
PAMÁTKY A VÝzKUMY V oKoLí uĚsrn KARYSTOS (Jižní Euboia, Řecko)

Region Karystia se nachází na jihu ostrova Euboia/Evia,

v okolí města Karystos. Karystos je dnes ma|ým městem s menŠím

přístavem a ma|ým archeo|ogickým muzeem, ktery stojí na místě nebo

v blízkosti významného starověkého městského státu. Podle |egend by|

Karystos za|oŽen stejnojmenným synem kentaura Cheiróna a nejdříve

byl ósíd|en bájnými Pe|asgy a po nich národem Dryopů. Teprve po nich

plisti nu Euboiu |ónové' V jiŽní části ostrova se však Dryopové v ně-

kterycn oblastech udrŽeli pry i po příchodu |ónŮ. Město Karystos mě|o

dosii pohnutou historii a něko|ikrát by|o dobito. Básník Homér zmiňuje

Karysios V eposu ílias - karystštÍ vojáci se zúčastni|itrojské války.

Starověké lotny nad Katystem s monolitickÝmi sloupy in sittt,

v pozadí Katystos a hrad Castello Ros,so (Kokkinokastro)

V roce 630 př. Kr. dobi| město Laodámas, člen v|ádnoucího

rodu v ma|oasijském Mi|étu, a prodaljeho obyvate|e do otroctví. Ačko|i

by| Karystos čtvrtým největším městem Euboie, před řecko.perskými

válkami 1. po|oviny 5. sto|etí př. Kr. se nijak významně do historie ne-

zapsa| a neúčastni| se dů|eŽitých udá|ostí na ostrově. Během prvni per-

skb výpravy proti Řecku v roce 490 př. Kr. perské vojsko připlu|o k Eu-

boi s ói|em ztrestat jeden z významných městských státŮ ostrova - Ere.

trii - která podporova|a iónské povstání proti Peršanům v Ma|é Asii v le-

tech 499-494 př. Kr. Nejprve však Peršané přip|u|i právě ke Karystu, kde

poŽadovali rukojmí a vojáky. Karystští zprvu odmÍt|i a proh|ásili, Že proti

svým sousedŮm vAthénách a Eretrii nepotáhnou. Peršané je pak oblé.

haii a pustoši|ijejich zemi tak d|ouho, dokud Karystos nepřeše| na jejich

stranu. Během druhé perské výpravy do Recka v roce 4B0 př. Kr' ve-

dené králem Xerxem se Karystos sta| perským spojencem - a|e po vy-

hnání Peršanů za to p|ati| krutou daň. Athénský vojevŮdce Themistok|és

město oblehl a vyrabova| a navíc zatíŽi| vysokou pokutou. V roce 200

př. Kr. se města zmocni|a římská flotila pod vedením C|audia Catona

a o dva roky později po dobytí Eretrie Římané vyplenili i Karystos.

Vó středověku by|a ce|á Euboia nejprve souč-ástí byzantské

řiše' Za kříŽových vyprav se ostrova zmocni|i křiŽáci, Řeky zvaní La-

tinové (Latinci). Prvním |atinským v|ádcem Euboie se sta|V|ám Jakobos

Avenios. Po jeho smrti by| ostrov rozdě|en na tři části a v|ádcem Karystu

se sta| Ravano Da|lecartseri z Verony. Vláda na jihu Euboie však po-

stuoně přeš|a do benátských rukou' Pravděpodobně oni postavi|i (nebo

přinejmenším přestavě|i a rozšíři|i) na kopci nad Karystem (přesněji ře-

čeno-nad sousední vesnicí Myloi - směrem do vnitrozemí) mohutný

hrad zvaný Castel|o Rosso (červený hrad, řecky Kokkinokastro) podle

načervenalého stavebního kamene. Benátčané také postavi|i pevnost

v přístavu (Bourtzi), ze které se do dnešních dnů zachovala pouze

menŠí část - h|avní obytná budova (vnější opevnění bylo strŽeno v 19.

sto|etí)' V roce 1470 doby|i ce|ou Euboiu na Benátčanech osmanští

Turci, od kterych byl ostrov osvobozen v roce 1833.

DneŠní Karystos je na antické památky poměrně chudý. Stále

totiŽ bohuŽel neníznáma přesná po|oha antického Karystu archaického

a raně klasického období' o významnějším prehistorickém osíd|ení ani

nem|uvě. Pod|e některych názorů se antické město rozk|áda|o přímo

poddnešnímcentremmoderníhoměsta,pod|ejinýchvícevevnitroze-
mí, v katastru sousednívesnice My|oi. Archeologické výzkumy však ob-

jevilypředevšímpohřebiŠtězpozdněk|asickéhoahelénistickéhoobdo-.ui. 
poot. některych hypotéz se akropolis antického Karystu nacházela

na skalnatém kopci nad vesnicí My|oi, kde byl později postaven hrad

Caste||o Rosso. Tuto otázku snad rozřeŠí další archeologické výzkumy'

Nejvýznamnější památkou města je proto ma|é římské mauso|eum Vy.

koóané v roce 190B. Tato hrobka římského prokurátora, ktery patrně

doh|íŽe| na provoz neda|ekých mramorových |omů, pochází z po|oviny

2. sto|etí po Kr. (patrně z období v|ády Antoninské dynastie). Má formu

téměř čtvercového chrámku stojícího na pětistupňovém pódiu o roz-

měrech 13'2x12'3 m, ktery ohraničuje 6 x 7 iónských sloupŮ. Dodnes

se zachovalo pouze pódium, část základů zdí ce||y a fragmenty římsy.

Štít budovy by| původně vyzdoben kruhovým re|iéfem s bustou zemře-

|ého s koněm (později by| tento re|iéf zabudován do přístavní pevnosti

Bourtzi, kde je stá|e k vidění).

Velice zajÍmavou památkou v bezprostředním oko|í Karys'

tu jsou antické mramorové |omy' NacházejÍ se na jiŽni straně masivu

hoiy ochi. Ty nejlépe dochované se nacháze1í v |oka|itě Kylindroi, nad

KarystemavesnicíMyloiMístníve|icekva|itnísvětlezelenýmramor
stmavozelenýmiŽi|kamibylvestarověkuvysoceceněn-nato|ik,Že
přístav na místě dneŠního města Marmari (ehoŽ 1méno také odkazu-

je na mramor; byl to|ik vytíŽený Že pod|e zpráv antických autorů zde
.byl 

postaven chrám Apo|lónovi s přízviskem Mramorový. K největšímu

rózkvětu těŽby doŠlo za Římanu' JiŽza Caesara a Augusta by| zdejší

mramor, především monolitické s|oupy. a|e také desky na obk|ad stěn

a pod|ahu, ve|mi vyh|edáván' Proto zdejší lomy a dopravu vytěŽeného

kamene hlídala vojenská jednotka AvŠak ve 3. sto|etí - patrně s cel-

kovým úpadkem římské říše a nájezdúm barbarŮ na její severní hra-

nici - by|a vojenská posádka odvelena a lomy uzavřeny. Stá|e se vŠak

na mísiě nacházi několik obrovských mono|itických sloupů, d|ouhých

aŽ 12 m, a velkých blokÚ. které uŽ neby|y odvezeny. Mramor ze-zdey

ších lomů |ze najít v Hadriánově knihovně v Athénách i jinde v Recku

(v chrámu sv' Demetria v Soluni i byzantském klášteru ossios Lou-

kas ve Fókidě) v Římě (např. na Augustově i Trajánově fÓru, v Basilica

Aemilia, Ko|oseu, chrámu Antonina Pia a Fausttny)

Pod|e něktených hypotéz souvisÍ s mramorovýml |omy na

Euboi také da|šívelice za]imauá a specifická skupina památek, tzv. dra-

kospita-dračídomy.Jdeočtvercovéčiobdélnéstavbyvybudované
z více či méně opracovaných ve|kých kamenů (technika nejčastěji při-

pomínázdivotypupseudoisodomon)sdveřnímiotvoryzmonolitických
b|otů. střectru měly tvořenou z kamenných desek, často ve formě ja-

kési jednoduché přečnělkové k|enby. Ve vnitřních stěnách se často na-

cháze|yvýk|enky.Místníobyvate|éseuŽvdávnýchdomníva|i,Žeta-
kové stavby musely být zbudovány neb obývány nadpřirozenými by-

tostmi, odtud jejich název. Ačkoli jich je po ce|é Euboi do|oŽeno více

neŽ deset, dodnes s jistotou nevíme' k čemu tyto stavby s|ouŽi|y ani kdy

přesněvznik|y.Ačko|istavebnítechnikaavzh|edbysvědČi|yoprehis-
iorickém období, vykopávky provedené v něko|ika z nich objevily jako

nejstarší nálezy pocházejícÍ pouze z geometrického období, tedy z po-

eairu l. tisíci|etí př. Kr. Nejčastěji se předpok|ádá, Že šlo o obytné či

stráŽní budovy (mimochodem - velice se podobají svojí architekturou

krétskýmprehistorickým,,guardhouses..,unichŽsetaképředpok|ádá
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stráŽní funkce), které moh|y střeŽit určité části ostrova' Někteří vědci

je spojují s kamennými |omy - pod|e nich střeŽi|y a zajišťova|y |omy

a dopravu na|ámaného kamene. Pod|e jiných hypotéz se jedna|o o spe-

cifickou formu svatyní - zasvěcených například Diovi a Héře, kteří se

pod|e mýtů vza|i a strávili svatební noc na hoře Ochi nad Karystem,

nebo spíše Héraklovi' kterého dě|níci a ostatní personá| lomŮ uctíva|i

jako svého patrona. NejvětŠí drakospito se nachází právě na vrcholu

hory ochi, má rozměry 12,40 x 7,63 m. Ostatní menší stavby tohoto

typu |ze na|ézt např' v oko|í města Styra (|oka|ita Pal|i Laka Drago) nebo

vesnice Kapsala (lokalita Drago Limiko).

V roce 2012 (červen - červenec) se autor zÚčastni| prvni

kampaně projektu ,,Nonruegian Archaeo|ogica| Survey in the Karystia..

(NASK 2012). Projekt je zastřeŠen a spo|ufinancován Norským institu.

tem vAthénách, část prostředků věnova|a také |ndiana University-B|o.

omington (USA)' Ředite|em je Dr. Žarko Tankošič (|ndiana University-

B|oomington), jeho zástupkyní Renate Stor|i, M'A. (Universiiát Ham.

burg). Letošní tým sestáva| z ce|kem 21 ÚčastníkŮ (archeo|ogů nebo

studentů archeo|ogie nebo klasických studií) zrŮzných zemí - Norsko,

USA, Dánsko' |rsko, Německo, Řecko, Srbsko, Ang|ie, Francie, Aus-

trá|ie a Česká repub|ika (zastoupená autorem).

Projekt je rozdě|en do něko|ika etap. První etapou je inten.

zivní povrchový diachronický průzkum pláně Katsaronio, nacházející

se severozápadně od města Karystos' Ce|á ob|ast určená k průzkumu

by|a rozdě|ena do čtvercŮ o straně 100 m fieden čtverec tedy odpovídá

jednomu hektaru), které č|enové týmu prochází v severojiŽních tran-

sektech v odstupech 
,10 m. Během těchto průchodů jsou peč|ivě do-

kumentovány veškeré pozůstatky |idské činnosti vidite|né na povrchu

(zbytky architektury, terénní zásahy zpŮsobené člověkem atp.)' Mo-

vité ná|ezy (především keramika a kamenná industrie, ale také např.

i struska a podobné dok|ady meta|urgické činnosti) jsou také pečlivě

zaznamenávány, sesbírány a následně uloŽeny do depozitářŮ Archeo-

|ogického muzea V Karystu.

nedaleko vesnice KaPs ala

Během |etošní sezóny by|o důk|adně prozkoumáno ce|kem

473 čtverců (hektarů) p|áně Katsaronio (její jiŽní třetina), v nichŽ by|o

objeveno celkem 22 nových |oka|it (findspots - větŠí koncentrace ar.

tefaktů, případně i architektury). Objevené |oka|ity i movité ná|ezy svěd-

čí o d|ouhodobém a nepřetrŽitém osíd|ení p|áně se začálkem v zá-

věru mladší doby kamenné - neo|itu (fáze Fina| Neo|ithic), přes období

řecko-římské antiky' (byzantský) středověk, (benátský a osmanský)

novověk aŽ oo současnost.
Z movitých artefaktů mě|a nejpočetnějš í zastou pen í keram ika

(celkem 2418 střepů, z toho 238 diagnostických, tzn. zdobených nebo

charakteristického tvaru; obojí umoŽňuje dataci) a kamenná industrie

(ce|kem 2056 kusŮ, naprostá většina z nich obsidián).

Projekt bude v roce 20.l3 pokračovat druhou terénní kampani

a je nap|ánován na 4-5 let' PředběŽný p|án také počítá s vytipováním

jedné z objevených |okalit pro nás|edné vykopávky. Na da|ších fázích

projektu se bude podí|et i autor.

PhDr. Tomáš A|ušík' PhD.' MifA'

České centrum pro středomořskou archeologii

K vÝstavě Stanis|ava Malého l.)kryto před světem v Ga|erii moderni
ho uměnív Roudnici nad Labem (26/ 4_17/ 6/ 2oI2\

Roudnická ga|erie připomně|a výstavou sochaře a bás-

níka Stanislava Ma|ého se symbo|ickým názvem Ukryto před svě-

tem tvorbu téměř neznámého umě|ce, jenž se V rozporu s dnešní

praxí ve|ící prosazovat se v mediá|ním světě, tvrdošíjně brání zve-

řejňování svého dí|a' Po tří|etém vyjednávánÍ se gaIerii podařiIo pře-

nést jeho část do prostoru barokní jízdárny a uspořádat zde objev-

nou prezentaci. Ta však moh|a jen zprostředkovaně reflektovat po-

divuhodný kosmos, protkaný spirituaIitou, jenž se ukrývá ve dvou

used|ostech ve východočeské vesnici Vysoká neda|eko Litomyš|e'

VÝstava ta k zároveň,,testova Ia,, působivost d í|a vytrženého ze svého

přirozeného prostředí v radiká|ně odIišné situaci s jiným měřítkem,

světelnými podmínkami a prostorovým komfortem. Nové paramet-

rV tak umožni|y i nové,,čtení'. a nacházenídosud nehIedaných umě-

Ieckých kvaIit. Da|ší přenos a nastavení jiných podmínek přines|a

repríza výstavy v podstřeší Domu U Jonáše ve Východočeské gaIerii

v Pardubicích, která se kona|a v době od 28. června do 2. září.

Stanis|av Ma|ý se narodiI v roce 1947 v Nových Hradech

nedaleko Litomvš|e. PocházÍ z rodu, který se po tři generace zabývá

prací se dřevem. Před po|ovinou šedesátých Iet vystudovaI hořickou

kamenosochařskou ško|u a hned nato odeše| studovat na pražskou

Akademii, kde by|i jeho spo|uŽáky mimo jiné sochaři Jiří Beránek,

z ate|iéru profesora Vincence Makovského, a Magda|ena Jete|ová,

která stejně jako Stanis|av Ma|ý studova|a u Kar|a H|adíka a po jeho

smrti v roce !967 u Jiřího Bradáčka. Všichni tři zaŽi|i během studií

nástup Pražského jara, tedy dobu, která přines|a naději a přís|oveč-

né otevírání oken do Evropy, dobu, která radikálně proměni|a čes-

kou spo|ečnost i ku|turu. S|ibný trend sbIiŽování západní a středoev-

ropské spo|ečnosti ukončila okupace Českos|ovenska v srpnu 1.968'

M|adí umě|ci tak opouště|i Akademii v diametrá|ně od|išné situaci

nástupu norma|izace se všemi příznaky uzavřené a nehybné spo-

|ečnosti, která brániIa nezávis|ému myš|enía svobodné tvorbě, bez

naděje na spo|ečenské up|atněníta|entu. Řada vynikajících umě|ců

něko|ika pová|ečných generací se tehdy rázem ocit|a v situaci exis-

tenčního ohroŽení' Na tlak režimu reagovaIa únikem do osobních

k|auzur bez vyh|ídek na veřejnou prezentaci dí|a. Charakter umění

se ve stísňující atmosféře normaIizační spo|ečnosť radiká|ně změ-

ni|. Na významu ztrati|y soutěže v dohánění Evropy i formá|ní ex-

perimenty. České umění se obráti|o dovnitř, k historické vertiká|e

místa' obavv o osud země a svobodný rozvoj lidské individua|ity za-

čaIo znovu jako v dřívějších etapách ohrožení uk|ádat do metafo1

šifer a a|egorií. Vráť|o se k existenciá|ním východiskům.
V takovém ku|turně spo|ečenském k|imatu se pohybovaI

na začátku své umě|ecké dráhy i Stanis|av Ma|ý. V roce 1973 by|

donucen odejít pro ideové neshody s norma|izačním vedením

z Pedagogické faku|ty Univerzity Jana Evange|isty Purkyně v Brně,

kde po abso|utoriu vedI na katedře výtvarné výchovy ate|iér pro-

storového vvtváření. od roku 1978 se zabývaI restaurováním pře.

vážně barokních soch zejména v ob|asť Východních Čech. Do konce

sedmdesátých |et se také datuje jeho první sbírka duchovně zamě-

řených básní Údotí Mortyrion, po níž pak nás|edova|y dvě da|ší: Ár-

magedon (přib|ižně z |et 1988-1990) a Perpetum mobile (přibIiŽně

z let 1990-1995). Počínaje rokem ].983, kdy vytvořiI na Žádost fará-

ře Josefa čiháka sochu sv. Barbory, začaI vytvářet a osazovat do kra-

jiny v oko|í DoIního Újezda u Litomyš|e kamenné sochy, inspirované

baroknítradicí'
V roce 1978 zdědiI Stanis|av Ma|ý po babičce usedIost ve

starobylé vsi Vysoká u Nových Hradů' rozk|ádající se na vyvýšenině

nad Novohradskem, Litomyš|skem a Vysokomýtskem. A právě s tím.

to místem spojiI svůj da|ší umě|ecký osud. Především sem v|oŽiI

svou originálnítvůrčí invenci s bohatou imaginací a duchovní hIoub-

kou' PustiI se do přebudovávání domu' jenž postupně zabydIovaI

svými řezbářskými pracemi' Patří k nim i IJkřižovóníz Iipového dřeva
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Tzv. drakospito (,,dračí důn,') v lokalitě Drago Limiko


