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Fenomén venuše aneb 
„Cherchez la femme“
Paleolitické sošky můžeme číst i jako znakový systém umožňující hlouběji pochopit 
význam ženy v dávných dobách 1)
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Kultura jako nebiologický adaptační 
mechanismus lidského rodu se zrodi-
la ve východní Africe před 2,6–2,5 mi-

lionu let. Svědčí o tom nálezy kamenných 
industrií oldovanského typu, zejména jed-
noduché sekáčové nástroje, které jsou dů-
kazem toho, že příslušníci hominidních 
druhů Homo rudolfensis nebo Homo habi-
lis již byli schopni využívat k adaptaci na 
vnější prostředí cílevědomou a záměrnou 
lidskou činnost. Růst mentálních schopnos-
tí a technických dovednosti našich předků 
je evidentní na proměnách kamenných ná-
strojů, jež se v průběhu paleolitu neustále 
zdokonalovaly a umožňovaly stále efektiv-
něji využívat přírodní zdroje. Před 500–300 
tisíci lety se u příslušníků druhu Homo hei-
delbergensis postupně objevuje potenciál 
lidské řeči, pozitivně ovlivňující další růst 
kultury. Užívání jazyka zefektivnilo sběrač-
ské a lovecké aktivity, posílilo sociální soli-
daritu, zvýšilo efektivitu předávání znalostí 
a dovedností a usnadnilo výchovu dětí.

Za kvalitativní skok v evoluci lidstva lze 
označit vznik anatomicky moderních lidí. 
Ti se objevili před 200–140 tisíci lety v sub-
saharské části východní Afriky, aby poté 
před 100–80 tisíci lety začali postupně mi-
grovat „ven z Afriky“. V průběhu následu-
jících tisíciletí anatomicky moderní lidé 
pronikli do celého světa, kde nahradili jiné 
typy hominidních populací, jako byli napří-
klad evropští neandertálci. V období mla-
dého paleolitu, před 40 až 11 tisíci lety, již 
Homo sapiens sapiens dosáhl mentálního 

potenciálu, který je srovnatelný se součas-
ným člověkem. O jeho kreativitě svědčí ná-
stěnné paleolitické jeskynní malby a rytiny, 
na které lze pohlížet jako na doklad vzniku 
prvních sémiotických kultur a široké spek-
trum kamenných artefaktů, jež plnily řadu 
funkcí. Je pravděpodobné, že kultura tehdy 
již nesloužila pouze k uspokojování utilitár-
ních potřeb, ale souvisela také s duchovním 
životem společnosti, zejména náboženský-
mi představami, pohřbíváním, loveckou 
magií, rituály, iniciačními obřady, umělec-
kou kreativitou, hrou a zábavou. Zdrojem 
stále se zrychlujících kulturních změn byla 
lidská invence a schopnost neustálé inova-
ce kulturních prvků a komplexů. Význam-
ným mechanismem ovlivňujícím proměny 
kultury byla také migrace jednotlivých tlup, 
které od sebe navzájem v případě kontaktu 
přebírali nové kulturní prvky a komplexy.

PROSazEní auRignaCké kulTuRy
V období mladého paleolitu se v širokém 
teritoriu východního Středomoří a Evro-
py prosadila aurignacká kultura (35 000–
25 000 př. n. l.), představující panevrop-
skou ranou mladopaleolitickou kulturu, jež 
se rozšířila v rozsáhlých oblastech západ-
ní a střední Evropy. Tvůrci aurignacké kul-
tury neomezovali své aktivity pouze na vý-
robu praktických zbraní a nástrojů, nýbrž 
také vytvářeli monumentální jeskynní mal-
by a rytiny, dochované například na stě-
nách francouzské jeskyně Chauvet v blíz-
kosti města Vallon-Pont-d´Arc (Ardèche) na 

jihu Francie. Vyráběli i drobné umělecké ar-
tefakty, které pravděpodobně plnily symbo-
lickou funkci. Jedná se především o drobné 
fi gurky zvířat z mamutoviny.

O existenci stále složitějších projevů du-
chovní kultury svědčí mladopaleolitické 
hroby, v nichž byly nalezeny četné indicie 
svědčící o rituálních pohřebních prakti-
kách a obětiny, jež plnily duchovní funkci. 
V období aurignacienu se ale poprvé obje-
vuje tzv. „fenomén venuše“ – drobné soš-
ky ženského těla. Zrození venuší klade před 
paleoantropology a archeology řadu otá-
zek, na něž se jen těžko hledají odpovědi. 
Je evidentní, že tyto skulptury vyjadřují za-
šifrované sémiotické poselství o potenciál-
ním statusu, funkci a významu žen v pravě-
ké společnosti. Dnes již ovšem nedokážeme 
zjistit, zdali symbolika zakódovaná do zob-
razení ženského těla souvisela s významem 
ženy jako ohniska domácího života, sexuál-
ního objektu nebo projevu kultu plodnosti.

Není dokonce vyloučeno, že zobrazené 
postavy představují věrohodné tvary žen, 
poznamenaných četnými porody a nahro-
maděním tuku v určitých partiích těla (stea-
topygie). Ať je tomu ale jakkoliv, je patrné, 
že ženské tělo inspirovalo naše předky k vý-
tvarné tvorbě již v období mladého paleoli-
tu, a od této doby nepřestalo být význam-
ným motivem uměleckých děl.

PRVní DáMa z HOHlE FElS
Za první doklad „zrození venuše“ lze ozna-
čit  nejstarší aurignackou fi gurativní skulp-
turu ženy, která je označována jako Venuše 
z Hohle Fels (kolem 35 000 př. n. l.). Ten-
to unikátní artefakt objevil v roce 2008 tým 
amerického archeologa Nicholase Johna Co-
narda, dlouhodobě působícího na němec-
ké univerzitě v Tübingenu. Venuše z Ho-
hle Fels o délce 59,7 centimetrů a šířce 34,6 
centimetrů, zvaná také Švábská Venuše, je 
poměrně detailně vyřezaná do mamutího 
klu. Její tělo má objemná ňadra, velké bři-
cho, široké boky, výrazné hýždě, silná steh-
na a zdůrazněné genitálie. Rýhy v oblasti 
třísel a stydkých pysků jsou vedeny hlubo-
ce bez přerušení až k podbřišku. Skulptura 

nemá hlavu a levou ruku. Její krátké nohy 
jsou zakončeny nad koleny. Skulpturu 
pokrývají horizontální zářezy pod hrudní-
kem a drobné řezy, vedené na ňadrech 
a pravé paži. Očko v oblasti hlavy a ohlaze-
ná záda naznačují, že patřila k talismanům, 
určeným patrně k zavěšení (Conard 2009). 
Podle britského archeologa Paula Anthony-
ho Mellarse (narozen 1939) je Venuše z Ho-
hle Fels dokladem začínají exploze v oblas-
ti symbolického myšlení a lidské imaginace 
(Mellars 2009). 

lOVCi MaMuTů z gRaVETTiEnu
Gravettská kultura (33 000–22 000 lety př. 
n. l.) se nejdříve prosadila ve východní a 
střední Evropě, a následně značně ovlivnila 
i kulturní vývoj na území západní Evropy. 
Nositeli kultury gravettienu byly migrují-
cí lovecké populace sledující stáda mamu-
tů, jež se pohybovala po obrovském step-
ním pásmu, táhnoucím se od Sibiře přes 

východní Evropu do Podunají. Přestože je 
název této kultury odvozen od francouz-
ské lokality La Gravette v departmentu Dor-
dogne, gravettien zahrnuje celý komplex 
kultur, typických spíše pro sprašové oblas-
ti východní a střední Evropy. Středoevrop-
ský gravettien, který podle naleziště u Pav-
lova na Jižní Moravě nazýváme pavlovien, 
vykazuje spíše vztahy k východoevropské-
mu gravettienu, označovanému kostěnki-
en. Vztah člověka k přírodě v období grave-
ttienu dokumentují jak artefakty ztvárňující 
předmět jeho loveckých aktivit (svět zví-
řat), tak nástroje a zbraně, jimiž si lidé pří-
rodu osvojovali (čepelová industrie).

Pokud bychom posuzovali význam mužů 
a žen v období gravettienu z hlediska čet-
nosti jejich zobrazení, zvítězily by ženy. 

Mezi proslulé gravettské artefakty patří fi -
gurky ženských postav vyrytých do mamu-
toviny, vyřezaných z kostí, rohoviny, ka-
mene nebo ojediněle vymodelovaných 
a vypálených z hlíny. Nálezy proslulých pa-
leolitických venuší lze sledovat v koridoru 
jejich šíření z Východu na Západ – od Sibiře, 
Ruska a Ukrajiny přes Slovensko, Moravu, 
Německo, Rakousko až do Francie. Přestože 
význam a funkce gravettských venuší zů-
stává zahalena tajemstvím, tyto ženské soš-
ky jsou cenným zdrojem informací o kultu-
ře mladého paleolitu.

Významným východoevropským gravett-
ským nalezištěm, kde bylo nalezeno několik 
fi gurek venuší (24 000–22 000 př. n. l.), jsou 
Kostěnki, ležící 40 kilometrů jižně od ruské-
ho města Voroněž na západním břehu řeky 
Donu. Tyto drobné sošky, vyřezané z ma-
mutoviny nebo do měkkého vápence, ne-
jsou pouze výtvarnou objektivací biologické 
variability ženských těl z doby gravettienu, 

nýbrž také sémiotickou zprávou o kultuře 
– úpravě ženských vlasů nebo osobních oz-
dob, jako jsou náhrdelníky a náramky.

Za velmi působivou lze označit 4,7 centi-
metrů vysokou ženskou sošku vyřezanou 
z mamutoviny, která byla objevena v roce 
1983. Na mírně předkloněné hlavě umě-
lec pečlivou řezbou zdůraznil oči a krátce 
symetricky sestřižené vlasy, připomínající 
moderní „mikádo“. Pro tělo jsou charakteri-
stická drobná, plochá ňadra, která kontras-
tují s mohutnými hýžděmi a výrazně vykle-
nutým břichem, na němž má žena položené 
ruce (Gvozdover 1989, Jelínek 1990). K nej-
lépe dochovaným ženským soškám z této 
lokality patří 10,2 centimetrů vysoká fi gur-
ka vytvořena z vápence. Její hlavu pokrýva-
jí drobounké zářezy, které mohou znázor-
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„Ženské skulptury jsou nádoby vysněné 
představy (…). Ztělesňují jedinou 
identitu ženy, ale žádnou – pro nás 
rozpoznatelnou – ženu.“

Angela Fiedler

1)  Přítomná studie mj. vychází z IX. kapitoly vědecké 
monografie Barbory Půtové a Václava Soukupa Pravě-
ké umění: Evoluce člověka a kultury (2011:138-156), 
jež vyšla nedlouho před uzávěrkou druhého čísla 
oborového magazínu Culturologia. Redakce se vzhle-
dem k tematickému zaměření tohoto čísla (na gender, 
ženskost a roli žen ve společnosti) výjimečně rozhodla 
zařadit tento text, jenž je i úvodem k následující studii 
Václava Vančaty. 
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mu dojmu z výtvarného ztvárnění těla této 
Venuše přispívají její symetrické proporce, 
lehce vystouplé břicho a eroticky působící 
drobné levé ňadro. Ve srovnání s klasickými 
gravettskými skulpturami žen, pro něž je 
typické zdůraznění prsou, břicha a hýždí, je 
Landecká Venuše elegantně gracilní a pro-
porcionálně vyvážená (Svoboda 2008, Svo-
boda 2009).

V opozici ke gracilní a symetrické Landec-
ké Venuši stojí také Willendorfská Venuše 
(27 000–25 000 př. n. l.), proslulá svými ob-
rovskými ňadry, mohutnými stehny  
a objemným břichem. Tuto ženskou skulp-
turu objevil během vykopávek, doprovázejí-
cích stavbu železnice, 7. srpna 1908 rakous-
ký archeolog Josef Szombathy (1853–1943)  
v rakouské vesnici Willendorf (Dolní Ra-
kousko), ležící na levém břehu Dunaje v 
údolí Wachau. Jedná se o 11 centimetrů vy-
sokou sošku zhotovenou ze zrnitého oolitic-
kého vápence (Marshack 1972, Angeli 1989).

Použitý kámen nepochází z domácích 
zdrojů, ale byl pravděpodobně importován 
z oblasti severní Moravy (Stránská skála) 
nebo Polska. Skulptura, nesoucí stopy čer-
veného okrového barviva, má na pravé ruce 
provedeny dlouhé zářezy zvýrazňující linii 
a tvar jednolitých prstů (Antl-Weiser 2008). 
Dominujícími partiemi těla jsou ale mohut-
ná prsa, výrazné břicho a tlustá stehna. In-
dividuální rysy obličeje jsou potlačeny, re-
spektive zakryty spleteným účesem nebo 
pokrývkou hlavy, jež mohla být vyrobena  
z textilií nebo dokonce z ulit (Mohen 2002). 
Tato dekorativní ozdoba hlavy postupuje 
směrem od zátylku po celém jejím obvodu 
až k temeni (Adovasio, Soffer, Hyland 1999). 
Koncepce skulptury naznačuje, že žena 
byla považována za anonymní sexuální ob-
jekt, u něhož individuální rysy tváře nebyly 
klíčem k zachycení lidské identity. Význam 
takto zobrazené „ženskosti“ primárně spo-
číval v akcentování těch patrií těla, které 
jsou spojovány se sexualitou a plodností.

VEnušE záPaDOEVROPSké
Také u západoevropských venuší se setká-
váme s důrazem na propracování a zdů-

raznění ženských pohlavních znaků, za-
tímco hlava a končetiny jsou stylizovány, 
anebo zcela potlačeny. Typickou ukázkou 
je z tohoto hlediska proslulá Venuše z Le-
spugue (kolem 25 000 př. n. l.). Tato 14,7 
centimetrů vysoká ženská postava vyře-
zaná z mamutího klu, patří mezi nejrepre-
zentativnější skulptury mladopaleolitické-
ho umění. Venuši z Lespugue nalezl v roce 
1922 francouzský archeolog René de Saint-
-Périer (1877–1950) v jeskyni Rideaux ve 
francouzském městě Lespugue (Haute-Ga-
ronne).

Stylizace tvarů, jež mají patrně symboli-
zovat mateřství, je založena na důmyslném 
geometrickém rozložení ženského těla, pře-
tvořeného v rafinovanou kombinaci kruž-
nic, oválů a elips. Drobná hlava Venuše  
z Lespugue kontrastuje se širokými boky  
a objemnými stehny (Mohen 2002). Na je-
jich zadní straně se nacházejí vertikál-
ní rýhy, jež jsou spatřovány jako stylizova-
ná sukně nebo pláštík, umisťovaný kolem 
boků (Delporte 1979, Adovasio, Soffer, Hy-
land 1999). Pokud ovšem Venuši z Lespu-
gue převrátíme o 180 stupňů, může být 
sukně interpretována také jako na zádech 
rozpuštěné vlasy (White 2003).

O umu západoevropských tvůrců venu-
ší svědčí soška Venuše ze Sireuil (25 000 př. 
n. l.), nalezená v údolí Goulet, poblíž fran-
couzské obce Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
(dnes Les-Eyzies-de-Tayac, Dordogne). Ve-
nuše je zhotovena z lehce transparentní-
ho jantarového kalcitu, na jehož struktuře 
jsou patrné čisté zářezy a vyškrabávání pa-
zourkem. Její současná výška 9,2 centime-
trů není původní, neboť Venuše postrádá 
hlavu. Nepřirozené a strnulé zakřivení linie 
zad elegantně vyvažuje naddimenzovaný 
objem hýždí. Malá, kulatá ňadra a drobné 
paže kontrastují se zdůrazněnou hmotou 
trupu a stehen. Specifickou dynamiku tělu 
dodává výrazně obloukovité prohnutí pá-
teře směrem vpřed, které lze považovat i za 
pozici v kleku. Vědci nejsou jednotní v tom, 
jakým způsobem byla tato soška prezento-
vána. Lze jí totiž nasadit na hůlku, pokládat 
na záda i umisťovat na břicho, přičemž ka-

ždá z těchto poloh mohla mít svůj symbo-
lický a estetický význam (Breuil & Peyrony 
1930, Delporte 1979, Duhard 1993). 

k JEDinEČnýM „PORTRéTůM“
V období gravettienu se můžeme setkat  
s ojedinělými díly, usilujícími o postižení 
individuality lidské tváře. Na území Mora-
vy se dochoval již zmíněný unikátní trojroz-
měrný portrét ženy vyřezaný z mamuto-
viny. Ve Francii byla v roce 1894 v jeskyni 
Grotte du Pape v obci Brassempouy (Lan-
des) nalezena 3,65 centimetrů vysoká hla-
vička ženy s útlou šijí. Tato skulptura, vyře-
zaná z mamutího klu, je dnes označovaná 
jako Portrét ženy z Brassempouy (kolem  
21 000 př. n. l.) nebo též Dáma s kapucí.

Při zhotovování této skulptury použil 
tvůrce několik technik, jež variují od řezá-
ní přes hloubení až po broušení. Dáma s ka-
pucí má ve tváři poklidný výraz, který je 
umocněn stylizovanými obličejovými rysy 
a jednoduchým trojúhelníkovým tvarem 
hlavy. Specifické obličejové konfigurace 
bylo dosaženo tím, že čelo, nos a obočí jsou 
zdůrazněny rytím, zatímco v oblasti rtů ne-
byla vytvořena žádná linka. Úzce protaže-
ná brada dokonce vytváří dojem, že ústa již 
nejsou potřebná, neboť by narušovala har-
monii ostatních obličejových partií. Působi-
vou součástí vzhledu hlavy je partie vlasů, 
jež je různými autory označována také jako 
kapuce, paruka nebo síťka do vlasů. Výsled-
ného dekorativního působení této části hla-
vy bylo dosaženo kombinací hlubokého 
vertikálního a horizontálního šrafování do 
podoby kobercovité mozaiky (Mohen 2002, 
White 2003).

Specifické rysy skulptury můžeme in-
terpretovat jako tvůrčí záměr nebo důsled-
ky poškození, k němuž došlo již v průběhu 
zhotovování plastiky. Je také možné, že au-
torem Dámy s kapucí byl méně zkušený  
a nejistý tvůrce. Malá prasklina v oblasti 
pravé líce a v zátylku pravděpodobně nasta-
la až v závěrečné fázi výroby, neboť poško-
zený povrch nese stopy sekundárních zása-
hů rydlem, jejichž cílem bylo zakrýt  
a vyrovnat vzniklé nedostatky (White 

ňovat účes nebo pokrývku hlavy, jež svým 
zpracováním připomíná techniku splétá-
ní košíků. Nad mohutnými ňadry paleolitic-
ký tvůrce zvýraznil dekorativní prošívaná 
ramínka, někdy interpretovaná jako náhr-
delník. Různé formy oděvů, lemů a výši-
vek, mohou být symbolickým vyjádřením 
úspěchu a vážnosti žen. Je pravděpodobné, 
že tkaní látek a splétání košíků bylo v pa-
leolitické společnosti ženskou profesí (Ado-
vasio, Soffer, Hyland 1999, White 2003, Mo-
reau 2009).

žEny z lOkaliTy aVDěJEVO
Mezi další významná východoevropská na-
leziště venuší, ilustrující kulturní modifika-
ce lidského těla a rozmanitost ženské ana-
tomie, patří zejména Avdějevo. Kolekce 
několika ženských skulptur (vyřezaných ze-
jména z mamutoviny) je unikátní tím, že re-
prezentuje specifický typ ženské anatomie. 
K jeho charakteristickým znakům patří mír-
ně předkloněná hlava, pokleslá velká ňad-
ra, klenuté břicho, ploché hýždě, končeti-
ny ohnuté v kolenou, potlačené obličejové 
rysy a zářezy v oblasti hlavy (Gvozdover 
1989, Jelínek 1990, White 2003). Ze široké-
ho spektra dochovaných venuší vyniká ze-
jména Venuše z Avdějeva (Avd-N 76) o dél-
ce 9,5 centimetrů, která byla vytvořena  
22 000–21 000 př. n. l.

Venuše byla nalezena v jámě ležící obliče-
jem dolů s dvěma dalšími venušemi – Venu-
še z Avdějeva (Avd-N 77, N1) a Venuše  
z Avdějeva (Avd-N 77, N2). Hlavu a obličej 
Venuše z Avdějeva (Avd-N 76) zdobí vru-
bované horizontálně vedené zářezy. Stejně 
jako v případě Venuše z Kostěnek se může 
jednat o ztvárnění účesu nebo pokrývky 
hlavy. V horní části hrudníku jsou vyřezá-
ny pásky, které obepínají tělo. Tíha venuši-
ných ňader je vyjádřena jejich sesazením, 
jež zplošťuje a prodlužuje hrudní kost. Prsa, 
svým tvarem připomínající velké kapky, se-
stupují až k břichu, na jehož širokých vněj-
ších stranách jsou posazena předloktí. Zpod 
levého ňadra Venuše se vynořuje paže. Její 
ruka s detailně provedenými prsty, jíž zdobí 
tři náramky, je položená na vyčnívající části 

břicha. Naopak pravá ruka se břicha dotýká 
ze strany. Ploché hýždě Venuše z Avdějeva 
jsou vyřezány do tvaru motýlích křídel. Po-
křivení nohou pod koleny způsobují k sobě 
špičkami přitisknutá chodidla a natoče-
ná kolena i holenní kosti (Gvozdover 1989, 
Gvozdover 1995).

Subtilnější Venuše z Avdějeva (Avd-N 77, 
N1) z mamutoviny dosahuje délky 10 centi-
metrů. Venuši charakterizují plynulé  
a vyvážené přechody tělesných tvarů, pro-
dloužený hrudník, pokleslá ňadra, bedra 
předsunutá dopředu a předloktí položené 
podél ňader. Její tvar břicha vyčnívá ve stře-
du a pas obíhá linie pásu. Ačkoliv jsou kon-
četiny přitisknuté k sobě a mírně prohnu-
té v kolenou, mezi stehny a pod koleny jsou 
odděleny otvorem. Hlavu Venuše z Avděje-
va zdobí patrně účes nebo pokrývka.

VEnušE z MORaVSkýCH nalEzišť
S nálezy gravettských venuší se setkává-
me také na území střední Evropy. Zde pat-
ří mezi nejvýznamnější mladopaleolitické 
naleziště Dolní Věstonice, Předmostí a Pav-
lov na jižní Moravě. Nejčastěji byly figurky 
žen zhotoveny z mamutoviny, mezi méně 
preferované suroviny patřily kosti a paroho-
vina nebo měkké druhy kamene. Z tohoto 
hlediska je zcela unikátní Věstonická Venu-
še (kolem 25 000 př. n. l.), která byla vymo-
delována z pálené hlíny s příměsí kostní 
drtě nebo vysráženého vápence (Baring  
& Cashford 1991).

Věstonickou Venuši objevil v roce 1925 
tým českého archeologa a speleologa Kar-
la Absolona (1877–1960) rozlomenou na dvě 
části ve zbytcích ohniště na sídlišti lovců 
mamutů mezi Dolními Věstonicemi a Pav-
lovem. Plastika Věstonické Venuše dosahu-
je výšky 11,5 centimetrů a svými boky šířky 
4,3 centimetrů. Schematický obličej Venu-
še sestává pouze ze dvou šikmých konkáv-
ních rýh, které se nacházejí také na zádech, 
kde znázorňují patrně tukové záhyby. Její 
velká a povislá ňadra se vyznačují asymet-
rií. Zřetelný zářez po celém obvodu těla od-
děluje břicho Venuše s prohlubní pupíku od 
hýždí, na nichž se zachoval otisk prstu patr-

ně desetiletého dítěte (Králík, Novotný, Oli-
va 2002, Svoboda 2011).

Mezi slavné gravettské artefakty nale-
zené v Dolních Věstonicích (25 000 př. n. 
l.) patří také realistický trojrozměrný por-
trét ženské tváře, označovaný pro svůj spe-
cifický úsměv jako Venuše da Vinci. Na 
čelní straně 4,8 centimetrů vysoké skulp-
tury vyřezané z mamutoviny je ztvárněna 
tvář ženy s řadou výrazně individuálních 
osobnostních rysů. Druhá strana portré-
tu je rovně zabroušená, což naznačuje, že 
byla na tuto plochu při prezentaci pokládá-
na nebo za ní upevněna. Zobrazená asyme-
trická ženská tvář, svěšená v oblasti úst do 
levé strany, nemusí být důsledek umělco-
vy fantazie. V téže lokalitě byla totiž ritu-
álně pohřbena žena, jejíž lebka (DV 3) je v 
důsledku obrny levého lícního nervu zde-
formována. Je možné, že se jednalo o zob-
razení osobnosti, která zaujímala význam-
ný sociální status, například šamanky nebo 
léčitelky (Klíma 1983, Svoboda 2003). Ačko-
liv účes potvrzuje ženskou identitu portré-
tu, podle některých badatelů může nepa-
trný hrbolek mezi nosem a rty naznačovat 
existenci mužského knírku. Je přirozené, že 
tato skulptura je předmětem celé řady spe-
kulací. Jedná se totiž o unikátní a velice re-
alistické zobrazení individuální tváře, kte-
ré nemá v rámci gravettského kulturního 
okruhu obdoby (Jelínek 1990).

„DěVČE“ z lanDEku a Paní  
z WillEnDORFu
Zcela unikátní ukázku geometricky konci-
pované pavlovienské skulptury představuje 
Landecká Venuše (23 000–21 000 př. n. l.), 
zvaná také Petřkovická Venuše. Tuto drob-
nou skulpturu mladé ženy, vyřezanou z ru-
dohnědého krevele, objevil v roce 1953 čes-
ký archeolog Bohuslav Klíma (1925–2000) 
v lokalitě z období mladšího gravettienu na 
ostravském vrchu Landek. Původně nale-
zené tři fragmenty byly spojeny do torza o 
výšce 4,6 centimetrů. Tělo Landecké Venu-
še, které patrně záměrně postrádá hlavu, se 
vyznačuje nezvykle štíhlými a mladistvý-
mi proporcemi. Ke kompaktnímu estetické-

Vápencová skulptura  
Venuše z Kostěnek.





Působivou součástí vzhledu hlavy je partie vlasů,  
jež je různými autory označována také jako kapuce,  
paruka nebo síťka do vlasů.
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př. n. l. Magdalénská kultura získala své 
jméno podle skalního převisu La Madelei-
ne (Dordogne), který leží na břehu řeky Vé-
zère, vzdálený přibližně čtyři kilometry od 
obce Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil (Svobo-
da 2009).

Tvůrci magdalénské kultury byli lovci 
stád sobů, koní, kozorožců a zubrů, migru-
jících v rozsáhlých oblastech evropské leso-
tundry. Lovecký způsob života měl pravdě-
podobně svůj podíl na skutečnosti, že 
v magdalénienu, stejně jako v aurignacienu 
a gravettienu, převažovaly v námětech děl 
pravěkých umělců zoomorfní motivy. Urči-
tou výjimku ale opět představují zobraze-
ní ženských těl, které dokládají, že fenomén 
venuše i nadále ovlivňoval životy mladopa-
leolitických lovců.

V magdalénienu můžeme sledovat změ-
nu jak v preferovaných výtvarných tech-
nikách, tak ve způsobu zobrazení ženské-
ho těla. Obecně lze tyto vývojové proměny 
charakterizovat jako posun od skulptury 
k rytině a k potlačení realismu ve prospěch 
výtvarné stylizace. Objemná ňadra a boky, 
typické pro gravettské venuše, přestávají 
být dominantou zobrazených ženských těl. 
V ohnisku zájmu magdalénských umělců 
se totiž ocitly zvýrazněné hýždě. V docho-
vaných artefaktech je zpravidla zcela vyne-
cháno ztvárnění hlavy, paží a lýtek. Ženské 
tělo je redukováno do archetypálních struk-
tur a schematických forem. Frontální po-
hled, jenž převažoval v období gravettienu, 
nahradilo v magdalénienu stylizované zob-
razení ženských postav z profi lu.

Magdalénské ženské rytiny a skulptu-
ry se dochovaly na území Francie (Gare 
de Couze, La Roche, Abri Murat nebo Co-
marque) a Německa (Gönnersdorf, Peters-
fels, Nebra, Andernach nebo Oelknitz). Na 
našem území byly magdalénské skulptu-
ry venuší nalezeny v jeskyni Pekárna. Kro-
mě skulptur zde byla objevena i stylizova-
ná ženská silueta, vyrytá v břidlici. 
S extrémní redukcí ženských forem se se-
tkáváme na kostěné tyčinkovité plastice 
Venuše z jeskyně Rytířská (Moravský kras), 
jejíž tvary jsou omezeny na schematicky 

naznačená ňadra. Provrtaný otvor v hor-
ní části naznačuje, že tato stylizovaná fi -
gurka sloužila k zavěšení (Bosinski, d‘Erri-
co, Schiller 2001, Eshleman 2003, Albrecht 
2009, Svoboda 2009).

VEnušE DOkOnCE až nESTOuDná
Zvláštní místo v dějinách prehistorického 
umění zaujímá skulptura Vénus impudique 
(nestoudná Venuše), zvaná také Venus de 
Vibraye (15 000 př. n. l.), kterou v roce 1864 
v Laugerie-Basse objevil markýz Paul de Vi-
braye (1809–1878). Markýz de Vibraye v ná-
zvu uplatnil opozici ikonografi ckého ozna-
čení Venus pudica (ostýchavá Venuše), jenž 
představuje ztvárnění Venuše, zdrženlivě 
si zakrývající svá ňadra a klín. Prehistoric-
ká Vénus impudique, ačkoliv postrádá paže, 
chodidla a ňadra, má na rozdíl od Venus pu-
dica nestydatě zvýrazněný a odhalený va-
ginální otvor. Výraz Vénus se stal zásluhou 
markýze de Vibraye všeobecně přijímaným 
obecným označením mladopaleolitických 
ženských plastik, které jsou od té doby zná-
mé jako venuše.

Mezi další významné francouzské mag-
dalénské lokality, v nichž byly nalezeny 
basreliéfy ženských postav, patří skalní pře-
vis Abri Bourdois v Roc-aux-Sorciers, po-
blíž francouzské obce Angles-sur-l´Anglin 
(Vienne). Zde se, kromě řady zoomorfních 
rytin, nachází vlys Abri Bourdois, na němž 
se dochovala torza tří ženských postav, tra-
dičně označovaných jako venuše. Zobraze-
né ženy nemají hlavu, paže ani chodidla. 
Stejně jako v případě gravettských venu-
ší, jejich tvůrce zdůraznil oblasti jejich bři-
cha, pupíku a pohlavních orgánů. Zleva do-
prava se stupňuje mírné zešikmení polohy 
těl venuší.

První venuši charakterizuje pravotočivá 
rotace těla, široké hýždě a jednolitý objem 
pasu. V jejím pubickém trojúhelníku je vul-
va naznačena pouze vertikální linií. Druhá 
venuše je ztvárněna v přísně frontální pozi-
ci. Její břicho je vypouklé a vulvu tvoří krát-
ká a široká linie. Na rozdíl od první venuše, 
jejíž vulva je uzavřená a geometricky stro-
há, vulva druhé venuše je otevřená. Tře-

tí venuši, která je charakteristická plochým 
břichem a hluboce rozevřenými genitáli-
emi, odděluje od druhé venuše izolovaný 
geometrický symbol vulvy. Polysémantic-
kou dimenzi zobrazeným ženám dodáva-
jí dva bizoni, vytvářející kontext celé scény. 
Například izolovaná vulva odpovídá lince 
bizona, který se otírá a tiskne k zadům a bo-
kům třetí venuše. Druhý bizon je zachycen 
v okamžiku, kdy se otáčí k divákovi a pře-
krývá její končetiny.

Tyto tři venuše jsou obvykle interpre-
továny jako metafora tří zásadních život-
ních období, jimiž žena prochází. Jedná se 
o umělecké ztvárnění fází ontogeneze ženi-
na mládí, těhotenství a následného porodu 
(Saint-Mathurin, Garrod 1951, Duhard 1992, 
Mohen 2002, White 2003, Clottes 2008).

ČTyři VěkOVé TyPy VEnuší
Typický přístup k zobrazení ženského těla 
v období magdalénienu je možné demon-
strovat na basreliéfech žen, které se docho-
valy ve Zdobené galerii francouzské jesky-
ně La Magdeleine des Albis (Tarn) v obci 
Penne. Pravěký umělec zde tvořivě vyu-
žil tvary přirozeného skalního reliéfu, aby 
zdůraznil představu ženy jejími charakteri-
stickými křivkami. Zobrazené postavy za-
chycují ležící ženy, které si smyslně kladou 
ruku za hlavu. Nadčasový půvab například 
vyzařuje z ženy, ležících na zádech a paží si 
podpírá hlavu. Její naznačená ňadra, břiš-
ní prohlubeň a oddělená stehna zdůrazňu-
jí ženskost, podtrženou liniemi pubického 
trojúhelníku (Bétirac 1954, Leroi-Gourhan 
1971, Clottes 2008).

K zajímavým závěrům na téma fenomé-
nu venuší dospěla antropoložka Patricia 
C. Rice. Prostřednictvím komparativní ana-
lýzy širokého souboru mladopaleolitických 
venuší zjistila, že tyto skulptury nelze uni-
fi kovat, neboť představují reprezentantky 
různých věkových kategorií. Podle ní se ne-
jedná výlučně o ztvárnění rodiček a matek, 
nýbrž o symbolizaci různých podob žen-
ství. Na základě proporcí jednotlivých 
venuší rozlišila čtyři následující typy (dle 
Rice 1981):

2006). Dáma s kapucí společně s portrétem 
ženy z Dolních Věstonic zaujímají výjimeč-
né místo v prehistorickém umění. Jedná se 
totiž o dvě nejstarší realistická zobrazení in-
dividualizovaných lidských tváří v dějinách 
lidské kultury.

DáMa z lauSSEl. PROČ S ROHEM?
Mezi pozoruhodná díla z doby gravettie-
nu patří Venuše z Laussel (20 000 př. n. l.), 
zvaná také Dáma s rohem. Tento vápen-
cový basreliéf, zobrazující stojící nahou 
ženu, nalezl v roce 1911 francouzský lékař 
Jean-Gaston Lalanne (1862–1924) pod vel-
kým skalním převisem Grand Abri v Lau-
ssel, v blízkosti obce Marquay (Dordogne). 
Venuše z Laussel má levou dlaň přiloženou 
na břiše, které vystupuje ze širokých boků. 
Tato pozice může být upozorněním na její 
těhotenství nebo menstruaci. Lze předpo-
kládat, že ženy byly schopné identifi kovat 
souvislost mezi menstruačním a lunár-
ním cyklem. Anonymní tvář, jíž z velké 
části zakrývají dlouhé vlasy, obrací Venu-
še k bizonímu rohu ve své pravé ruce. Ten 
je interpretován jako roh hojnosti, číše na 
nápoje, hudební nástroj nebo půlměsíc, na 
němž je v řadě vyryto třináct rýh (Huyge 
1991, Mohen 2002). Ty mohou vyjadřovat 
početní záznam nebo časový úsek, jako na-
příklad období těhotenství, menstruační 
cyklus nebo lunární kalendář, jenž by vy-
jadřoval souvislost mezi lidským a kosmic-
kým časem (Marshack 1972, Drößler 1980).

Významným dokladem variability těl gra-
vettských venuší jsou ženské skulptury, na-
lezené na území dnešní Itálie. V roce 1925 
byla u italské obce Savignano sul Panaro 
(provincie Modena) objevena 22,1 centime-
trů vysoká soška ženy vytvořená ze serpen-
tinu (hadec), který nese fragmenty barevné 
aplikace (zelenožlutá). Venuše ze Savignana 
(25 000 př. n. l.) má ruce a paže pouze nepa-
trně naznačené, zatímco prsa, břicho a hýž-
dě výrazně vyčnívají do prostoru. Venušinu 
hlavu ztvárnil paleolitický umělec v podobě 
stylizovaného kužele a nohy obdařil kónic-
kými tvary, jež podle některých autorů mo-
hou symbolizovat dva podélné penisy, ale-

goricky vyjadřující vzájemnou symbiózu 
mužského a ženského pohlaví (Mussi 2001).

K předním nálezům gravettských skulp-
tur na území Itálie docházelo od 80. let 
19. století také na skalnatém středomoř-
ském pobřeží u Grimaldi (Ligurie). V jesky-
ni Grotta del Principe z této lokality pochází 
například 6,1 centimetrů vysoká Kosočtver-
cová Venuše (kolem 20 000 př. n. l.), kte-
rá získala svůj název podle kosočtvercové-
ho tvaru svého těla. V hladké ploše svého 
obličeje postrádá individuální znaky. Šířka 
jejích boků se zužuje ke končetinám, jimž 
schází chodidla. Oválná ňadra a vystouplé 
břicho, pod nímž se rozevírá hluboká vulva, 
doplňují zploštělé hýždě.

STEaTOPygiČky? TěHOTné MaTky?
Soubor ženských skulptur z Grimaldi dopl-
ňuje široké spektrum gravettských venu-
ší, jež byly nalezeny v rozsáhlém regionu 
sahajícím od Sibiře a evropské části Rus-
ka přes střední Evropu až do Francie a Itá-
lie. Navzdory lokálním odlišnostem a stylo-
vým specifi kům se ve všech geografi ckých 
oblastech vyskytoval typ venuší, pro který 
byly typické výrazné sexuální znaky, velké 
břicho a mohutné hýždě. To vedlo k četným 
vědeckým diskuzím a úvahám na téma pří-
čin existence těchto morfologických rysů, 
důvodům výroby a rozšíření venuší v roz-
sáhlém geografi ckém teritoriu a funkcí, jež 
v pravěké společnosti plnily.

Ponecháme-li stranou klasické teorie, 
kladoucí do souvislosti tvary gravettských 
venuší se steatopygií (nahromadění tuku 
v hýžďové části těla), patří mezi tradič-
ní vysvětlení vliv těhotenství a mateřství 
na ženské tělo. Například francouzský ar-
cheolog Carl Reinach (1858–1932) považo-
val venuše za gravidní ženy, jejichž tělo je 
již poznamenáno opakovaným mateřství, 
a spojoval je s uctíváním kultu plodnosti. 
Podle jeho názoru je možné, že se jedna-
lo o symbol mateřství vyjadřující kult Mat-
ky. Toto vysvětlení samozřejmě naznačuje, 
že v gravettienu převládal typ matrilineár-
ně organizovaných společenství, s nimiž se 
ostatně můžeme setkat také u některých 

současných preliterárních lovecko-sběrač-
ských kultur.

Fyziologické důsledky mateřství, jako 
svěšená ňadra, plné boky a objemné bři-
cho, mohou vyjadřovat podporu a úctu 
k ženám, které účinně přispívaly k biologic-
ké reprodukci. Při tvorbě venuší byly pro-
to zdůrazňovány symboly a znaky plodnos-
ti, rozmnožování a pokračování života jako 
základních atributů společnosti (Duhard 
1993, McCoid, McDermott 1996). Plné křiv-
ky a zdůrazněný klín ovšem naznačují, že 
ženy byly odsouzeny do pasivní pozice, kte-
rá je omezuje pouze na reprodukci a výcho-
vu dětí.

Na druhé straně si je nutné uvědomit, 
že ženy v mladopaleolitické společnos-
ti lovců a sběračů zajišťovaly hlavní zdro-
je prostřednictvím sběru divokých plo-
din a fungování domova. Z těchto důvodů 
by skulptury mohly představovat také pro-
jev pocty ženám za jejich primární podíl na 
fungování společnosti. Americký archeolog 
Donald Bruce Dickson (narozen 1942) pova-
žuje skulptury venuší za doklad růstu soci-
álního statusu žen. Dualita a komplemen-
tarita obou pohlaví se v tomto období staly 
základní pro sociální a ekonomickou vý-
konnost společnosti (Dickson 1990). Spe-
cifi cké postavení  mladopaleolitických žen 
je z tohoto hlediska výsledkem kombina-
ce mateřské, sociální a sexuální funkce (Du-
hard 1993).

za ROzkVěTEM liDSké kREaTiViTy
Období gravettienu bylo dobou, kdy téma 
ženského těla v antropomorfních skulptu-
rách dominovalo. Zájem o motiv ženy jako 
námětu umělecké tvorby ale přetrval i v zá-
věrečné fázi mladého paleolitu, která je 
spjatá s magdalénskou kulturou. Magdalé-
nien (18 000–11 000 lety př. n. l.) předsta-
vuje z hlediska rozkvětu lidské kreativi-
ty vyvrcholení umělecké tvorby mladého 
paleolitu na území západní Evropy. Mag-
dalénská kultura se šířila od severní části 
Pyrenejského poloostrova do Francie a Ně-
mecka. Na území Francie je magdalénien 
kladen již do doby před 20 000–18 000 lety 

Plastika 
Věstonické 
Venuše.
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 1. Venuše v prereprodukčním období  
do 15 let (23 %),

2. Gravidní venuše v reprodukčním  
období v 15 až 35 letech (17 %),

3. Negravidní venuše v reprodukčním  
období (38 %), 

4. Venuše v postreprodukčním období 
starší více než 35 let (22 %).

Tato taxonomie může zdůvodňovat tva-
rovou variabilitu ženských skulptur, které 
nemusí vyjadřovat pouze plnoštíhlost nebo 
signalizovat graviditu, nýbrž symbolizují ši-
roké spektrum různých podob ženství.

za VšíM HlEDEJ žEnu...
Alternativní výklad fenoménu venuší před-
ložila také německá historička umění Ma-
rie E. P. Königová (1899–1988). Ta považuje 
ženské skulptury za způsob vyjádření ar-

chetypálních tvarů, v nichž byly objektivi-
zovány první představy o čase a prostoru. 
Ženské břicho a vulva jsou podle jejího ná-
zoru doklady orientace v čase a prostoru, 
přičemž břicho lze spatřovat jako středo-
bod světa a vulvu jako symbol znovuzroze-
ní. Podle Königové je možné na ženských 
skulpturách a plastikách analyzovat vývoj 
abstraktních symbolů a zároveň demon-
strovat roli žen v symbolickém systému 
(König 1982).

O tom, že tvorba hypotéz na téma smy-
slu a funkce pravěkých venuší je bez hra-
nic, svědčí také teorie, podle níž existence 
těchto skulptur souvisela s mužskými se-
xuálními potřebami. Figurky venuší údajně 
tvořily důležitou součást výbavy mladopa-
leolitického muže, jemuž jako specifická di-
luviální plastická pornografie, poskytovaly 

vizuální a taktilní erotická potěšení (Abso-
lon 1949). Existuje ale mnoho dalších inter-
pretací venuší.

Například se může jednat o iniciační fi-
gurky, loutky, kněžky, čarodějnice, ochran-
né sošky sloužící jako ochrana před cizinci 
nebo prevence proti obtížím, které mo-
hou nastat v průběhu porodu (Ronen 1976, 
Waechter 1976). Dnes již jen těžko přesně 
zjistíme, jakou funkci venuše v kontextu 
kultury mladého paleolitu plnily. O důvod 
víc omezit se na konstatování, jež mož-
ná platilo již v období mladého paleolitu − 
„Cherchez la femme“. l

Antropologové si v souvislosti s evo-
lucí člověka kladou mnohé otázky – 
a biologičtí antropologové si kladou 

především otázky biologické. Jednou z nej-
častějších takových otázek je, jaké byly po-
hlavní rozdíly těch či oněch našich předků 
a jak vznikly, proč a jak fungovaly jako bio-
sociální nebo sociobiologický faktor. Soci-
ální antropologové a především archeolo-
gové spatřují naopak v lidských ostatcích a 
artefaktech hlavně otázky kulturní a sociál-
ní, ale především hledají příběh těchto lidí 
a jejich skupiny, který lze s jejich využitím 
rekonstruovat. Nestranný pozorovatel se 
musí nutně zamyslet, zda je vůbec možné 
těchto cílů dosáhnout, zda se u biologů ne-
jedná o přírodovědný konstrukt a u sociál-
ních vědců o čistou spekulativní naraci, ja-
kousi „vědecky“ se tvářící fantasy o časech 
dávno minulých. Mohou se vůbec někdy 
biologické a sociální vědy setkat, shodnout 

se alespoň na některých faktech? Problema-
tika genderu je jedním z mnoha příkladů, 
kdy se oba vědní směry mohou dostat do 
ostrých, téměř neřešitelných rozporů (Sou-
kup 2011).

Jedním z důvodů je, že se obě strany obvi-
ňují z nevědeckosti, ignorance přírodních věd 
na straně jedné a ignorování lidské kultury, 
jejího významu a specifiky na straně druhé. 
Jisté však je, že ani nejzavilejší sociální vědec 
nemůže popřít význam reprodukce, získá-
vání potravy a růstu a ani nejdůslednější pří-
rodovědec nemůže popřít, že lidská kultura 
ovlivňuje jeho život a i způsob myšlení a uva-
žování stejně jako život celé komunity, jejímž 
je členem. Artefakty jsou toho velmi dobrým 
dokladem, kromě „kulturních“ pohledů, lépe 
snad cítění určitého jedince a jeho komunity 
či skupiny, vyjadřují, možná někdy implicite, 
i biologické reflexe, způsob chápání organic-
kého světa, zvířat, lidí a rostlin.

Vápencový basreliéf  
Venuše z Laussel. Svrchně paleolitické venuše  

– gender nebo sex-idoly?
Na formě venuší v gravettiénu se podílelo nejen umělecké ztvárnění, ale roli hrály i biolog-
ické a genderové charakteristiky žen

doc. RnDr. VáClaV VanČaTa, CSc.
Katedra biologie a ekologických výzkumů, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
(Ústav antropologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity)
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abSTRaCT:
V práci byly analyzovány metrické charakteristiky skeletů mužů  
a žen pocházející z deseti různých populací Homo sapiens – od archa-
ických forem až po pozdně neolitické populace. Zvláštní pozornost 
jsme věnovali rekonstrukci biologických charakteristik velikosti a tva-
ru těla, rekonstrukci výšky, hmotnosti, kosterního BMI a Rohrerova 
indexu. V tomto ohledu jsme se zaměřili na pohlavní rozdíly ve stav-
bě těla a jeho velikosti. U gravettské populace jsme pak hodnoty pro 
jedince, muže i ženy. Ukázalo se, že ženy jsou u gravettských popula-
cí výrazně menší a mnohem robustnější než muži, a to jak ve střed-
ní Evropě, tak i v mediterránu. Podrobnější analýza však ukázala, že 
některé z žen jsou sice malé, ale štíhlé, většina je však malých a velmi 
robustních. Nalezli jsme určitou souvislost mezi stavbou těla žen  
v období gravettiénu a charakterem skulptur žen z tohoto období. 
Sošky jistě nevyjadřují pouze biologické charakteristiky žen v obdo-
bí gravettiénu, ale je zřejmé, že část žen byla robustních s nezanedba-
telným množstvím podkožního tuku a část žen štíhlá. O tom vypoví-
dá jak stavba koster, tak i základní charakteristiky sošek zobrazující 
„plnoštíhlé“ ženy. Zdá se tedy, že na formování charakteristik venuší 
v gravettiénu se výrazně podílelo nejen umělecké ztvárnění, ale i bio-
logické a genderové charakteristiky žen, které byly zobrazovány. Exi-
stence „štíhlých“ žen by pak mohla naznačovat i dobrou „ekonomic-
kou“ situaci gravettských populací.

abSTRaCT:
We have analysed metrical traits of male and female skeletons from 
10 various Homo sapiens populations – from the most archaic forms 
like Homo heidelbergensis till late neolithic populations. A special 
attention was given to the reconstruction of body size and shape bio-
logical characters like body height, body mass, BMI and Rohrer in-
dex. Study of sexual differences in body size and body shape has been 
one of the main goals of our study. For gravettian population we have 
also analysed differences among individuals, both in males and in 
females. We have shown that gravettian females are significantly 
smaller and much more robust in comparison to the males. This cha-
racter of sexual dimorphism is the same for both Central European 
and Mediterranean gravettian populations.  A more detailed analy-
sis has revealed that majority of gravettian females are very robust 
and small, however, some of the females are small but slim. We have 
found some relations among body size and shape and character of fe-
male figures from Gravettian period. We do not claim that the fema-
le figures reflex body built and body size only but we cannot deny that 
many of females have not only robust body built but also a visible 
subcutaneous fat layer while some of them we quite slim. This con-
firms not only character of skeletons but also typical features of the 
corpulent gravettian venuses. We can speculate that the gravettian 
venuses were not only product of pure art or shamanism but that they 
also reflex basic biological characters of gravettian females including 
possible gender relations. Slim venuses could be also an indicator of 
good economy of gravettian societies.
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