, jež se příliš nehrnou do 

aktivit, v nichž by mohly prokázat svou schopnost a statečnost.   

 Pulzující erotická moc žen byla zobrazována na mnoha předmětech 

v  uměleckém provedení. Mohli bychom si jí všimnout na slonovinových skříňkách 

z  Francie, tapiseriích z Německa, na italských manželských truhlách nazývajících se 

forzieri, na menších skříňkách forzerini i na podnosech jménem deschi da parto pro 
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ženy, jež se chystaly k porodu. Předměty, jež poukazovaly na moc žen, se vyskytovaly 

i  ve formě tvárnic na sušenky a perníčky i v podobě stolních her.
367

 

 Na skříňce, kterou bychom mohli nyní nalézt v Basileji, je na jejím horním 

okraji vyryt příběh mileneckého páru u studny, na boku skříňky je vyobrazena žena, jež 

tepe do mužského srdce kladivem a dále dáma, jež vlastní pastičku na ptáky a k sobě se 

pokouší přilákat mužskou pozornost. Nacházejí se zde ale i znaky Fénixe a pelikána.
368

 

 Malované stolky nám však poskytují nejucelenější náhled na komplikovanou 

profánní ikonografii. Ideálním příkladem je práce Hanse Herbsta z roku 1515, 

pocházejícího z Basileje. Holbein Tisch poukazuje v celé své kráse na alianční erby, jež 

se nacházejí ve středu stolu. Je zde rozpoznatelná postava Nikoho (,,Niemand‟). Lovci, 

kteří šli původně lovit jeleny a ptáky, místo toho narazili na ženy. Marnost lidského 

konání se odráží na rozbitých předmětech poházených okolo postavy Nikoho, který 

s  tímto aktem však nemá co dočinění a na kramáři, kterého neposedné opice obraly 

o  všechen jeho majetek. Spojuje se zde minne a pomíjivost zbytečných radovánek.
369

 

 

6.1.2. Silné ženy na vybraných uměleckých dílech 

 Lucas Cranach namaloval mnohá díla, kde se nachází dvojice Adama a Evy, ale 

jeden z nich přímo zdůrazňuje ženskou dominanci v postavení Evy. Z dílny Lucase 

Cranacha staršího pochází obraz s názvem Adam a Eva, neboli Prvotní hřích. Datace 

spadá do roku 1526. Postava Evy je mohutná a její pohyby těla, směřující k Adamovi, 

nenaznačují příliš mnoho taktu a jemnocitu. Přímo do něj vráží svým kolenem, aby ho 

dostatečně silně pobídla ke konzumaci jablka.
370

 

 Již výše zmiňovaná Judita s hlavou Holofernovou byla vytvořena i v Cranachově 

dílně se zvláštním odkazem na pozadí. Kromě pro Cranacha typických perel, sítěk, 

ruměných klobouků s perem pštrosa nebo s košilkou se zlaceným límcem posetým 

drahokamy a nakonec zlatým, širokým náhrdelníkem do pozadí umístil hlavu a tlapu 

medvěda, který byl chycen do pasti. Tento se nachází v průzoru do krajiny a je spojen 

s  pověstí o nešťastné družce Kallistó, nymfě zasvěcené pouze Dianě, která otěhotněla 

a  jejím trestem byla právě proměna v onoho medvěda. Medvěd byl dle ikonografie 
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symbolem chlípnosti. Obraz Judita s hlavou Holofernovou je proto odkazem na 

vítězství ctnosti před neřestí.
371

 

 U Sandra Botticelliho je Judita s hlavou Holofernovou oděna v oblečení, jež 

mělo svou skvostností přilákat oči chtivých mužů. Když dokoná svůj čin, utíká, 

doprovázena svou služkou, pryč z asyrského tábořiště. Její vlnivý a lehký pohyb, 

kterým kráčí směrem od tábora, neprozrazuje jakékoliv rozladění, nebo snad výčitky. 

I  když právě setnula onomu muži hlavu, existuje apokryf, který vysvětluje její chladné 

chování. Tato židovská vlastenka díky svému činu osvobodila svůj utlačovaný lid 

a  proto jí bude skrze Boha zcela odpuštěno.
372

 

 Dalším umělcem, jenž zobrazil ženskou sílu, tkvící  ovšem ve ctnosti a cudnosti, 

byl Mistr IW. Jeho Sebevražda Lukrécie z roku 1525 ukazuje ženu v brokátovém 

oděvu, s velkolepým kožešinovým límcem, kterak přichází o život pomocí bodné 

zbraně. Mistr IW tvořil v podobném duchu jako jeho mistr, Lucas Cranach,když ženy 

renesanční doby dokonale charakterizoval luxusními materiály látek a nádhernými 

šperky. Judita se zprovodila  ze světa dobrovolně, jelikož nemohla unést ostudu, 

způsobenou znásilněním ze strany Sexta Tarquinia. Jakmile vše sdělila manželovi 

Tarquiniu Conlatinu a jeho druhům, zarazila si smrtící zbraň do hrudi. V širším pojetí 

tato žena představuje vítězství církve nad Antikristem nebo i poražení zla dobrem. 

Lukrécie, společně s Juditou, byly považovány za ženskou obdobu Herkula, jenž byl 

pojímán jako předobraz Ježíše Krista.
373

[26] 

 Obličeje žen jsou u Lucase Cranacha libé díky jeho inspiraci nizozemskou 

malbou.
374

 

 

6.1.3. Silné ženy renesanční doby 

 Silné ženy nenalézáme jen v biblických příbězích, bájích nebo pověstech, ale 

i  v  normálním životě. Těchto renesančních hrdinek v oblasti literatury, politiky, umění 

nebo módy je mnoho, ale některé přeci jen zmíníme.  

 Svým statečným chováním vynikala hlavně manželka Girolama Riaria 

Hyppolita Fioramonte, která si troufla vést armádu knížete milánského.   

 Schopnou kněžnou byla i Jana Aragonská, neboli Jana I. Kastilská, choť Filipa 

Sličného. Svého manžela velice milovala, patrně byla jedním z mála velice senzitivních 
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osob, díky čemuž se její nervové a hysterické záchvaty stále stupňovaly, až ji dovedly 

k  přízvisku Šílená.
375

 

 Dalšími významnými dámami byly Vittoria Colonna, blízká Michelangelova 

přítelkyně a Lucrezia Tornabuoni, manželka Pietra di Cosimo de´ Medici. Obě dvě byly 

spřízněny literárním talentem.
376

 

 Kateřina Medicejská byla francouzská královna, choť Jindřicha 

II.  francouzského. Jindřich II. byl však znám svým nevybíravým způsobem chování 

vůči své manželce. Spravoval se neotesaně, hlavně po návratu z madridského vězení. 

Jeho vychovatelkou se stala nám dobře známá Diana z Poitiers, z níž se později 

vyklubala jeho milenka, i když byla starší o více než dvacet let. Kateřina musela snášet 

častá příkoří dvora, který ji nijak nerespektoval a vyzdvihoval spíše Dianu. Později se 

ale své vysněné vlády dočkala a Dianu ze dvora vypudila. Její úloha spočívala 

v  diplomatických úkonech, když mezi nejmocnějšími panovníky Evropy přenášela 

informace a s muži uměla jednat bez obalu a asertivně.
377

 

 Markéta Navarrská byla sestrou francouzského krále Františka I. Uměla dokonce 

hebrejsky a přikláněla se k náboženské reformě. Baldassare Castiglione ve svém 

Dvořanu tvrdil, že ženy by měly mít přehled o literatuře, měly by vynikat v tanci 

i  v  hudbě, ale za žádných okolností by neměly pokoušet tak složité vědy, jako je 

latinský nebo řecký jazyk.
378

 

 Jakožto básnířce milostných básní jí roku 1547 vyšly poemy Marguerites de la 

Marguerite des Princesses. Roku 1558 byl publikován spis s názvem Histoires des 

amans fortunez a nakonec byl ucelen v sedmidenní vyprávění L´ heptameron. Je v něm 

znát protestantské myšlení a směřování k ideám Platóna. V knize je nápadná radost ze 

světských maličkostí.
379

 

 Poslední významná žena, pocházející ze zahraničí, již zde zmíníme, byla 

donátorka umění Isabella d´Este. Byla dcerou panovníků z Ferrary a manželka vládce 

Mantovy. Básník Ariosto tuto důležitou dámu označil jako liberální a velkolepou 
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Isabellu. Stejně pochvalně byla ohodnocena od Matteo Bandella. Ten ji popsal jako 

největší mezi ženami.
380

 

 I když byla mírně plnoštíhlá, tak měla živé oči.
381

Její láska k Francescu 

Gonzagovi byla čistá a bezelstná a z jeho strany tomu bylo právě tak. V době svatby 

byla ještě štíhlá a její vlasy měly odstín světlé zářivé blond.
382

 

 Její švagrová, proslulá Lucrezia Borgia, se zapletla s jejím manželem i přesto, že 

od prvopočátku byly s Isabellou dobrými přítelkyněmi.
383

 

 Pracovali pro ni ti nejvýznamnější umělci, jakými byli Giovanni Bellini, 

Leonardo da Vinci, Perugino, Raffael nebo Tizian. Isabellino Studiolo a Grotta 

v  Mantově bylo překrásně vyzdobeno od Andrea Mantegny nebo od Perugina. Sama 

byla předsedkyní mnohých slavností a kulturních představení u dvora.
384

 

 Sbírala římské umění a na svém dvoře, jakožto pokroková dáma, zaměstnávala 

ženy jako zpěvačky, například Giovannu Moreschi.
385

 

 Už v renesanční době se přímo vyžívala v drahých kožešinách a dokonce sama 

vytvářela tajné parfémy, které pak posílala svým přátelům jako dary.
386

 

 Žádná žena nebyla tak často portrétována jako Isabella d´Este.
387

 

 Tyto portréty se ale od sebe navzájem liší nápadnými změnami v Isabellině 

vzezření. Oči a obočí má rozdílný odstín, stejně tak  jako vlasy. Navíc neexistují žádné 

portréty, které by Isabellu zachycovaly od věku dvaceti šesti let do věku padesáti čtyř 

let. Je všeobecně známo, že se Isabella vyhýbala portrétům, jež nebyly idealizované 

a  už odmítala pózovat jako modelka.
388

 

 Pokud se zaměříme na jednu z nejvýznamnějších žen české renesance, tak zcela 

jistě uznáme, že jí byla Polyxena, manželka nejvyššího kancléře Království českého 

Zdeňka Vojtěcha z Lobkovic, jež byla i vdovou po Vilémovi z Rožmberka a dcerou 

Vratislava z Pernštejna. Byla opakem Markéty Navarrské, jelikož vynikala 

v  protireformačním úsilí, které se projevilo ostrým nesouhlasem s Rudolfovým 

Majestátem. Svou náklonnost projevovala především jezuitům, kapucínům 
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a  karmelitánům věnovala Pražské jezulátko. Vlastnila rozlehlá panství v Litomyšli, 

Roudnici, ve Vysokém Chlumci i v Sedlčanech. Na těchto državách velice tvrdě trestala 

poddanská povstání.
389

 

 Zakončeme toto pojednání Triumfem Galatey, jakožto triumfem ženy, nebo 

spíše mořské víly, která se nenechala spoutat zamilovaností obra Polyféma a s ryze 

ženskou elegancí mu ujela na velké lastuře, do níž byli zapřaženi delfíni. Na cestu jí 

troubili oslavné melodie tritóni a amoreti, jakožto lukostřelci. Nikdo nedovedl tento 

výjev líbezněji opsat, než Raffael ve vile Farnesině, jež byla určena pro papežského 

bankéře Chigiho.
390

 

 I když byl milovaný muž Acius zabit od Polyféma kouskem úlomku ze skály, 

Galatea na něj zanechala vzpomínku v podobě plynoucí řeky. Čas odnese krásu 

i  pozemské statky, ale nikoliv lásku.  

 

6.2. Modelky renesance - Simonetta Vespucci a Mona Lisa 

 

6.2.1. Simonetta Vespucci  

 Zosobněním renesančního ideálu krásy byla Simonetta Vespucci. Nápadné zlaté 

a dlouhé kadeře ji splývaly podél těla a byla hojně opěvována poety, kteří měli 

příležitost se dostat do její blízkosti. Platonickou láskou k ní vzplanul Giuliano Medici, 

který přebral úlohu jejího ochranitele a rytíře. Tento dědic města Florencie, který byl 

synem Piera Medici, jenž skonal roku 1469, sám zemřel krutou smrtí 26. dubna roku 

1478 v chrámu, kde se proti němu a jeho bratru Lorenzovi, jenž vyvázl bez úhony, 

uskutečnilo spiknutí, které vedly přední florentské rodiny a o kterém věděl i papež 

Sixtus IV.
391

 

 Sama Simonetta se nedožila nikterak vysokého věku, skonala jen o dva roky 

dříve než Giuliano, a to ve svých třiadvaceti letech na tuberkulózu roku 1476. Ve 

Florencii se její mrtvé tělo bez ostychu vystavovalo na veřejnosti pro uctění její 

památky a mezi lidem se roznesla zvěst, že její nyní již bledý obličej je svou krásou 

půvabnější než za Simonettina života, kdy utkvěla v hlavě jako modelka slavnému 

Sandru Botticellimu.  Narodila se v Janově nebo v Portovenere roku 1453. Jejím otcem 

byl šlechtic Gaspar Cattanea, který ji již jako šestnáctiletou dívku vydal za Marca 
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Vespucciho. Marco Vespucci byl zastáncem rodu Medicejů a samotný šlechtic 

disponoval poměrně bohatým majetkem.  

 Na zámku Chantilly u Paříže, v Musée Condé, se nachází vyobrazení ženy, 

kterou namaloval Florenťan Piero di Cosimo okolo roku 1480. Dáma má na sobě pouze 

lehký barevný přehoz, jenž zcela odhaluje ňadra, nad nimiž se jí kolem krku vine malý 

černý had, obtočený na jednoduchém náhrdelníku. Její účes má taktéž hadovitý tvar, je 

to složitá soustava spletených copů a copánků propletená mnoha perlami. Na dolním 

okraji obrazu je možné si povšimnout nápisu SIMONETTA LANVENSIS 

VESPVCCIA. Tento nápis byl ovšem na obraz přidán mnohem později, až ke konci 

šestnáctého století, což bylo zjištěno až díky francouzským restaurátorům v roce 1970. 

Navíc připsání podoby Simonetty Vespucci ženě s hadem na krku kazí fakt, že 

v  renesanci si zcela odhalovaly ňadra pouze lehké ženy. Tento popisek se na obraze 

vyskytl až ve chvíli, kdy byla malba v rodinném majetku Vespucciů. Není vyloučeno, 

že obraz byl nejdříve ve vlastnictví Francesca da Sangalla, syna Giuliana da Sangalla. 

Navíc, Pierovi di Cosimo bylo šestnáct let, když Simonetta Vespucci skonala.[72]  

 Ve Städelově muzeu ve Frankfurtu nad Mohanem se nachází Portrét dívky od 

Sandra Botticelliho, pocházející asi z roku 1480, kde má dívka vlasy spletené do tvaru 

účesu, kterému se přezdívalo vosí hnízdo. Překlad českého slova vosa je do italského 

jazyka vespa. Navíc vosa - vespa se nacházela na erbu rodiny Vespucciů. Na dlouhém, 

bílém krku má zavěšen šperk - kamej, kterou bylo možno identifikovat jako předmět, 

jenž koupil Lorenzo Medicejský až v roce 1487, ale Simonetta zemřela už v roce 1476. 

Když se Sandro Botticelli narodil, tak se tato kamej uchovávala v Římě, v pokladnici 

papeže. Musela se tedy navrátit do Florencie do majetku Medicejů, jelikož původně 

patřila do vlastnictví města Florencie. Není ale vyloučeno, že byl tento obraz objednán 

Mediceji až s časovým posunem jedenácti let po smrti Simonetty, jelikož jejich přání 

mohlo spočívat čistě v obrození jejich moci jako reminiscenci na velké časy, kdy jejich 

vliv ve Florencii nebyl oslaben bojem s ostatními silnými rody.[73]  

 V londýnské Národní galerii se nachází obraz taktéž od Sandra Botticelliho 

s  názvem Venuše a Mars, kde má Mars dokonce za hlavou v pravém horním rohu viset 

vosí hnízdo a Venuše má vlasy spleteny stejně jako dívka od Botticelliho ve Städelově 

muzeu. Sandro Botticelli byl sousedem význačné Simonetty Vespucci, jelikož vyrůstal 

několik domů od sídla Vespucci. Navíc rod Vespucci byl významným mecenášem pro 

Sandra. Přímo od Giuliana Mediciho dostal objednávku na prapor, který nesl Giuliano 

na turnaji rytířů roku 1475. O praporu máme poslední zmínky z roku 1492, kdy se 
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ztratil, ale dochovala se přípravná kresba a tapiserie, která kopíruje vyobrazení na 

původním praporu. Roku 1491 ji nechal vytvořit opat z Francie Guy de Baudreil. Byla 

zde zobrazena Minerva, která je více než podobná slečně, již vidíme na malbě Portrét 

dívky nebo Venuše a Mars, či Primavera. Rytíř Giuliano Medici chtěl mít svoji lásku 

stále nablízku.
392

[74] 

 Stejně tak, jako je složité určit totožnost dam vyobrazených na malbách, není 

jednoduché správně vymezit námět. Na obrazu od Sandra Botticelliho s názvem Pallas 

Athéna a kentaur, nebo také Minerva a kentaur z let 1482 - 1493 je zachycena Pallas 

Athéna, jež v ruce svírá halapartnu, na zádech přenáší štít a na hlavě má bohatý 

vavřínový věnec. Oděna je do prosvítajících lehkých šatů s květovaným motivem. Její 

boty jsou zlaté a v dálce vidíme skály, jež jsou pozorovatelné za mohutnou 

architekturou. Pallas Athéna se však obvykle znázorňuje jako žena s přilbou a kopím 

v  brnění. Není ovšem zvykem, že je vedle ní postaven kentaur, jelikož je 

vypodobňována spíše společně s Pegasem.  

 Malíři i objednavatelé se v renesanci snažili být co nejvíce gramotní a pojímat 

antické texty či mít v malíčku starořímské reálie, ale bohužel se jim ne vždy dařilo tento 

záměr naplnit. Díky inventáři ve florentském paláci Lorenza di Pierfrancesca de Medici, 

jenž byl bratrancem Lorenza de Medici bylo možno objevit skutečnost, že pravým 

námětem je Camilla a kentaur. 

 Camilla jako mytologická postava má o mnoho více znaků na obraze od Sandra 

Botticelliho než Pallas Athéna. V Aeneidě od Vergilia se dočteme, že Camilla byla 

dcerou vládce Volsků, kterého pro jeho tyranii vyhnal vlastní lid až do hor. Zde 

vyučoval malou Camillu válečnickému umění, díky čemuž uměla s různými druhy 

zbraní manipulovat lépe než kdejaký muž. O příběhu Camilly bychom se mohli více 

dočíst v knize od Giovanniho Boccaccia De claris mulieribus - O slavných ženách 

(1360-1365). Je však s podivem, že postavu odvážné Camilly nenalezneme 

v  průměrných ikonografických příručkách antické mytologie.
393

[58] 
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6.2.2. Mona Lisa  

 Slavný obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinciho je nejkontroverznějším 

obrazem světa. V malbách od Sandra Botticelliho jsme si nebyli jisti bezchybným 

přiřazením Simonetty Vespucci k různým dámám na jeho obrazech. U Camilly došlo 

zase k nedorozumění ohledně správnosti pojmenování námětu. Co se ale týče Mony 

Lisy, tak není jisté vůbec nic. Kdo je ta osoba na malbě? Odkud pochází? Proč ji 

Leonardo zobrazil bez obočí a s podivným úsměvem? A není ta dáma nakonec přeci jen 

mužem, aby nebyl William Shakespeare v těchto ošklivých pomluvách namočen zcela 

sám? [19] 

 Svůj domov obývá Mona Lisa v Louvru, kde tento společný prostor sdílí 

s  mnoha věhlasnými uměleckými počiny. Dámy starého věku, jako jsou Venuše 

Mélská nebo Niké Samothrácká se s Monou Lisou dělí o společný prostor a stejně jako 

ona, jsou poznačeny na všech turistických plánech Louvru. Mona Lisa ale nad nimi 

s  přehledem vítězí, jelikož největší podíl osob příchozích do francouzského Louvru 

míří právě za Monou. Má přiřazeno číslo 779 a je pohodlně usazena v boxu, jenž je 

zapuštěn do betonu. Od roku 1974 je skryta pod neprůstřelným třívrstvým sklem.
394

 

 Bezpochyby je Mona žena náležející k patricijskému původu. Gioconda je 

nazývána díky obchodníku s hedvábím a florentskému kupci Francesco del Gioconda, 

jenž měl manželku Lisu, která byla jeho třetí ženou. Mona nebo také monna je ve 

zkratce madonna, neboli žena. Dále se spekuluje o tom, že Mona Lisa je ve skutečnosti 

Pacifica Brandano, jež byla oblíbenkyní Florenťana Giuliana de Medici. Není ani 

vyloučeno, že je na malbě vyobrazena Leonardova matka, nebo že je na ní vypodobněn 

samotný Leonardo v dámských šatech. Spekuluje se i o jeho homosexuální orientaci, 

a  tudíž se naskýtá možnost, že se díváme na Leonardova milence.
395

 

 Proč nemá Mona Lisa obočí? Vysvětlení je možné najít ve faktu, že malba byla 

zcela poprvé restaurována v sedmnáctém století, ale bohužel byl aplikován nepřiměřený 

prostředek, kvůli kterému se Lisino obočí rozpustilo a ztratilo se nenávratně 

v  propadlišti dějin.
396

 

 Její úsměv je dílem techniky sfumato. Okraje úst se rozpouští v pomyslné mlze 

a  pozvedají se nahoru.
397

Vzniká dojem plastičnosti objemu.
398
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 Ruce Mony jsou vyobrazeny velice precizně a připomínají vlámské podobizny, 

které mívají dlaně v popředí často opřeny o rám obrazu, jako kdyby z něj vystupovaly. 

Mona Lisa v nich nic nesvírá, ani cenné drahokamy nebo obchodní zboží. Neodkazují 

nás na žádnou úlohu.
399

 

 Pohyb se vytváří pomocí komplikovaného uspořádání asymetrických prvků. 

Krajina, na které vidíme jezírka, potoky a skály, je postavena vertikálním způsobem. 

Hloubku vnímáme tak, že ji pozorujeme od horního kraje dolů, podobně jako čínskou 

malbu, která má svůj základ v popředí. Navíc nás asymetrie krajiny na levé i pravé 

straně nutí pohlédnout do obličeje Mony Lisy, tudíž se jedná o důmyslný optický 

klam.
400

 

 Upoutává nás svým pohledem, jelikož je od Mony Lisy opětován více než od 

samotného pozorovatele. Sleduje nás na každém kroku, který před ní uděláme. Z Mony 

Lisy vyzařuje dominantní aura.
401

 

 Dle Giorgia Vasariho, jenž jako první napsal komentář k Moně Lise, ji při 

portrétování uchovávali baviči ve veselé náladě, jako kapela hrající na hudební nástroje 

či šašci nebo kouzelníci.
402

 

 V renesančním umění jsou smutné pohledy méně běžné než ty veselé, vážnou 

tvář zachovává například Ginevra Benciová (1475).
403

 

 U portrétu Cecilie Gallerianové, neboli Dámy s hranostajem, je nepostižitelnost 

jejího výrazu až magická. Její osobnost působí, jakoby ani nebyla z tohoto světa. Opět si 

je možno všimnout Leonardova poznávacího znamení v podobě zvláštní symboliky 

strojeně dlouhých prstů. Leonardo je také mistrem klasického kánonu. V opozici 

k  němu bychom mohli zmínit různé variace námětu Tři věky ženy a smrt. V případě 

klasického kánonu tento námět ukazuje obličej a tvary ženy jako nedokonalé, 

zdeformované a rozkládající se.
404

 

 Z dobových písemností je možnost si udělat obrázek o ideálním vzezření, 

chování a v neposlední řadě o práci mimických svalů v obličeji, jež se brala na zřetel 

v  lepší společnosti. Agnolo Firenzuola ve své publikaci O dokonalé kráse ženy (1541) 

tvrdí, že člověk by neměl za žádných okolností odkrývat více než šest zubů v horní části 
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čelisti. Navíc by měly dámy provádět roztomilou zvláštnost v podobě zavření pravé 

části úst a v tu samou chvíli by mělo být záhodno pootevřít levou stranu úst, jako kdyby 

se potajmu usmívaly.
405

 

 Baldassare Castiglione ve svém Dvořanovi (1528) lidem zase klade na srdce, 

aby se za každých okolností oprostili od přetvářky, kterou připodobňuje 

k  rozpolcenému útesu, na který je riskantní narazit, a aby ve všech svých činech 

pamatovali na dobrou sprezzaturu. Vše, co řádný člověk dělá, nebo o čem mluví, má 

působit jistě a nenuceně. Proto na téměř žádných šlechtických či panovnických 

portrétech nenajdeme ani jednu váženou osobu, kterak se oddává hurónskému 

smíchu.
406

 

 Kdy ale nadešel ten zvláštní okamžik, v který se Mona Lisa stala tak záhadnou? 

Je známo, že v literatuře devatenáctého století se zjevují dámy hrozivě smyslné, vampíří 

a plné nemravnosti a vášně. Jsou svým způsobem zvrhlé, ale od všech ostatních žen je 

vyžadována čistota a ukázněnost. V kurzu byly ohnivě červené nebo havraní černé vlasy 

žen - vampů. Mona Lisa v sobě skrývá esenci této nevyzpytatelnosti.
407

 

 Uhrančivá Mona Lisa zaujala i George Sandovou, která ji dává do souvislosti 

s  Medúzou, jelikož jsou pro ni obě dvě přímo hrůzné.
408

Inspiroval se jí i Umberto Eco 

ve Foucaultově kyvadle (1988), kde ji paroduje. Jedna z osob v jeho knize zůstane bez 

jediného člověka v muzeu sama. Pomalu se v ní probouzí strach z toho, že by se mohla 

Gioconda, zde vykreslená jako androgynní nestvůra, probrat a pohltit tuto postavu. Sám 

Eco vtipkuje, že Mona Lisa je Medúzou pro lidi zabrané do krasovědy.
409

 

 Roberto Longhi o Moně Lise tvrdí v časopisu La Voce, že je doslova namyšlená, 

uvnitř sebe zcela prázdná a krajina v pozadí je jen fantazií, odehrávající se někde 

v  Antarktidě.
410

 

 Nejzajímavější je ale výklad Sigmunda Freuda. Nejdůležitějším aspektem u něj 

je to, že byl Leonardo nemanželským děckem, které prožívalo svá dětská léta pouze se 
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svou matkou, tudíž bylo silně zafixováno na ženské pohlaví a Freud u něj předvídal 

homosexualitu. Úsměv by měl patřit jeho matce.
411

 

 Carl Gustav Jung vysvětluje interpretaci Sigmunda Freuda následovně. Freud 

popisuje obraz od Leonarda Sv. Anny Samotřetí (Sv. Anna s Marií a Jezulátkem). Jsou 

zde zobrazeny dvě matky. Objasňuje fenomén dvojího mateřství. Tento archetyp lze 

nalézt ve sféře náboženství a mytologií v pestrých variacích. Důležitý je motiv dvojího 

původu. Spočívá v tom, že osoba sestává ze dvou rodů, a to lidského a božského, jako je 

tomu u Hérakla. Díky tomu, že byl nevědomě osvojen Hérou, tak se stal nesmrtelným. 

Egypt vyznával tradici rituálního dosazení faraona na trůn jako lidského, ale i božského 

charakteru. V chrámech v Egyptě jsou na zdech patrná zobrazení faraonova 

sekundárního božského početí a zrození, stává se tak ,,dvakrát narozeným‟. Kristus se 

zrodil dvakrát. Nejprve tím, že byl pokřtěn v Jordánu, kdy se znovuzrodil ve vodě 

a  poté z Ducha.  

 Na malbě Sv. Anny Samotřetí od Leonarda da Vinciho se nachází symbol supa, 

skrytý v optickém klamu obrazu. V Horapollónově knize Hieroglyphice se dočteme, že 

supi existují jen ženského pohlaví a jsou vyjádřením pro matku. Tvrdilo se o nich, že 

přišli do jiného stavu díky větru (řecky pneuma). Panna Maria počala taktéž skrze 

pneuma, i když byla pannou, stejně tak jako supi v této pověsti. Ztotožňuje se snad 

Leonardo s Jezulátkem?
412

[70] 

 V Moně Lise mohou být obsáhnuty mnohé archetypy. Pro člověka starého věku 

byla anima božstvo či bosorka, středověký člověk měl jako animu zase Královnu nebes 

a Matku Církev.
413

 

 Je neuvěřitelné, co všechno archetyp Matky dle Junga pojímá. Matku, babičku, 

Matku Boží, ale i pannu, která je jako omlazená matka součástí antických Déméter či 

Koré nebo Sofie, která zastupuje milenku mateřského typu. Pokud zvětšíme rozpětí 

působnosti velké Matky, tak zde budeme moci zařadit i církev, univerzitu, podsvětí, 

měsíc, jeskyni, nebo také studnu s velkou hloubkou. V negativním smyslu zastupuje 

velká Matka čarodějnice nebo všechny pohlcující, dusící nebo svírající zvířata, či vodní 

propast. Dobrým příkladem je Lilith, jež je ve své podstatě dobrá, obětavá a pečující, 
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navíc také spravedlivá. Ale druhá strana mince jsou její pohlcující destruktivní 

schopnosti, fatalita a svůdná náruživost. Je archetypem čarovného ženství.
414

 

 Pokud je Mona Lisa vyjádřením animy, tak je tím nejtrefnějším zobrazením 

archetypu ženy, jaký kdy byl stvořen. 

 Není tedy jisté, jestli na nás Mona Lisa hledí s důvěrou či pochybnostmi, nebo 

jestli nás chce k sobě připoutat či spíše odradit. Objednávka na její vytvoření byla 

podána roku 1503, ale její dokončení spadá teprve až do roku 1507. Leonardo da Vinci 

svoji malbu nikdy neodevzdal Franceskovi del Giocondo, ale neustále ho převážel 

u  sebe, pokud někam cestoval. Když se Leonardo přemístil do Francie, což bylo roku 

1516, tak obraz stále uchovával u sebe. František I. se tedy dostal k obrazu Mony Lisy 

v  Amboise, jelikož zde Leonardo da Vinci skonal. Později Mona Lisa putovala do 

sbírek Ludvíka XIV. Napoleon Bonaparte měl tuto malbu vyvěšenu nad postelí.
415

 

 Ne vždy byla Mona Lisa hýčkána svými obdivovateli, jelikož roku 1911 si ji 

dovolil odcizit jistý Vincenzo Peruggi. Je proto k popukání, že díky své výšce sto 

šedesáti centimetrů nebyl schopen tento miniaturní Ital okrást ani prostitutku, jež 

Peruggimu nemálo vyhubovala a kterého taktéž i fyzicky inzultovala. ,,Makarón‟, jak 

přezdívali Peruggimu, svou krádež vysvětlil jako hrdinský čin národního charakteru, 

jelikož nesnesl představu, že skvostná Italka Mona Lisa je ve spárech francouzské 

galerie. Perličkou je i fakt, že pro svůj lup si původně vybral obraz od Andrea Mantegna 

Mars a Venuše, ale byl příliš velký a nevešel by se mu pod kabát.
416

 

 Aby nebylo těchto nešťastných událostí málo, tak byla Mona Lisa roku 1956 

potřísněna kyselinou, čehož se dopustil neznámý maniak. O čtyři roky později tento 

obraz nařízli vandalové, což později vygradovalo k potřebě instalace neprůstřelného 

třívrstvého skla. Od roku 1980 bylo taktéž zavedeno opatření, jež zakazuje vývoz Mony 

Lisy do zahraničí.
417

 

 Na obrazu Mony Lisy je perfektně uplatněn geometrický poměr a číslo fí. Jedná 

se o Fibonacciho číslo, jež je pojmenováno dle Leonarda Pisánského, neboli 

Fibonacciho (1170-1250). Toto číslo počíná číslicemi 1, 61803 a pokračuje dále. Jde 

o  ,,zlaté číslo‟  či ,,zlatý poměr‟. Obličej Mony Lisy je zcela přesně zakomponován do 

obdélníku, jenž lahodí našemu oku. Jedná se o pravoúhelník, u něhož jsou poměry 
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délky a výšky odpovídající k poměru zlatého řezu úsečky 1 : 1, 618. Lidské oko tyto 

poměry díky výzkumům vyhodnocuje jako pro sebe nejpříznivější. U Mony Lisy tedy 

sahá zlatý obdélník od vrcholku hlavy až po její živůtek. Zlatý trojúhelník se pro změnu 

skládá z  úhlů 72 - 36 - 72. Tento trojúhelník vede zase od její levé tváře, po levé 

rameno, jež se úsečkou spojí s pravým ramenem až k její pravé tváři. 
418

[64] 

 Zlatému trojúhelníku se podrobně věnoval Stephen Marquardt, jenž pracoval 

jako maxilofaciální chirurg. Zabýval se průzkumem různých druhů symetrií a proporcí 

stávajících v estetice lidského obličeje. Vytvořil univerzální masku krásy, jež pochází 

z  božského poměru, neboli zlatého poměru. Tyto proporce ideálního obličeje jsou 

vyhodnocovány při dívání se zepředu. Maska je formována en face v obličeji bez 

nadbytečných mimických úkonů, jako je zakřivení rtů díky úsměvu nebo přivřené oči 

při aktu pláče. Okolo nosních dírek se ukazuje zlatý trojúhelník, kolem rtů se při 

širokém úsměvu ukazuje pětiúhelník, který spěje směrem k bradě.
419

[62] 

 Tato maska, aplikovaná na šesti krásných ženách, jež žily v různých dobách, 

dokazuje skutečnost, že půvab má své dané parametry a proporce.  

 Když byly v roce 1511 opět vydány Vitruviovy práce, Leonardo da Vinci nelenil 

a stvořil náčrt Vitruviova muže. Při skutečnosti, že rozpětí ramen tohoto Vitruviova 

modelu se rovná jeho výšce a poměr, jenž dostaneme při vydělení jeho výšky výškou 

pupíku, nám dává zlatý poměr, jenž se rovná číslu 1, 618, zcela jistě užasneme.
420

 

 Existuje specializovaná studie, kterou zpopularizoval Robert Ricketts, jenž se 

zabývá klinickou ortodoncií. Jedná se o rezultát výzkumu, při němž byla zjištěna ideální 

měřená hodnota rysů mnoha modelek, z nichž se nakonec sestavily průměrné hodnoty. 

 Je záhodno zde pojednat o těchto specializovaných termínech, jež jsou běžně 

užívány v plastické chirurgii pro označení bodů na obličeji. T je bod poblíž linie vlasů. 

TS je označení pro měkkou tkáň na spáncích. LC je vnější oční okraj. U AL se jedná 

o  střed oblouku venkovního okraje nosní dírky. CH označuje výklenek rtu či boční 

stranu úst. M je značkou pro spodní hranici měkké tkáně brady. LN jsou vnější strany 

nosních dírek. ZP mají funkci výstupku lící a EB patří k spodní hranici očních oblouků. 

Nyní si ukažme jejich ideální rozměry z bodu do bodu. 
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AL - CH = 21, 3 mm 

CH - M = 33, 7 mm 

LC - AL = 34, 7 mm 

T - LC = 52, 1 mm 

AL - M = 54, 5 mm 

LC - CH = 55, 6 mm 

T - AL = 88, 6 mm 

LC - M = 89, 3 mm 

T - M = 144, 3 mm 

 

 Pokud od sebe tyto hodnoty vzájemně odečteme a následně je vydělíme, vyjde 

nám samotný božský poměr.  

 

T - M : T - AL = T - AL : AL - M = AL - M : M - CH = zlatý poměr
421

 

 

 Ricketts se v ortodoncii věnuje napravování defektů a díky tomu si povšiml, že 

nejpatřičnějším znázorněním růstu dolní čelisti je spirálová otáčka, jež je zcela hladká.  

Existují dvě období růstu zubů v životě člověka, a tím je věk od tří do osmi let a druhým 

z nich je období od třinácti do osmnácti let. Prořezání těchto zubů a jejich posunutí 

směrem  dopředu ukazuje na neuvěřitelnou podobnost s útvarem logaritmické spirály. 

 Tyto náčrty jsou až zarážejícím způsobem obdobné s tvarem lidského ucha 

a  tvarem lidského embrya, jež je staré celých šest týdnů. Shodně se jedná o tvar 

logaritmické spirály.
422

[61] [71] 

 Leonardo da Vinci se ve svém milánském období věnoval anatomickému 

výzkumu zvířat. Ve spise Codex Atlanticus je namalováno embryo krávy, které se stáčí 

do již zmíněné logaritmické spirály. Leonardo měl rád i tajemství, a proto mezi jeho 

anatomickými kresbami, jež se nacházejí v Codexu Windsor, je opět podrobně 

rozkresleno embryo krávy, do které díky technice cryptotechne skryl její převrácený 

obraz.
423

 

 Proč jsou ale tyto záhadné spirály běžné v  přírodě a z jakého důvodu jsme k nim 

jako lidé podvědomě přitahováni? Formace spiry mirabilis se vytvářejí díky rozdílnému 
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tempu buněčného růstu na obou stranách tkáně a pro pomalejší růst vnitřní strany je 

těsně po sobě zavírána daleko rychleji rostoucím vnějším prostorem.  

 V přírodě se jedná o rohy berana, kočičí drápky nebo ulity od plžů.
424

 

 Molekula DNA, jež nese náš genetický kód, je známa svým šroubovitým tvarem 

po celé svojí struktuře.  

 Pokud se ze zlatého obdélníku vyřízne čtverec, zůstane nám zase zlatý obdélník. 

Za předpokladu, že se spojí body na jednotlivých řezech, vytvoří se zlatá spirála neboli 

logaritmická spirála.  

 

 

                                                 

424
 Tamtéž, 83. 



 



 

125 

Závěr 

 

 Závěr nám přináší detailní odhalení o ženské kráse a ošklivosti v renesanci 

v  několika bodech. Již od antiky platí pravidlo, že vše, co pozbývá ohraničení, co je 

zraněné nebo zmrzačené, nebo co se dokonce mísí s lidskou podobou, je ohyzdné.  

 Novoplatonismus zaujal svou silou pozici v renesanční filosofii a přičinil se 

o  vztah mezi krásou a dobrem a ošklivostí a zlem. Negativní pohled na ženství a jeho 

důsledky v kulturní, sociologické a náboženské sféře vychází již od prapočátku z Bible, 

kdy Eva, oficiálně první žena, nikoliv tolikrát zmiňovaná Lilith, zničila historii lidstva 

svou bohorovností, i když měla s Adamem nejprve předurčenu rovnoprávnost. Její trest, 

a tím pádem trest pro všechny ženy proto spočíval v podřízené pozici pod mužem 

a  v  porodních bolestech. Renesanční žena se proto snaží dát najevo svou moc alespoň 

vybranou módou, luxusní kosmetikou a znovu objevenou hygienou.  

 Muži šílí z všemožných delikátně zobrazených Venuší a Flór, jež dráždí jejich 

erotickou představivost, ale stejně tak projevují obavy o to, aby se tradiční role ženy 

nevymkla jejich kontrole, což se projevuje v hojném zobrazení ženské síly, neboli 

Weibermacht. Krása žen vyvolává u mužů přímo posedlost oblými tvary, o jejichž 

ideální propočet se pokoušel již Albrecht Dürer. Ať už se jedná o Simonettu Vespucci, 

jež je dokonalou živoucí ilustrací ideálu ženské krásy renesance, ale zároveň jsou 

zajímavá nově objevená fakta v případě Mony Lisy, u které se skutečně potvrdila 

totožnost Lisy, manželky Francesca del Gioconda.  

 V podkresbách Mony Lisy z Louvru jsou totiž patrné další dvě vrstvy. Jedna 

z  těchto žen má mnohem větší hlavu a odkrývá takzvané spolveri, tečkování, jež 

předem poukazuje na to, že Mona Lisa se pyšnila překrásnou renesanční úpravou vlasů 

a čelenkou. Dokonce původně držela přikrývku a má obočí. Žena, která se nachází na 

poslední a viditelné vrstvě portrétu, není skutečná a jedná se pouze o výmysl 

Leonardovy fantazie. Nebylo zvykem, aby dáma nosila úplně rozpuštěné vlasy na 

ramena a aby ji přes toto rameno, podotýkám pouze přes jedno, splývala látka jako 

antické bohyni Venuši či jako alegorii počestnosti.  

  Klíč k záhadnosti pohledu této ženy leží v univerzalistickém charakteru 

Leonardova myšlení. Sledujeme svýma očima totiž to, co leží hluboko v nás. Jsme to 

totiž my všichni a celý náš život. V tom tkví genialita. Výzkum podkresby provedl 

Pascal Cotte. Leonardo se podepsal svými barvami, když odstín živůtku ženy 

v  podkresbě zobrazil pomocí hořčičného odstínu, v Itálii nazývaného jako Leonato. 
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Není ani příliš známou informací, že rodina Leonarda bydlela přímo ve stejné ulici jako 

Lisa Gerardiniová, neboli Lisa del Giocondo.  

 Renesance nás poučuje o tom, že i ženy z nízkých a nuzných vrstev se díky 

svému sebevzdělávání mohly vypracovat na vyšší pozici, i když se jednalo pouze 

o  práci prostitutky. Tyto dámy musely nosit příslušný druh šatstva, aby byly 

rozeznatelné od ostatních počestných žen. Nevěstince měly své eufemistické názvy, jež 

bychom v dnešní době mohli obdivovat pro jejich nápaditost a pestrost. Jejich život 

nebyl natolik nuzný jako v dnešní době a tyto ženy mívaly i své vyvolené patronky 

a  svaté. Ještě více vyloučenou sortou žen byly ženy, označené soudy jako čarodějnice, 

kdy lidová pověrčivost působila zcela naplno a mnohé duševní choroby nebyly ještě 

zcela odhaleny.  

 Život krásy má krátkého trvání a není výjimkou, ale spíše téměř pravidlem, že 

Smrt byla zobrazována v rouše staré ženy. Naopak muži, jež dovršili určitého věku, 

symbolizovali spíše moudrost. Smrt, Satan, Strach - vše je spojováno s ženami, jako 

negativním elementem, v opozici k mužskému, pozitivnímu elementu. Co ale bylo ještě 

možno vyzkoumat? 

 Dnešní věda nám pomáhá osvětlit mnoho jevů a pochodů, jež renesančnímu 

člověku nebyly příliš známy. Víme, kde se skrývá ošklivost, ale co je podstatou krásy? 

Ikony renesanční krásy, jako byla Veronica Franco nebo Simonetta Vespucci, trpěly 

zdánlivými nedokonalostmi. Veronica měla baculatý obličej a Simonetta zase příliš 

ostrou bradu.  

 Krásná tvář by ale měla být dokonalá. Znamená to však, že by měla být 

průměrná? Každá určitá populace má daný tvar lebky a obličeje. Průměrnost je však 

znakem stability v genetickém vývoji. Výzkumy prokázaly, že pokud se obličej odlišuje 

od průměru, je pokládán za méně atraktivní, ale v portfoliu těchto tváří lze nalézt i ty 

nejlíbeznější. Tudíž užší čelisti, vysoké čelo či velké rty a oči vytvoří obličej skutečně 

graciézní díky daru osobitých genů. Baculatý obličej Veronicy však mohl mít výhodu 

ve zdání věčného mládí a veselí, přičemž všechny ostatní jednotky byly v souladu 

a  naopak dominoval laní pohled jakožto jedna z osobních charakteristik.  

 Krásu ženské tváře bez výjimky ještě indikuje bezchybná a čistá pleť, 

v  renesanci ideálně bledá až bílá. Čistota pleti odráží fyzický stav, stejně jako hustota 

vlasů, nejlépe zlatých. Symetrie a rysy typické pro dané pohlaví tyto důležité znaky 

završují. Naopak jistě je ještě možno poukázat na Markétu Korutanskou, neboli 

Pyskatou, jež je zobrazena na satirickém portrétu od Quentina Metsyse, Ošklivá žena. 
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Zde připomíná spíše ošklivého muže, avšak její pobuřující maskulinita se 

pravděpodobně nezakládala na pravdě. 

 Z těchto známých dat a sepisování mojí práce jsem usoudila, že pro 

celoevropský či v dnešní době celosvětový věhlas je potřeba splňovat několik 

důležitých parametrů. Nadčasová krása odpovídá obličejové mřížce dr. Marqurdta 

a  jeho masce. Dále je nutno oplývat pouze jednou zdánlivou nedokonalostí, kterou 

bude žena vybočovat z průměru. Tato drobná nerovnost musí být ovšem v harmonii 

s  ostatními částmi obličeje, a musí být pouze jedna. Větší počet těchto abnormalit již 

působí rušivě.  

  Z toho tedy vyplývá, že každá nadčasová kráska musí mít na svém obličeji své 

charakteristické poznávací znamení.  

 V kultu ženského těla vždy převládala především pevná ňadra, jež si pokud 

možno co nejdéle měla udržovat svůj mladistvý vzhled. Jejich ostentativní vystavování 

bylo zvykem už v bronzovém věku a krétské kultuře, stejně tak jako později v řeckých 

městských státech, kde ženy (hétery) chodily oděny pouze v tenkých tunikách. 

 Pokud se jedná o ideální ženskou postavu, trendy vyzáblosti, plnosti, či dokonce 

otylosti se neustále střídají. Renesance v tomto ohledu preferovala spíše oblejší tvary, 

ovšem s jistou dávkou uměřenosti. Napříč všemi dějinnými úseky však platí pravidlo 

správného poměru pasů a boků (0,70). Opět souvisí se zdravým a správným 

hormonálním vývojem ženského pokolení.   

 Proč je ale krása tak vyzdvihována a opěvována? Úzce souvisí s láskou. Díky 

hormonu oxytocinu si lépe pamatujeme tváře. Toto memorování obličejů v nás zahání 

strach z neznámého a způsobuje otevřenost, k níž v tělesných procesech ještě 

dopomáhají opioidy a dopamin. Aby mezi mužem a ženou vznikla láska, jsou potřeba 

tyto tři látky, jež působí na naše receptory. Kontaktem mezi osobami dochází ke spojení 

mezi stimulem a odměnou, již si můžeme představit jako polibek, či obdarování 

krásnou kyticí. Láska je směsicí odměny z dobrého pocitu a emocionálně výraznou 

vzpomínkou na osobu. Pouta vytváří naše sociální paměť. V podstatě bychom mohli 

zjednodušeně říci, že láska se velmi podobá závislosti na opiátech. Krása spouští tyto 

reakce, jež fungují jako zážehový plamen. Krása je tedy prostředkem, jenž nás dovede 

k  vytouženému stavu blaženosti, nirváně, jež se stává pro lidskou bytost pozemským 

rájem, který mu byl za pramáti Evy odebrán.  

 Líbeznost ženy není možno vystihnout pouhými slovy, i když slovo má moc 

měnit lidské osudy, utvářet společnost i samotný život. Krása je seskupením několika 



128 

proměnných konstant, jež se u každé ženy liší na základě jejích předností vizuálních, 

myšlenkových či duchovních. Není pravá krása, která by se mohla obejít bez 

nadpozemské oduševnělosti, jež se nedá jako jediná změřit ani zvážit,ale můžeme ji 

pouze vycítit.   

 Z toho tedy vyplývá, že tělo a duše musí být v jednotě a harmonii, jinak budou 

obě trpět svou vzájemnou nedokončeností a nezapadnou do sebe jako ozubená kola 

složitého stroje. Krásná žena musí být i ženou moudrou, jelikož v případě její pouhé 

krásy nikdy nedojde poznání, a v případě její pouhé inteligence nikdy nedojde klidu 

a  spokojenosti. V tomto bodě souhlasím s antickými filosofy, pro něž harmonie byla 

alfou a omegou bytí.  

 Pythagorejci vyzdvihli harmonii, pořádek a proporce, Sokrates už naráží i na 

krásu vnitřní a významovou. Platon už postupuje dále a hledá krásu absolutní. Jak 

řečeno výše, renesanční myšlení dokonale ovlivnil novoplatonismus, v němž se pojí 

dobro a krása a naopak zlo a ošklivost. Není však možno odsoudit všechny ošklivé ženy 

jakožto zákeřné a lstivé, jelikož je nutné si uvědomit, že dobré srdce svým vyzařováním 

zastíní všechny drobné nedostatky, jež se mohou nakonec jevit jako přitažlivé. Dle 

mého názoru střet mezi atraktivitou nutnou pro reprodukci lidstva a vnitřním 

nastavením osobnosti je záležitost, jež svým odvěkým sporem sama dokazuje existenci 

něčeho, co nás dalece převyšuje. Nutí nás přemýšlet, dělat kompromisy a nepodřizovat 

se většině společenství, jelikož je zkouškou každého z nás.  

 Tato práce mne o tomto odvěkém boji donutila uvažovat a pokusit se najít, kde 

leží krása. Jako opozitum se přirozeně nabízí otázka, kde leží ošklivost.  

 Snažila jsem se uvažovat v renesančních intencích. Záměrem bylo pojmout 

kosmos a zpětně z něj vyjmout to vědění a odpovědi, které by se mi hodily pro 

zodpovězení této složité otázky. Leonardo da Vinci měl rozhled díky množství různých 

vědních oborů, mezi nimiž se snažil nalézt klíčové průsečíky. Hojné vědecké výzkumy 

nám mají pomoci dostat se k podstatě zobrazeného na vybraných uměleckých dílech.
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Obrazová příloha 

 

1. Těhotná stařena, groteskní archaická figurka, nalezená v Boiótii. 

2. Pec na baby, ilustrovaný letákový tisk českého satirického veršování o přepalování 

starých žen v mladice, 1594. Skladba zpracovává groteskní představu regenerace 

v  poloze satiry na příznačný společenský jev té doby (sňatky mladých mužů se starými 

ženami). 

3. Sietaviera Petra Chelčického, 1521, dřevořez. Peklo zde pohlcuje hříšníky, což je 

dokladem o tom, jak groteskní představa o pekelné tlamě ovládla i sféru náboženských 

pomyslů. 

4. Opilá stařena s prázdným džbánem. Helenistické umění připouští zpodobení 

ošklivosti. 

5. Obdoba Bachtinova a Nietzscheova pojetí 

6. Leonardo da Vinci: proporční kánon. Ideální proporce, vepsané v kruhu a čtverci, 

spojující dohromady dva nákresy římského stavitele VitruviaPolia z 1. st. n. l.. 

V  Leonardově pojetí je zároveň spatřován jako symbol jednoty mikrokosmu (člověka) 

a makrokosmu (vesmíru). Lidské tělo je pojímáno jako tělo světa. 

7. Hornorýnský mistr: Zesnulí milenci, Smrt a Chtíč, 16. století. Musée de 

Strasbourg 

8. Hans BaldungGrien: Smrt a lidský věk, 1540, detail. Madrid, MuseodelPrado 

9. QuentinMetsys: Ošklivá žena, 1525 - 1530. Londýn, NationalGallery 

10. Anonym: Veronica Francová, 1575, nalezeno v albu obsahujícím sto pět akvarelů 

italských zvyků a scén z každodenního života. Benátky. Kurtizána a spisovatelka 

Veronica Francová je vyobrazena s dokonale oblými, vysoce posazenými prsy, které 

byly ideálem renesance. 

11. Jean Cousin: Eva Prima Pandora, 16. století. Francie. Eva je zde nazývána první 

Pandorou. Má nepřiměřeně dlouhý trup a nohy, zřetelná jsou i pevná prsa. 

12. Škola z Fontainebleau: 16. století. Francie. Metresa Jindřicha II., opírající se 

o  jelena, její drobná kónická ňadra jsou sevřena mezi pažemi a prstenci vlasů. 

13. Hadí bohyně ze zlata a slonoviny, 1500 - 1600 př. Kr..Mínójská Kréta. Mínójské 

kněžky nosily zvonovité sukně a krátce střižený živůtek, který podepíral jejich plně 

odhalená ňadra. 



 

157 

14. JacopoTintoretto: Stvoření Mléčné dráhy, konec 16. století. Tintoretto vyobrazil 

stvoření Mléčné dráhy podle starověké řecké legendy, kdy vytryskl proud mléka z prsou 

bohyně Héry. 

15. Raffael: Galatea, 1511, freska. Řím, Vila Farnesina 

16. Tizian: Venuše urbinská, 1538, olej na plátně, 119 x 165 cm. Florencie, 

GalleriadegliUffizi 

17. Giorgione: Spící Venuše, 1510, olej na plátně, 108 x 175 cm. Drážďany, 

Gemäldegalerie 

18. Leonardo da Vinci: Dáma s hranostajem, 1483 - 90, olej na dřevě, 55 x 40 cm. 

Krakov, Czartoryski Museum  

19. Leonardo da Vinci: Mona Lisa, 1503, olej na desce, 77 x 53 cm. Paříž, Muséedu 

Louvre 

20. Giuseppe Arcimboldo: Flora, 1591, olej na desce, 73 x 56 cm. Soukromá sbírka 

21. Hieronymus Bosch: Pokušení svatého Antonína, 1505 - 1506, olej na desce, 131, 

5 x 53 cm, pravé křídlo, detail. Lisabon, Museu Nacional de ArteAntiga 

22. Hieronymus Bosch: Poslední soud, 1505, olej na dřevě, 164 x 127 cm, levé 

křídlo, detail. Vídeň, Akademie der bildendenKünste 

23. Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší, 1500, olej na dřevě, 220 x 97 

cm, levé křídlo. Madrid, MuseodelPrado 

24. Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší, 1500, olej na dřevě, 220 x 195 

cm, detail středu. Madrid, MuseodelPrado 

25. Hieronymus Bosch: Zahrada pozemských rozkoší, 1500, olej na dřevě, 220 x 195 

cm, detail středu. Madrid, MuseodelPrado 

26. Mistr IW: Judita s hlavou Holofernovou, kolem 1525. Praha, Královská kanonie 

premonstrátů na Strahově 

27. Lucas Cranach st./následovník: Podobizna mladé dámy držící kapradí, 153(?)8. 

Národní galerie v Praze 

28. Lucas Cranach st.: Adam a Eva, kolem 1538. Národní galerie v Praze 

29. Lucas Cranach st. a dílna: Nerovný pár, kolem 1530. Národní galerie v Praze 

30. Lucas Cranach st./dílna: Podobizna dámy s jablkem, 1527. Správa Pražského 

hradu, oddělení uměleckých sbírek 

31. Lucas Cranach st.: Venuše s Amorem, 1509, olejová tempera na dřevě. 

Petrohrad, Ermitáž 
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32. PieterBrueghel st.: Hněv, z cyklu Hlavní hříchy, 1557, perokresba hnědým 

inkoustem, 23 x 30 cm. Florencie, GalleriadegliUffizi 

33. PieterBrueghel st.: Lenost, z cyklu Hlavní hříchy, 1557, perokresba hnědým 

inkoustem, 21, 3 x 29, 6 cm. Vídeň, GraphischeSammlung Albertina 

34. PieterBrueghel st.: Obžerství, z cyklu Hlavní hříchy, 1557, perokresba hnědým 

inkoustem, 23, 1 x 30, 1 cm. Paříž, Institut néerlandais, Nadace Custodia, sbírka 

F.  Lugta 

35. PieterBrueghel st.: Lakomství, z cyklu Hlavní hříchy, 1556, perokresba hnědým 

inkoustem, 22, 8 x 29, 8 cm. Londýn, British Museum, oddělení tisků a kreseb 

36. PieterBrueghel st.: Pýcha, z cyklu Hlavní hříchy, 1557, perokresba hnědým 

inkoustem, 22, 9 x 30 cm. Paříž, Institut néerlandais, Nadace Custodia, sbírka F. Lugta 

37. PieterBrueghel st.: Závist, z cyklu Hlavní hříchy, 1557, perokresba hnědým 

inkoustem, 22 x 30 cm. Švýcarsko, soukromá sbírka 

38. Albrecht Dürer: Benátčanka, 1495. Oválná dekoltáž, zřasení svrchní sukně. 

39. Jean Jacques Boissard: Tři římské dámy. Renesanční oděvy s aranžovanými 

plášti.  

40. Ženské účesy v Itálii 15. a 16. století 

41. Raffael: Mladá žena u okna. Těsný živůtek, košile u krku nabíraná s mohutnými 

rukávy, stužka ve vlasech typu ferronière.  

42. Tvary ženské obuvi v Anglii 2. poloviny 16. století, v Itálii kolem 1600, benátské 

chopine kolem r. 1570 

43. Veronese: Portrét urozené dámy (La Bella Nani) kolem 1556. Róba doby 

vrcholné renesance s hlubokou dekoltáží a živůtkem vybíhajícím do husího břicha. 

44. Vlevo: Saský mistr: oltářní křídlo se sv. Kateřinou, kolem 1520. Mísení kroje 

renesančního a reformačního - dekoltáž, těsný živůtek, napříč stažené rukávy.

 Vpravo: Oltář osecký, sv. Apolena. Umný účes, zahalená dekoltáž, rozšířené 

rukávy z transparentní tkaniny. 

45. Varhanní křídla se sv. Jindřichem a sv. Kunhutou, před 1520, detail. Složitě 

vázaná turbanovitá pokrývka hlavy se zakrytým čelem. 

46. Lucas Cranach st.: Portrét Kateřiny Meklenburské, 1514. Baret téměř skrytý 

v  péřové ozdobě, upevněný na calotte, oděv z látky nápadného, rozměrného vzoru. 

47. Ilustrace ke knize Mikołaje Reje z NaglowicZwierciadlo, 1568. Dáma v róbě 

s  dlouhou vlečkou a v ozdobné zástěře. 
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48. AlonsoSanchezCoello: Marie Maxmiliána z Pernštejna, rozená Manrique de 

Lara, s dcerou Polyxenou. Klasický španělský kostým, jak jej v Čechách prezentovala 

tato příslušnice mocného španělského rodu. 

49. Pokrývky hlavy 16. století: německé (1. a 2. zleva), francouzská a španělská 

50. Sňatek dcery Jakuba I. Alžběty s Fridrichem Falckým, 1613. Alžběta v kostýmu 

spojujícím prvky anglické módy, například sudovitá sukně, se stojatým krajkovým 

límcem a dekoltáží francouzského typu. 

51. FernandusAntverpiensis: Votivní obraz brněnské rodiny koželuha Michala 

Reicha, 1593. Konservativní oblečení měšťanské rodiny, ženy nosí ještě na konci 

16.  století roušky, zahalující i část tváře. 

52. Kupcová a králová ze Sadelerovy mapy z roku 1620. Výrazný rozdíl mezi 

oděvem měšťanky, s typickým krátkým pláštíkem, a panovnice, oblečené podle 

španělského vzoru. 

53. Hans von Aachen: Mladý pár se zrcadlem, olej na mědi, 25 x 20 cm. Vídeň, 

Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 

54. Hans von Aachen: Mladý pár s váčkem peněz, olej na plátně, 63 x 50 cm. Vídeň, 

Kunsthistorisches Museum, Gemäldesammlung 

55. Hans von Aachen: Mladá žena se psíkem a stařenou (Kuplířská scéna), 1613, 

dubové dřevo, 83 x 71 cm. Mnichov, BayerischeStaatsgemäldesammlungen - Residenz 

56. Sandro Botticelli: Zrození Venuše, 1485, olej na plátně, 172, 5 x 278, 5 cm. 

Florencie, GalleriadegliUffizi 

57. Sandro Botticelli: Primavera, 1482, tempera na desce, 203 x 314 cm. Florencie, 

GalleriadegliUffizi 

58. Sandro Botticelli: Pallas Athéna a kentaur, 1482, tempera na plátně, 205 x 147, 

5  cm. Florencie, GalleriadegliUffizi 

59. Stříbrný pás cudnosti z Francie. 

60. Průběh milostného kouzla podle představ člověka patnáctého století. 

61. Série logaritmických spirál v přírodě, jdoucích odshora zleva – aljašské ovce, 

kresba Leonarda da Vinciho embrya krávy se skrytým obrázkem krávy vzhůru nohama, 

lastura loděnky hlubinné a vedle nacházející se zkamenělý hlavonožec, vzdálený předek 

loděnky hlubinné, hurikán Andrew z roku 1992, vypouštění rakety Trident, jejíž tryska 

selhala a nakonec spirální vírová galaxie s označením M 51.  

62. Marquardtova maska aplikovaná na vybraném vzorku nadčasově nejkrásnějších 

žen v historii lidstva, jdoucích odshora zleva – královna Nefertiti, Aspásie – družka 
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Periklova, Madona od Rafaela Santiho, Lady Agnew z Lochnaw, Marlene Dietrichová 

a  Marilyn Monroe.  

63. Pokušení svatého Antonína od PieteraHuyse, jež se nachází v Louvru.  

64. Aplikace zlatého řezu na Moně Lise od Leonarda da Vinciho.  

65. Monogramista M a jeho Smrt a dívka před zrcadlem. 

66. Smrt v dámském šatstvu, držící zrcadlo uvnitř iniciály D – Memento homo.  

67. Socha AfroditéKnidské od Praxitela.  

68. Socha Venuše Mélské.  

69. Torzo ženského těla v podání Niké ze Samothráké.  

70. Svatá rodina se svatou Annou od Leonarda da Vinciho. Oděv Panny Marie svou 

drapérií podle Sigmunda Freuda vytváří symbol supa.  

71. Aplikace zlaté spirály na Moně Lise od Leonarda da Vinciho.  

72. Portrét Simonetty Vespucciové od malíře Piera di Cosima, zvaný Kleopatra.  

73. Portrét dívky, identifikované jako Simonetta Vespucciová od Sandra Botticelliho.  

74. Venuše a Mars od Sandra Botticelliho.  

75. Detail lovu v zelené světnici na zámku Žirovnice. 

76. Detail západního rohu zelené světnice na zámku Žirovnice.  

77. Západní stěna v zelené světnici na zámku Žirovnice s motivem lovu.  

78. Motiv Paridova soudu na severní stěně zelené světnice na zámku Žirovnice. 

79. Judita s hlavou Holofernovou na jižní stěně zelené světnice na zámku Žirovnice.  

80. Stará žena je horší než čert na východní straně východního okna zelené světnice 

na zámku Žirovnice. 

81. Milostný pár na západní straně východního okna zelené světnice na zámku 

Žirovnice.  

82. Chvála manželského svazku na jižní stěně zelené světnice na zámku Žirovnice. 

83. Zajíc, pes a kočka na východní stěně zelené světnice na zámku Žirovnice.  

84. Veduta zámku Žirovnice na jižní stěně zelené světnice na zámku Žirovnice. 
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Přílohy 

Vhled do života Alžběty I. – Panenské královny 

 V mé době byly ženy považovány za cosi nižšího, ať už se jednalo o vrozenou 

inteligenci nebo absenci cti a dobra v duši. Nebylo příliš mnoho způsobů, jak se 

vyrovnat mužům a dokázat jim, že jsme schopny vlastního úsudku. Avšak sedmého 

zářijového dne jsem přišla na svět já, panenská královna Alžběta.   

 Bůh ví, že jsem ztělesňovala vše, co bylo považováno za krásné a vznešené, ale 

i  vše, co lidem připadalo ošklivé a degradující, snad dokonce směšné. Troufám si 

tvrdit, že jsem byla zrozena proto, abych se stala odrazem své doby.  

 Dříve, než jsem přišla na svět, tak již má matka, Anna Boleynová, byla řadou 

svých netoliko moudrých tahů stigmatizována. Mému otci, králi Jindřichu VIII., nebyla 

věrná , ani co by se za malíček vešlo, a několikrát byla okatě přistižena při nevěře. 

Mnoho šlechticů, ale dokonce i ta nejspodnější lůza tvrdila, že má matka je čarodějnicí, 

jež otce pouze očarovala a on se před ní plazil na kolenou jako poslušný pes. Jakmile 

otec prohlédl, její hlava se povalovala pod popravčím špalkem.  

 Než jsem se narodila, vyprávělo se, že porodí mrtvé dítě nebo zrůdu. Jiní si zase 

vymýšleli, že jsem bastardkou jakéhosi cembalisty a varhaníka Marka Smeatona. To 

činila s oblibou zvláště má milovaná sestra Marie.  

 Od plenek se malá děvčátka odívala do ryze dámských šatů. Učenec, jehož 

jméno již dnes není známé, tehdy poznamenal, že: ,,Děti, zde v Anglii, se snad rodí už 

moudré a s šedinami‟. Také se vám zdá, že v tom cítíte jistý nádech hrdosti a určité 

nadřazenosti?   

 Ani děti králů se nevyhnuly drsnému zacházení, ba spíše naopak, byly na nás 

kladeny velmi vysoké nároky. Pokud jsme cokoliv vyvedli, byli jsme nuceni se plazit po 

těch nejdelších nevlídných chodbách, u čehož jsme si rozedřeli nohy, kolikrát až do 

krve, jen abychom odprosili. Otec a matka byli dáni na piedestal společně s pánem 

Bohem. Ani jako mláďata jsme si nemohli dovolit žvatlat a moudře jsme měli rozprávět 

s malířem o barvě, s doktorem o zdraví i nemoci a s knězem o Bohu. Pro děti 

s  původem se předmětem neuróz stával i obyčejný rituál jídla. Bylo potřeba, abychom 

se zapojili do duchaplné konverzace, ale nesměli jsme promluvit dříve, než jsme byli 

vyzváni, nebylo nám dovoleno odpovídat na klevety a vrcholem bylo se přimíchat do 

hádky, natož opakovat, co jsme slyšeli jinde.  Toliko k renesančním hodovním zvykům. 

Já jsem byla zvyklá pít a jíst střídmě, na rozdíl od otce, gargantuovského jedlíka.  
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 Díky mé matce, kterou lid považoval za couru, bylo očekáváno, že zdědím 

sklony ke koketerii, svévoli a hříchu. Směji se, až se za břicho popadám, jelikož tomu 

skutečně tak bylo. Nemyslím si, že bych takovou byla ze své podstaty, ale nacházela 

jsem jisté potěšení v boření předepsaných, falešných a hloupých pravidel, jež jsem 

považovala za zbytečné. Měla jsem se vyvarovat necudných pohybů nebo třeštivému 

smíchu. Vzdělanec Erasmus to považoval za znak duté, lépe řečeno prázdné hlavy, 

bezbožnou duši či šílenství. Ach, Erasme. Neprohlédls. To, co vychází přímo z našeho 

nitra, je nejupřímnějším a ryzím dokladem našeho srdce.  

 Dostala jsem ty nejlepší učitele. Grindala, Chekeho nebo Coxe –  tito muži žili 

spořádaným životem a byli čistší, než samotný křišťál. Ráno jsem se učila řečtině, 

gramatice a překladu prostých textů, četla jsem Nový zákon a odpoledne bylo věnováno 

studiu Cicera, Livia, jazyku francouzskému i italskému. Mistr Ascham, proslulý 

anglický vzdělanec, měl všechny učené bytosti ženského pohlaví za přírodní úkaz 

a  anomálii. Nezapomenu mu, že můj sloh považoval za těžkopádný, prosycený 

pedanterií a pokroucenými metaforami. A stále mi muselo být připomínáno, že má 

sestra, Marie Tudorovna, je zdaleka bystřejší, a že svůj díl měla na překladu 

Erasmových Parafrází čtyř evangelií.  

 Lež je považována za hřích a ženská stvoření byla prototypem tohoto nešvaru. Je 

ale vůbec možné provozovat politiku bez tohoto výdobytku lidského myšlení? Však 

uvažte, kolik člověk zažije zábavy, když záměrně mate, šokuje a uvádí do rozpaků? 

 Díky mému hereckému talentu jsem se dostala z Toweru, kam jsem byla uvržena 

samotnou Marií. Odmalička mě nenáviděla, než popravili mou matku, byla jsem pro 

otce i lid princeznou a jí říkali pouze lady Marie.  

 Kdo by to byl řekl, že vyhublá, bledá děvenka zjemnělých rysů  propustí 

všechny zatčené, které Marie uvěznila a že se vypořádá i s proradnou Marií 

Stuartovnou, další katoličkou a sestřenicí. Tato skotská královna porodila syna, což 

jsem já nikdy neměla v úmyslu, jelikož bych se stala otrokem svého chotě a můj syn by 

mohl později usilovat nevybíravými prostředky o trůn. Stala bych se otrokem dalších 

mužů, bažících po moci. Jak bych potom mohla být nejmocnější ženou na světě v době, 

kdy toto nebylo prakticky možné? Marie Tudorovna onemocněla a zemřela, Marii 

Stuartovně jsem dala příležitost očistit se, když pobývala ve mnou navrženém domácím 

vězení, zlaté klícce, odkud stejně osnovala intriky proti mé osobě. Za její věznění mě 

Pius V. exkomunikoval, za Piovu exkomunikaci jsem velezrádkyni urazila svým 

stvrzením hlavu.  
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 Stala jsem se svou vlastní paní. O manželství jsem nehodlala s nikým diskutovat, 

dokonce ani s mým moudrým Cecilem. Robert Dudley, můj milenec, pro mě nízkého 

původu, trpěl špatnými vlastnostmi, jako je hrabivost, sobeckost, nezkušenost. Lezl za 

mnou jako pes, projevovala jsem mu svou přízeň, ale zradil mě, když se stal hlavním 

strůjcem spiknutí vzbouřených katolíků ze severu. Vidíte, jak se dá věřit mužům? Ještě 

dobře, že jsem se neprovdala.  

 Chci hovořit o něčem poutavějším, o něčem, co mi po všechny mé dny přinášelo 

radost a dokonale se mohla uplatnit má láska ke kráse. Marnivost mi dala podnět ke 

vzniku bezpočtu překrásných děl vysoké hodnoty. Cembalo, speciálně pro mě 

vytvořené ze skla, lože se zlacenými zvířecími figurami a různobarevnými pštrosími 

pery, zasněžené zlatým prachem, trůn ze sametu v barvě oříšku, proložený diamantem, 

rubínem a safírem. Trůnní sál v Hampton Courtu nazývali Rajskou síní a pohledu na 

svou krásu jsem si užívala v lázních se zrcadlovými stěnami.  

 Ovšem nic se nevyrovná posedlosti mou vlastní krásou. Móda. Nejvíce mi 

slušely šaty italského typu s malým čepečkem, jelikož kryl pouze malý kousek 

zlatavých vlasů. Dvořané naší doby měli těla zdeformována upnutým oblečením, hlavy 

jim trčely do vzduchu jako pštrosům a pštrosí byla i jejich chůze. Ženské účesy byly 

složitější nežli gordický uzel a muži omdlévali u svých krejčích vyčerpáním.  

 Mé nemístné chování a vyjadřování přejal automaticky dvůr. Okázale jsem 

utrácela, jen abych vlastnila poslední výkřiky módy, ale odmítám přijímat jakoukoliv 

zodpovědnost, protože prvním, kdo s tímto začal, byli samotní Italové! 

 Oblékala jsem se do šatů z černého atlasu, karmínového sametu a brokátu 

v  okouzlujících odstínech - sivorudých, tříslově hnědých, temně růžových, oranžových 

a rumělkových. Poseta obrovskými drahokamy z majetku zrušených klášterů otcem 

Jindřichem VIII. jsem se pyšnila jako páv. Zlaté vlasy byly propleteny stejně zlatými 

šňůrami perel a ozdobnými uzly. 

  S mým stářím se rozmařilosti stále zhoršovaly. Komorné mi drhly zuby zubním 

mýdlem a lněným klacíkem, snažily se, aby mi na hlavě držely připnuté prameny 

falešných vlasů. Osm vrstev šatů nebylo nic neobvyklého a v mé době nebyla 

neobvyklá ani obuv z nabarvené kůže. Rukavičky se voněly parfémem a prsteny se 

spojovaly se zápěstím černou stužkou z hedvábí. Bylo zvykem, že k pásu se připevnila 

malá kulička z vonných přípravků a nosívala jsem i hedvábné masky.  

 Madame jménem Dinghen Vanderplasseová, ke štěstí mých sloužících, 

vynalezla metodu škrobení, v souvislosti s okružím, na které se spotřebovalo spoustu 
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batistu, kmentu, a jež se skládalo ze stovek miniaturních kostic nebo dřevěných špachtlí. 

Okruží za žádnou cenu nesmělo příliš přiléhat k obličeji. Služebnictvo muselo okruží po 

jednom použití vyprat, nažehlit a znovu sestavit a vytvarovat špachtlemi. Mnoho 

dobrodružství jsme zažili s okružím v blízkosti svící, loučí a při špatném počasí. 

 Je jen otázkou, kdy krásu ohlodá zub času. Ve věcech pomíjivých žena může 

v  mládí vyniknout, ovšem ve stáří se snadno stává karikaturou, pokud odmítá stárnout 

s  grácií. Nedokázala jsem se s tím vyrovnat. Druhá strana mince mi ukázala svou 

odvrácenou tvář. Můj temperament z mládí počínal být směšným ve chvílích, kdy jsem 

klela, vřískala a proklínala Boha. Nespočet dvořanů jsem urazila prodlouženým nosem, 

nedbala toho, kdo je mocný a tomu jsem i hrozila pěstí. Rozčilování mému zdraví 

neprospívalo. Byla jsem hysterická a měla podrážděné nervy, trpěla jsem bolestmi 

žaludku a kulhala jsem. Zhubla jsem až na kost. Má kostnatá tělesná schránka 

podtrhovala mou tvrdou povahu. Vkus mě ovšem neopustil, na stáří jsem volila barvy 

bílé a černé a společně jsem je kombinovala. Ve vlasech jsem ještě stále nosívala 

květiny, které jsem i mívala přišpendlené na oblečení a mí sluhové jimi pokrývali dno 

královské bárky. Přiznám se, že jsme nebyli navyklí na časté koupele, a proto jsme 

nosili spíše silné parfémy a v pokojích pálili jalovec.  

 Stárnoucí žena byla pro společnost smrtí. Mé dvorní dámy si ze mě tropily 

zlomyslné žerty a projevovaly mi falešné uznání. Dovolily si tolik, že se mi na pár dní 

ztratila z toaletního stolku zlatá jehlice do vlasů. Holandský alchymista Kornelius 

Lannoy, jenž byl pověřen mým omlazením, se ukázal být prachsprostým podvodníkem. 

Francouzský princ mě nazval starou, kulhající rašplí. Musela jsem jako stará žena čelit 

tolika protivenstvím.   

 Kdo má tu moc vidět dovnitř, do duše? Jak jsem stárla, stále více času jsem 

věnovala inteligentním dvořanům, s kterými jsme se dlouhé hodiny bavili absurdně 

humornými historkami, anekdotami a četli jsme Seneku. Francouzský vyslanec Maisse 

mě popsal v mém pokročilém věku jako smrt, co pulzuje vitalitou. Stávalo se, že když 

jsem trpěla pocitem své nedostatečnosti, raději jsem s vyslanci zrušila schůzku. Nosila 

jsem rudou paruku, bělila se bělobou a mnoho zubů mi již nezbývalo a ty, které ano, tak 

byly žluté, křivé a nevzhledné. Jednou mě Maisse viděl jen ve stříbřitém županu 

a  později poznamenal, že i když jsem měla krk dávno vrásčitý, má kůže byla i tak stále 

jemně mléčně bílá. 

 Až do konce svého života jsem se snažila zachovat si eleganci a grácii. Zůstala 

jsem navždycky pannou, vdanou za Anglii. Vládla jsem čtyřicet pět let a doba, po 
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kterou mi bylo dáno panovat, se nazývá po mně - alžbětinská. A proč jsem vyvíjela až 

nadpozemskou snahu, aby má osoba měla lesk Slunce a krásu Měsíce? Jelikož lidé se 

potřebovali dotknout něčeho božského už na zemi. 

Panenská královna, Alžběta I. 

 

Zpracováno na motivy knihy Panenskákrálovnaod Carolly Erickson.  

 

Arcimboldovy květiny  
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Níže je uveden seznam všech vyobrazených 80 různých kvetoucích rostlin. 

1. růže 11. hluchavka nachová 21. pampeliška 

2. jahoda 12. stračí nožka 22. smetánka bahenní 

3. chryzantéma 13. šalvěj 23. jasmín 

4. špenát 14. zimostráz vždyzelený 24. sněženka 

5. bukvice lékařská 15. švestka 25. bílá silenka 

6. šrucha zelná 16. svatolína cypřišová 26. zlateň osenní 

7. fialka 17. krvavec menší 27. fiala bílá 

8. řimbaba obecná 18. žluťucha 28. růže bedrníkolistá 

9. orlíček 19. zahradní salát 29. jasmín velkokvětý 

10. pelyněk 20. pelyněk 30. růže galijská 

31. růže vinná 41. náprstník červený 51. čekanka obecná 

32. hvozdík zahradní 42. levandule 52. čekanka listová 

33. konvalinka vonná 43. růže šípková 53. měsíček lékařský - oranžový 

34. růže levkoje 44. granátové jablko 54. pryskyřník prudký 

35. sedmikráska chudobka 45. barvínek menší 55. čemeřice černá 

36. karafiát 46. brukev černá 56. chrpa polní 

37. bílá růže 47. pryskyřník prudký 57. měsíček lékařský - žlutý 

38. otočník 48. jaterník podléška 58. orlíček černofialový 

39. pivoňka korálová 49. sléz lesní 59. rmenec sličný 

40. maceška trojbarevná 50. lilie cibulkonosá 60. svlačec rolní 

61. chejr vonný 66. hvozdík pyšný 71. zvonek rozkladitý 76. kapara trnitá 

62. nehtovec přeslenitý 67. kohoutek věncový 72. zvonek kopřivolistý 77. topolovka růžová 

63. mák vlčí 68. silenka 73. pilát lékařský 78. vítečník sitínovitý 

64. cist 69. brutnák lékařský 74. aksamitník rozkladitý 79. růže 

65. brambořík vykrojený 70. iberka vždyzelená 75. lilie bělostná 80. prvosenka bezlodyžná 

 

 

           

     

 

 


