
Abstrakt 

Během obléhání města se jedna z místních dívek dává zlákat zlatem nepřátel – nebo 

zjevem jejich vůdce – natolik, že s nimi uzavře tajnou dohodu a otevře jim brány pevnosti, 

namísto slíbené odměny je však zrádkyně zahubena samotným nepřítelem. Jedna z variant 

tohoto příběhu se odehrává v kulisách Říma a její hlavní aktérkou je Tarpeia, která za svůj čin 

žádá zlaté náramky, které Sabinové nosí na levé paži – namísto toho však umírá pod vahou 

štítů, kterými ji bojovníci zahrnuli.  

Způsob ztvárnění této scény v římském výtvarném umění je jedním z hlavních témat 

této práce. Vzhledem k tomu, že se jedná o událost úzce spjatou s legendární historií Říma, 

všeobecně se soudí, že scéna Potrestání Tarpeie postrádá přímé ikonografické paralely jak v 

řeckém, tak i etruském výtvarném umění. Někteří badatelé dokonce přepokládají, že způsob 

vyobrazení Tarpeie odpovídá způsobu zobrazení figury božského nebo heroického 

charakteru, nikoli negativní postavy.  

Tato práce na základě analýzy dochovaných scén Potrestání Tarpeie polemizuje s 

oběma předpoklady a snaží se dokázat, že dané ikonografické schéma bylo vytvořeno na 

základě řeckých a etruských obsahových paralel a ve shodě s tradiční ikonografií ženských i 

mužských postav překračujících lidské i božské zákony.  

Práce si klade za cíl na základě podrobného zkoumání kompozice i jednotlivých 

detailů relevantních scén v řeckém a etruském umění abstrahovat a definovat komplexní 

soubor obecněji platných výtvarných konvencí vztahujících se k tématu provinění a trestu.  

Vzhledem k tomu, že práce se snaží prokázat, že ikonografie scény Potrestání Tarpeie 

je založena na řecké a etruské ikonografické tradici, lze ji pokládat rovněž za příspěvek do 

stále aktuální diskuse o míře závislosti římského umění na řeckých předlohách.  

Závěrečná kapitola pak zkoumá potenciál scén provinění a trestu ve službách politické 

propagandy, přehodnocuje dosavadní výklady výjevu Potrestání Tarpeie na denárech 

ražených Tituriem Sabinem v r. 89 př. n. l. a nabízí jeho alternativní interpretaci založenou na 

záměrné spojitosti mincovního obrazu s konkrétními historickými událostmi a osobami. 
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