
 
 

54 

ESTETIKA NAHÉHO TELA V UMELECKOM OBRAZE 
 

Katarína KOČIŠOVÁ 

 

MÝTUS A NÁSTENNÁ MAĽBA – CESTA K ANTIKE 

ni jedna kultúra na celej Zemi sa nezrodila z ničoho, ani – ako to tvrdil Hesiodos – 

z priepasti. Dnes berieme ako samozrejmú skutočnosť, že antika čerpala svoje vzory 

a prvotné skúsenosti z mýtov, ktoré vznikli dávno pred tým, ako si prvý antický filozof položil 

otázku, odkiaľ sme a kam ideme. Menej známe je už to, že ani antické estetické vzory a kate-

górie sa nezrodili z ničoho v hlave filozofov, ale majú oveľa hlbšie korene. Tým nemyslím pár 

storočí pred Kristom, ani pár tisícročí, tým myslím desiatky tisíc rokov. 

V období praveku, o ktorom je reč, nemožno ešte hovoriť o skutočných, ucelených estetic-

kých názoroch, ani o cieľavedomom používaní estetických pojmov, ale to neznamená, že na-

šim prapredkom môžme upierať estetické cítenie a myslenie. Napriek tomu, že ich prvotnou 

snahou bolo zachovať rod, získať potravu, atď., vieme dokázať, že boli schopní pociťovať to, 

čo mi dnes označujeme pojmami krásny, škaredý, vznešené, ... Nepredstavujme si to ako vy-

slovovanie estetických súdov, ale z archeologických výskumov vieme, že už pračlovek maľo-

val v jaskyniach nástenné maľby, z ktorých niektoré podľa môjho názoru majú aj estetickú, 

nie len výpovednú hodnotu. Na mieste je argument, že maľby v praveku nemali mať pôvodne 

estetickú funkciu, ale boli len informačným zdrojom, nanajvýš nábožensko-mytologickým. 

Na margo toho je dobré sa zamyslieť, či im pračlovek predsa neprisudzoval – určite nie pr-

votnú, ale aspoň vedľajšiu – estetickú funkciu, pretože je dokázané, že tieto maľby tvorili len 

určitý členovia kmeňa (povedzme prehnane umelci), nie ktokoľvek. 

A ak sa zdá táto teória trochu umelá, nemožno poprieť aspoň to, že človek takmer od za-

čiatku, ako sa naučil používať nástroje, vyrábal nielen funkčné predmety, ale aj šperky 

a ozdoby (náramky, náušnice, náhrdelníky, prstene...), ktorým nemožno prisúdiť inú funkciu, 

než estetickú. Ak nám táto skutočnosť nenapovie o estetickom myslení a vnímaní našich 

predkov nič iné, tak určite aspoň to, že už oni boli schopní estetického cítenia a vnímania krá-

sy. 

 Estetické hodnoty sa dedili z generácie na generáciu, z kultúry na kultúru, preto aj keď 

vieme, odkiaľ sa tu vzala antika, od koho sa učila a ako sa formovala, nemôžme zabudnúť, že 

jej estetické vnímanie (vrátane estetického vnímania a súdenia nahoty) má svoj pôvod ďalej 
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ako v kultúre Egypťanov a ďalších národov, od ktorých hlavne Gréci prevzali mnoho z ich 

vzdelanosti. 

 

Obrázok 1 

  

 

ANTIKA A NAHOTA – AKO A PREČO 

Antika a nahota je spojenie, ktoré už samo o sebe znie celkom prirodzene, aj keby sme 

nemali presnú predstavu o tvorbe antických umelcov. Vychádza to najmä z toho, že Gréci 

a ani Rimania nahotu príliš nerozoberali ako etický problém, bola pre nich natoľko bežnou 

súčasťou človeka, že jej venovali najmä estetickú a umeleckú pozornosť. Uvedomovali si, že 

človeku je prirodzená, odev je len vyjadrenie sociálneho statusu, niečo praktické, ale odmysli-

teľné. Ľudské telo chápali ako dokonalý stroj a krásne umelecké dielo (ak spĺňalo určité po-

žiadavky, ktoré sa až tak veľmi nelíšia od tých dnešných). Keby som dnes tvrdila, že telo je 

najdokonalejší technický vynález, mnoho technokratov by so mnou určite nesúhlasilo, ale je-

ho krása toľko polemík nevyvoláva. 

Ak sa pozrieme na bezpochyby krásne antické sochy nahých mužov a žien, aj bez znalosti 

filozofických a estetických názorov vtedajších filozofov vieme z nich odvodiť kategórie krásy 

a aj kategórie škaredého a vznešeného vo vtedajšom umení, ale aj v spoločnosti ako takej. 

Nemožno síce tvrdiť, že bežný človek antiky alebo ktoréhokoľvek iného obdobia sa stotožňo-

val s estetickými názormi filozofov, sme však nútení obracať sa k filozofom a umelcom ako 

k najlepšie zachovaným názorom na krásu ľudského tela (čo sa týka najmä období, z ktorých 

nemáme iné pramene o estetickom myslení, alebo je ich málo).  
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Ľudské telo a jeho nahota boli aj v antike hodnotené rôzne podľa školy, ktorá práve prevlá-

dala, ale menili sa len vzorce krásy, nie sama podstata tohto myslenia. Napriek tomu, že delili 

človeka na jeho duchovnú podstatu a telesnosť, neoddeľovali ich, ani žiadnu z týchto častí 

nepopierali ako zbytočnú, škaredú..., len sa snažili určiť, aké parametre má mať krásne telo, 

ako má vyzerať krásny človek. Za všetko hovorí samo učenie o kalokagatii – jednotný rozvoj 

ducha aj tela, kde ani jedna časť nemôže byť zanedbaná, ale musia sa harmonicky rozvíjať – 

súčasťou krásy tela teda bola neodmysliteľne aj krása duch a naopak. 

 

KALOKAGATIA 

Kalokagatia je ako výraz zložená z dvoch slov – „kalos“ = krásny a „agathos“= dobrý. Tu 

sa prejavuje spájanie estetických a etických kategórií, ktoré je známe z celej antiky. Je prob-

lém jazykovo vysvetliť toto slovné spojenie, hoci každý Grék poznal jeho význam, spájanie 

prídavných mien do jedného slova nie je v gréčtine bežné.  

Ideál kalokagatie klasického obdobia je viditeľný najmä v lyrike, napríklad u Pindara, hoci 

toto slovo nikdy nepoužil. V jeho lyrike však nájdeme mnoho opisov a chvál, ktoré hovoria 

práve o kalokagatii (teda o tom, čo pod ňou v klasickom období chápali). Kalokagatia ako 

ideál vznikla v polovici piateho storočia p. n. l. Chápali ju ako harmóniu nie len tela a duše, 

ale harmóniu vo všetkom – kalokagatický človek mal byť silný, ale aj múdry, mal byť bohatý, 

ale majetok ho nesmel ovládať, mal vychutnávať všetky pôžitky, ale nemal byť pôžitkár, mal 

byť krásny, zdravý, veselý, ale vo všetkom mierny... Išlo vlastne o hľadanie zlatej strednej 

cesty vo všetkom v živote. Z týchto názorov na kalokagatiu vzišlo aj Platónovo a Aristotelovo 

chápanie. 

Platón rozvinul najmä Sokratove myšlienky. U Platóna môže kalokagatiu človek získať 

prostredníctvom estetickej výchovy, vďaka nej sa stane dobrým a krásnym. Človek podľa ne-

ho nemá vidieť len to, čo je dobré a krásne a vedieť to vnímať, ale musí vidieť aj to, čo dobré 

a krásne nie je, aby to mohol odsudzovať. 

„Všetko dobré je aj krásne, ale krása nejestvuje bez vnútornej miery.“ (Platón, 1937, s. 87). 

Preto je potrebné aj krásnym živým tvorom pripísať súmernosť. Ak je duša silnejšia ako telo 

alebo naopak, celok krásny byť nemôže. Človek, ktorý sa venuje vedám, by mal pestovať aj 

šport (napríklad gymnastiku), človek, ktorý sa zase venuje športom, mal by sa vzdelávať aj 

v umení a filozofii. Platón krásne telo nechápal ako samostatný celok, ale ho spájal s krásnou 

dušou a dobrom – až vtedy vzniká podľa neho krásny celok. 
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„Ušľachtilosť (kalokagatia) je stav zámernej voľby najlepšieho.“ (Platón, 1937, s. 65) 

U Sokrata bola kalokagatia cnosťou, u Platóna psychickým stavom. 

Aristoteles už oddeľuje dobré a chvályhodné (chvályhodné je to, o čo sa človek sám priči-

nil, čo nie je dané, dobré je to, čo je dané a človek na to nemá vplyv.) Cnosti môžu byť dobré 

len v určitých podmienkach, ak ich vyjmeme z týchto podmienok už dobré byť nemusia, čo sa 

týka aj krásneho, ktoré má účel a cieľ v sebe. Dobro tiež môže byť krásne len vzhľadom 

k cieľu, ktorému slúži. U Aristotela je teda kalokagatia „stavom sebauspokojenia, celistvosti 

duchovného života človeka.“ (Losev – Šestakov, 1978, s. 100) 

Krása v Grécku bola často považovaná za vyšší stupeň dobra. Kalokagatia je oveľa širší 

pojem, fyzická krása v nej nemá dominantné postavenie, pretože sa nemusí spájať s cnosťami. 

Krásne telo malo preto v antike svoje postavenie, ktoré nebolo zanedbateľné, ale nebolo ani 

rozhodujúcim prvkom. Krása tela a jeho zdravie sa spomína len ako jeden z mnohých prvkov 

kalokagatického človeka, ako sú sila, odvaha, múdrosť, dobrota, cnosť... V rôznych fázach 

klasického obdobia antiky bola aj kalokagatia definovaná s odchýlkami – kým na začiatku to 

bola daná vlastnosť, ktorou sa vyznačovali najmä bohatí a vyššie postavení ľudia, koncom 

klasického obdobia bola výsledkom morálnej prípravy (teda nebola daná, ale bolo možné ju 

získať sebazdokonaľovaním). 

Zaujímavé je, že tak Sokrates, ako aj Platón a Aristoteles hovorili o kalokagatii v súvislosti 

s mužmi (kalokagatický muž...), ale ženy v tejto súvislosti vôbec nespomínajú (ženy sa nezob-

razovali nahé a keď áno, tak len bohyne, alegorické postavy a občas vysoko postavené ženy, 

muži sa nahí zobrazovali často, najmä pri športoch, bitkách, zápasoch so zvieratami, ale aj pri 

oddychu, pri čom sa umelci snažili najmä o to, aby vynikla stavba ich tela a dokonalé tvary). 
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Obrázky 2 až 13 

  

ANTICKÉ UMENIE A FILOZOFIA VERZUS NAHOTA 

Umelci podobne ako filozofi sa s témou ľudského tela ako námetu vyrovnali. Najviac sa 

tieto tendencie prejavili v maliarstve a sochárstve. Charakteristické je zobrazovanie nahého 

atleticky vyzerajúceho mladíka s kučeravými vlasmi. Už v tomto období umelci poznali ana-

tómiu človeka natoľko, že boli schopní vytesať sochu, ktorá by mohla slúžiť ako ilustrácia 

v učebnici biológie, pretože každý sval, každá šľacha bola zobrazená často ani nie tak podľa 

skutočnosti, ako skôr podľa vtedajšieho estetického kánonu, ale každopádne takmer biologic-
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ky presne. Umelec nemal potrebu zakrývať nijakú časť tela, pretože bolo považované za krás-

ne samo o sebe. 

Aj keď sa presne nepozrieme na estetické názory antických filozofov, vieme približne ur-

čiť, aký kánon tela bol presadzovaný. Nijaký umelec totiž nezobrazil choré, alebo poškodené 

ľudské telo. V umení sa presadzovala krása ako námet, nie škaredé. Mrzáci, starí a slabí ľudia, 

príliš chudé alebo naopak tučné telo, ktoré sa ako námet s obľubou využívali v neskorších ob-

dobiach, nemali v antickom umení miesto. Cieľom umenia nebolo vyjadriť charakter konkrét-

neho človeka, jeho osobitosti, individualitu, ale naopak, vyjadriť ten ideál, ku ktorému mal 

človek smerovať, akési všeobecné ideálne črty (čo platilo tak pre tvár ako pre celé telo), preto 

by sa mohlo zdať, že v antike žili len atléti. Dnes vieme, že to ani zďaleka nie je pravda, 

mnoho ľudí tento ideál vôbec nedosahovalo, ale jednoducho sa nezobrazovali – nebolo prečo, 

na ich tele podľa vtedajšieho vkusu nebolo nič krásne a umenie predsa nemá ukazovať škare-

dé, ktorého je v bežnom živote dosť, ale má ukázať ideálnu krásu, antické vzory (podľa antic-

kých estetických názorov). 

Ak sa obrátime k filozofom, zistíme že k estetickým otázkam sa vyjadrovali v duchu svo-

jich filozofických koncepcií. Takmer všetci však uplatňovali na ľudské telo a jeho zobrazova-

nie harmóniu, mieru a súlad. V konečnom dôsledku sa dostaneme k tomu, že podľa rozmerov 

a harmónie ľudského tela odvodzovali harmóniu všetkého v prírode a nie naopak. 

 

PYTAGOROVCI A ĽUDSKÉ TELO 

Vieme, že Pytagoras a jeho nasledovníci sa snažili vyjadriť všetko (celý svet a všetky po-

mery v ňom) pomocou čísla, podľa ich učenia všetko na svete možno vyjadriť číslom. Inak to 

nebolo ani s človekom a ľudským telom. Pytagorovci určili presné pomery medzi jednotlivý-

mi časťami tela, aby boli dodržané skutočné pomery. Už oni zistili, že číslo, ktoré získali de-

lením dĺžok niektorých častí tela možno použiť na viaceré javy v prírode. Ľudské telo však 

chápali viac vedecky, tak ako aj umenie. Hľadali v ňom matematickú dokonalosť, ktorá mala 

byť krásnou. Jednoducho krása čísla a pomeru. 

 

PLATÓN 

„... šťastné boli aj tie zjavenia, do ktorých sme sa zasväcovali, pozerajúc na ne v čistej žia-

re, čistí a nepoškvrnení tím, čo teraz nosíme a nazývame telom, uzavretí v ňom ako v ulite.“ 

(Platón, 1937, s. 72) 
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Z tohto citátu je vidieť, že pre Platóna je telo niečo nízke, zväzujúce, čo je skôr na príťaž 

ako na úžitok. Nie je to však celkom pravda. Ani Platón nemohol ľudské telo jednoducho od-

vrhnúť ako zbytočné. Vo svojom diele Symposion podal návod, ako dospieť k poznaniu sku-

točnej krásy, kde dôležitú úlohu akéhosi zohráva práve fyzická krása. Za začiatok tejto cesty 

k poznaniu krásy považoval vášnivú lásku k jednému jedinému telu. Na základe toho si člo-

vek má uvedomiť, že krása jedného tela je rovnaká ako krása všetkých tiel, preto bude krásu 

duše považovať za dôležitejšiu, než je telesná a tú potom odvrhne ako nízku. Ďalším krokom 

je priviesť človeka k poznaniu krásy vied a napokon k poznaniu krásy samého poznania. 

Platón chápal človeka a krásu ako výsledok kalokagatie, tvrdí: „... Jedinou záchranou pre 

obe časti je neuvádzať do činnosti ani dušu bez tela ani telo bez duše.“ (Platón, 1957, s. 214). 

Hoci dušu predsa považoval za dôležitejšiu, nijako neznižoval význam tela a jeho krásy. 

Umenie mu slúžilo práve na rozvoj duše. Ľudské telo chápal v súvislosti s krásou dvojako – 

ako krásne telo a ako telo schopné vnímať krásu. Umelec ak chce správne namaľovať ľudské 

telo, musí dodržať mieru a proporciu skutočného človeka, ale len do tej miery, do akej je 

krásna, má teda zobrazovať iba krásnu mieru tela, nie zdeformované, neproporcionálne telo. 

Platón ešte celkom neoddelil estetický pojem krásy a etický pojem dobra, spájal ich a zároveň 

staval do protikladu. Napriek tomu v jeho dielach nájdeme aj časti, kde priamo opisuje, ako 

má vyzerať krásne telo – urastené, silné, zdravé, pohyblivé, atletické... atď., ale stále nesmie-

me zabúdať, že všetky tieto vlastnosti krásneho tela spája s rovnako dôležitými alebo dôleži-

tejšími krásami ducha, ako je chrabrosť, múdrosť, odvaha, rozumnosť, spravodlivosť... 

Zlé vlastnosti podľa Platóna škodia aj telesnej kráse. U neho však dôležitú úlohu zohráva 

idealizmus a teória, že materiálny svet je len zhmotnením ideí, pri čom z jednej idei (napr. te-

la) vznikajú všetky telá. Teda aj telo je odrazom, zhmotnením idei tela (všetky telá vychádzajú 

z jednej idei), preto súčasťou jeho krásy je aj jeho funkčnosť, účelnosť, telo, ktoré nespĺňa 

svoj účel, nie je vhodné, nemôže byť krásne. Tu pramení jeho dôraz na zdravé, silné telo, 

keďže choré a slabé telo svoj účel spĺňať nemôže. Aj v tejto oblasti na Platóna nadväzuje jeho 

žiak Aristoteles. 

 

ARISTOTELES 

Aristoteles na rozdiel od Platóna už krásu nechápal v súvislosti s etickou kategóriou dobra, 

ale krásu ako takú, čisto ako estetickú kategóriu. Umenie podľa neho vyjadruje veci možné, 

pravdepodobné, ale aj nemožné a zázračné. 
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Keďže umenie zo skúsenosťou získaných poznatkov vytvorí všeobecný súd o tých veciach, 

ktoré sú podobné, má umelec zobrazovať ľudské telo ako všeobecné, univerzálne v tom zmys-

le, že má v sebe sústreďovať spoločné znaky viacerých tiel, zovšeobecniť ich. Umelec najmä 

napodobňuje skutočnosť. 

„Krása totiž vyplýva z veľkosti a usporiadania, a preto by nebol krásny živočích, ak by bol 

primalý ani zase priveľký, lebo pozorujúcemu uniká na pozorovanom jednota celku...“ (Aris-

toteles, 1944, s. 152). Tak ako Platón pripisuje dôležitosť pomerom medzi časťami tela, aj ich 

usporiadaniu, dôležité je, aby časti ľudského tela spolu ladili a tvorili harmonický celok. Aká-

koľvek prevaha niektorej časti alebo naopak nedostatok niektorej časti tela spôsobia to, že už 

nie je krásne. Umelec má telo zobrazovať trojakým spôsobom – buď také aké skutočne je, 

alebo také, ako ho iní opisujú, alebo aké by malo byť. Krásne už pre Aristotela nemusí byť aj 

účelné, aj dobré, pri pohľade na krásneho človeka nepotrebujeme vedieť, či je dobrý, alebo 

nie, stačí nám krásne telo ako také. Ideu vkladá priamo do tela, nestavia ju mimo materiálno. 

„Krása je súmernosť údov...“ (Aristoteles, 1982, s. 53), podľa Aristotela krása môže vynik-

núť len na urastenom, veľkom tele, preto malí ľudia, aj keď majú súmernú postavu, sú milí, 

príjemný, ale krásni byť nemôžu. Najvyšším výrazom krásna je pre neho ľudská bytosť, člo-

vek. Umelec však nemá Telo zobrazovať úplne podľa skutočnosti, ale má ho tvorivo spraco-

vať. 
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