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Autorka vystudovala klasickou archeologii a filologii, vedla Muzeum antického 

sochařství v Litomyšli a po jeho zavření je kurátorkou sbírky Ústavu pro 

klasickou archeologii FF UK. Také pracuje v Numismatickém oddělení 

Národního muzea v Praze, vydala a napsala katalogy a články, kde  prokázala 

schopnost fabulace i formulace. 

To vše jí umožnilo pojmout téma z několika úhlů pohledu - ikonografie, historie, 

literárních zpráv i výtvarného umění. Pozoruhodná je bohatost shromážděných 

pramenů a dokumentace, kombinace více přístupů k tématu i bystrost analýzy.  

Nadto je práce psána slušnou angličtinou a je provázena vynikající a příkladně 

reprodukovanou obrazovou přílohou. 

Východiskem úvah byla pro autorku mince L. Tituria Sabina z roku   98 př. Kr. a 

reliéf na  basilice Aemilii, umístěný  tam pod vlysem s únosem Sabinek. Datum 

okolo doby války s Italiky a počátku pozdní římské republiky je dobře 

zdůvodněno pro předpokládaný prototyp výjevu. Má předchůdce už od 

soutěžního souboru raněných Amazonek z poloviny 5. stol., ve scéně souboje 

Achilla s královnou Penthesileou, kteří se v okamžiku jejího probodení do sebe 

vášnivě zamilovali (ta je obvykle považována za pozdně helénistickou parafrázi 

skupiny Pasquino), včetně mnoha dalších. 

Signatury sochařů z období počátku pozdní republiky nesou vesměs řecká 

jména, římské jsou požadavky klientů, jako u suovetaurilie na  oltáři Domitia 

Ahenobarba. Schéma na minci i na basilice připomene Malý věnný dar a horní 

vlys na Pergamském oltáři, nejpravděpodobnější stylově pro předpokládaný 

prototyp je tedy konec helénismu – před počátkem pozdní republiky.  Sochaři 

Pasitelovy školy byli ovšem schopni pracovat ve více stylech.  

Většina pramenů situuje příběh do počátků Říma, ale druhá verze do keltského 

vpádu a pro ni je vhodnou paralelou historka o Damodiké v Milétu, která buďto 

pro lásku ke keltskému předáku či pro zlatý šperk poradila Keltům jak se dostat 



do města a byla pak zasypána v jámě šperkem podobně jako Tarpeia štíty. 

V thébském cyklu šperkem Harmonie podplacená manželka Amfiarova dvakrát 

prozradí, kde se manžel skrývá, neodolá nabídkám zvýšení prestiže krásou 

šperku a moci mamonu, jak to dokázala ctnostná Penelopa. 

Matriarchát s větší mocí ženských božstev  (včetně demiurgů) patřil ranému 

neolitu před pluhem, tradice končila spolknutím Métidy Diem a jeho svatbou 

s Hérou, Perseem a Gorgo. Novým počátkem významu ženské moudrosti byla 

Athéna s gorgoneiem, Aristofanovy komedie ještě myšlené jako žert, Lysistrate 

a Ženský sněm, vrcholem Platonova Diotima.  Ale všechny ženy byly šéfkami 

domácností – oiku a nesly za něj hlavní odpovědnost, i proto byly 

v patriarchálních společenstvích posuzovány přísněji. Známé tresty za 

cizoložství v Řecku, jako např. zákaz nošení šperků, byly ovšem daleko mírnější 

než ve Starém Zákoně a v islámu. 

Příběhů, kde si bohyně samy získávaly milence nemívaly trvalý úspěch; na to  si 

stěžovala i Kirké. Podobně jako Amazonky a saturnalie patřily tyto příběhy také 

k převrácenému světu, skončení jednoho jeho cyklu jako přípravy k novému 

začátku, obnovení řádu.   

Práce si bezpochyby zaslouží vysokého ocenění a mohla by se po úpravách se 

zjasněním členění navrhnout k vydání.  
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