vÝzNAMNÉ nNTlcKÉ pnuÁrKY osTRoVA NAxos
je

největším z Kyk|adských ostrovů o
se přib|ižně v jejich středu západně od něj IežíParos, jižně a jíhozápadně pak tzv.
Ma|é nebo Vnitřní KykIady (|rakIeia, Schinousa, Koufonisia
Naxos

roz|oze asi 430 km2. Na|ézá

a Keros). ostrov má tvar zhruba nepravide|ného pětiúhe|níku

a z přírodního h|ediska je zajímavý mimo jiné ťm, že se

veImi rozvinutá tzv. kykladská ku|tura, jejížnosite|é poprvé
zpracováva|i kovy (zpočátku h|avně arzénovébronzy) a která
dosáh|a největšího rozkvětu ve své rané fázi ve 3. ťsíci|etí
př. Kr' K jejím nejznámějším umě|eckým produktům patří
rytá či ma|ovaná keramika a zejména kamenné nádoby a již
uvedené sošky, kyk|adské ido|y. Jde o mramorové znázornění

na

nejčastěji Iežícíchžen (nesmí nás mást, že

jsou dnes v muzeích Vystaveny ve stojící
pozici) ve specifickém zjednodušeném styIu
se zdůrazněnými sexuálními znaky a na trupu
s|oženýma rukama. Na Naxu by|y objeveny

v řadě

|okaIit, především v pohřebištích
(Louros, Aplomata, Grotta, Kamini aj.). Mezi
nejvýznamnější sídIiště z doby bronzové

patří Panormos (raná doba kyk|adská) na
jihovýchodním pobřežíostrova Naxos. Zde

-t.'.

bylo na vrcholu hory Korphari ton Amygdalion
odkryto ma|é sídIiště,jehoŽ areá| o rozIoze ].8 x
24 m bv| obehnán téměř ze všech stran _ kromě
jižní- ohradní zdí širokou 1 m' Některé její čásť
by|y zesí|eny a vytváře|y tak jakési bastionovité
výběžky. Ze střední a pozdní doby kyk|adské
pocházejí |okaIity Rizokaste||ia a Mikre Vig|a.
Pravděpodobně největší síd iště doby kyk| a dské
na ostrově se však nacháze|o na místě dnešního
h|avního města Chory, o čemžsvědčíomezené
vykopávkyvjeho centrá|ních ( Kastro) i okrajových
částech (Grotta, Ap|omata). Přímo na jednom
I

Portara

- zbyÍlq;

Apollónoya chrám na osÍrůvku Palati
6' stoletípř' Kr.

něm nachází nejvyššíhora ce|ých Kyk|ad

-

u

přístavu města Chora,

z hIavních náměstí MitropoIeos by| odkryt
úsek mohutné fortifikace - zdi široké 3,1' - 3,2 m vedoucí ze
severozápadu na jihovýchod. VeImi neobvyk|é v rámci kyk|adské
i ostatní egejské defensivní architekturyje užitínepálených ciheI
(o rozměrech o,t7 x 0,4 x 0,3 m) jako hIavního konstrukčního
materiá|u na kamenném sok|u vysokém 1- 1,3 m. Rozšíření na
severním konci svědčío zesilování a něko|ika stavebních fázích
zdi, která by|a vystavěna i zanik|a destrukcí na samém konci
dobv bronzové.
Po pádu civiIizace doby bronzové ostrov položiI zákIady

Zas, vysoká 1001 m.

Dnes na Naxu žije přib|ižně 20 000 obyvate|, z toho po|ovina ve
správním centru ostrova jménem Naxos či Chora.
Již ve starověku by| Naxos považován za veImi

Úrodný a p|ný přírodního bohatství. Zprávy antických autorů
oceňovaly především jeho úrodnou půdu, bohatá stáda skotu
a koz a zemědě|ské produkty jako o|ivový o|ej a víno' Básník
ArchiIochos z Paru (7. sto|etí př. Kr.) dokonce srovnaI naxijské

víno s nektarem, nápojem o|ympských bohů. Když tyran

Po|ykratés ze Samu v 6. sto|etí př. Kr. h|edaI vhodná užitková

zvířata na chov, nechal si dovézt kozy z Naxu. Z přírodního
bohatství byI nejdů|ežitějšíkámen, a to j|ž od pravěku. Zdejší
smirek by| užívánpři stavebních pracích i umě|ecké činnosť
a v omezené míře se zde těžídodnes. Ve|mi kvalitní naxijský
bí|ý mramor by| uŽ během doby bronzové užíván k produkci
nádob i charakteristických sošek, tzv. kykIadských ido|ů, a
zajisť| ostrovu dů|ežitémísto v počátcích řecké monumentá|ní
skuIptury v archaickém období.
Naxos by| poprvé osídIen, jak dok|ádají výsIedky

výzkumů z posIedních někoIika Iet,

již během

své budoucíprosperityv prvních stoIetích 1. tisíciIetí př' Kr. HIavní
centrum ostrova - městský stát, po|is _ by|o opět budováno na

místě dnešníChory, s akropo|í na vyvýšenině Kastro' Již tehdy si
také Naxos budovaI přáte|ské styky s ostrovyThérou a Amorgem

(kam rovněž poslal ko|onisty) a městem Chalkis na ostrově
Euboia (Evia). ChaIkidským osadníkůmby|y při jejich výpravě
přibližně v roce735/4 př. Kr. zapůjčeny naxijské lodě a tak doš|o

zaIoženíprvnířecké koIonie na Sicí|ii, z vděčnosti pojmenované
V pozdějšíchsta|etích si ostrov udržova|
významné místo v rámci Kyk|ad. V 7. a 6' sto|etí př' Kr. se tato
dů|ežitosta prosperita projevuje především stavební aktivitou
k

právě jako Naxos.

středního

a donacemi ve významných svatyních řeckého světa
v Athénině svatyni na athénskéAkropo|i, v Apo|Iónově svatyni

V IokaIitě Sté|ida (nedaIeko
Chory a naxijského |etiště) jsou od roku 2013 systematicky
dokumentovány aktivity spojené s těŽbou pazourku včetně
paIeoIitu (staré doby kamenné).

s věšťrnouv De|fách (tzv. Sfinga Naxijských), v posvátném

dí|en na nástroje z tohoto materiá|u. Dok|ady využívánítéto
suroviny sahají až do doby před 260 000 |ety.
Trva|e a ve většímíře by| Naxos osíd|en s jistotou
až na konci neoIitu (ve 4. ťsíciIetípř. Kr.) a v násIedující
době bronzové (označované téžjako doba kyk|adská - 3.
a 2. tisíci|etí př. Kr.). Právě během doby bronzové zde kvet|a

okrsku Apo||óna Ptójského v Ptoónu v Boiótii ve středním Řecku
a zv|áště pak ve svatyni Apol|óna a Artemidy na kyk|adském
ostrůvku Dé|os, kde se pod|e myto|ogie obě božstva narodi|a,
jednom z nejposvátnějších míst řeckého světa (např. tzv. oikos
Naxijských)' Naxijští umě|ci a řemes|níci se tak výraznou měrou
podí|eIi na rozkvětu archaického řeckého uměnÍ. Dva zák|adní
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a váze asi 20 tun. Pod|e tohoto portá|u dosta|a |oka|ita

typy archaické řecké skuIpturyjsou sochy kúroi, stojícíchnahých
m|adíků,a korai, stojících oblečených mladých dívek. Tyto sochy
často dosahova|y obrovských rozměrů. V naxijských |omech

se stá|e nachází několik nedokončených kúroi, především
v |omech v okolí obcí Me|anes a Apo||onas. V průběhu prací

moh|o dojít k jejich poškozenÍ nebo se změni|y ekonomické či
po|itické podmínky; přesný důvod jejich nedokončenívšak není
znám. Také obrovská socha (přes 8 m vysoká) Apo||óna na Dé|u
(přibIižně z roku 600 př. Kr.), z nížse do dnešnídoby dochovaIa
jen část, byla rovněž zhotovena Naxijskými. Mezi nejstarší řecké
sochy typu korai patří socha bohyně Artemis (z doby oko|o
roku 650 př. Kr.) na|ezená na Dé|u, jejíždárkyní by|a Nikandra
z Naxu. Pod|e tradice naxijšť sochaři a stavite|é Byzes a jeho syn
Euergos vymys|e|i a vyvinuIi střešnítašky z mramoru.
V určitých fázích 6. sto|etí př. Kr. procháze| Naxos
obdobími poIitické nestabiIity a vnitřních rozbrojů, Tohoto
chaosu využi| v roce 540 př. Kr. Lygdamis, který s podporou
svého příteIe Peisistrata, tyrana (samov|ádce) V Athénách,
ustanovi| na ostrově svoji v|astní tyranidu, která trva|a až do
roku 524 př. Kr., kdy byla svržena Sparťany. Po krátkém období

oIigarchické v|ády bylo ustanoveno demokratické zřízení,

své

moderní jméno - Portara. Se stavbou chrámu započaI tyran
Lygdamis ve 3' čtvrtině 6. sto|etí př. Kr., a|e s pádem jeho
samov|ády by|y práce zastaveny a chrám zůsta| nedokončen.

Ve středověku a novověku sIoužiI jako Ievná zásobárna
stavebního materiá|u a byl skoro ce|ý rozebrán' Chrám by|

budován v iónském řádu a rozměry jeho zák|adů čini|y 50 x
28 m' Z architektonického h|ediska š|o o peristy| (typ chrámu
se sIoupy po ce|ém obvodu) s 6 x 1'2 sloupy se dvěma portiky
na obou kratšíchstranách. Vnitřek chrámu sestávaI ze tří čásť
(v|astnísvatyně, rozdě|ená dvěma řadami s|oupů podé|ně na tři
lodě, s předsíní vpředu i vzadu), vstup do svatyně by| však oproti obvyk|ým zvykIostem - ze západu. V křesťanském období
(v 5. nebo 6' stoIetí po Kr') by| chrám přeměněn na křesťanskou
baziliku.

NedaIeko Chory se nacházejí da|šídva pozdně
archaické chrámy, které také zaujímajívýznamné místo
v dějinách řecké architektury. Jižně od města v IokaIitě |ria byly
odkryty základy jednoduché svatyně se třemi architektonickými
fázemi z8' a7. sto|etí př' Kr. Ve druhé čtvrťně6. sto|etí př. Kr.

zde by| vystavěn ve|ký chrám

v

iónském s|ohu, zasvěcený

patrně bohu vína Dionýsoví. Architektonicky š|o o typ prosty|os
tetrastylos, tj. se čtyřmi sloupy pouze V průčelí,o rozměrech 25 x
13,5 m. Vnitřníčást chrámu sestávala z v|astnísvatyně, rozdě|ené
dvěma řadami čtyř sloupů do tří |odí, a ma|é zadnÍsíně. Chrám
by| zničen ve 3. sto|etí po Kr. Lokalita byla odkryta teprve V roce
1986 a poté zakonzervována v sou|adu s modernÍmi zásadami
péčeo archeo|ogické a architektonické kuIturní dědictví.
Významná svatyně se nachází i u vesnice Sangri
v lokalitě Gyrou|a. Zde by| vystavěn v iónském s|ohu mezi |ety
530 - 520 př. Kr. chrám zasvěcený patrně
bohyni zemědě|ství Déméter.Š|oo typ
pentasty|os in antis o rozměrech ].4 x
13,5 m, tj' chrám s pěti s|oupy mezi antami

V roce 506 př. Kr. ostrov přečka| čtyřměsíčníob|éhání armádou
mÍ|étskéhotyrana Aristagora. V roce 501 př. Kr. dokonce Naxos
zaznamenal námořní vítězství nad Peršany, které však by|o
potrestáno při druhé perské kampani proti Řecku v roce 490
př. Kr., kdy by|o město (poIis) Naxos vypá|eno a jeho obyvate|é
- pokud nestačiIi uprchnout - by|i prodáni do otroctví. I přes
tuto katastrofu se však ostrov zúčastniIse čtyřmi |oděmi bitvy u
Sa|amíny v roce 480 př' Kr. a o rok později i bitvy u P|atají. Tímto
jsme se dostaIi až na počátek k|asického období řeckých dějín,

,t..

(prodIouženými

zdmi hIavní svatyně),

které tak VytVáře|y s|oupovou předsíň. Na
rozdí| od dvou výše uvedených chrámů

-á*#M vnitřního prostoru svatyně by| na

de|ší

straně. V|astní svatyně, do nížúsť|y
z předsíně dvoje dveře a která by|a širší
než de|ší,by|a ještě rozdě|ena na dvě
části příčnou řadou pěti sloupů' originá|ní
by|o řešení střechy. Vnitřní řada s|oupů,
které by|y různě vysoké podIe sk|onu
hřebenové střechy (tedy prostřední s|oup
by| nejvyššía krajní s|oupy u zdi nejnižší),

totiž podpíraIa mramorové trámy,

na

nichž spočíva|ytenké mramorové tašky,

které umoŽňova|y průnik určitého
Pa--*:*

.

Démétřin chrám v lokaliÍě Gyroula u vesnice Sangri, 6. stoleÍípř.

nejvýznamnější anťcképamátky ostrova však pocházejí
z pozdního archaického obdobÍ.

ještě

Kr

množstvísvět|a. V 6. sto|eťí po Kr. by|
i tento chrám přeměněn na křesťanskou
baziliku.
Na ostrově Naxos se samozřejmě

nachází ce|á řada da|šíchantických - např. různéstrážní
věže z k|asického a helénisťckéhoobdobí - i pozdějších

Jedním ze symbo|ů ostrova jsou zbytky chrámu památek - především významné byzantské koste|íky a k|áštery
na ostrůvku Pa|atia v přístavu města Chora, v modernÍ a benátské domy či obytné věžovité stavby. o nich však bude
době spojeném s pevninou úzkou šíjí.Zde se dochova|y pojednáno na jiném místě' Naxos však každopádně stojí za

zák|ady mohutného chrámu zasvěceného pravděpodobně návštěvu kvů|i svým přírodním krásám i rozsáh|ému ku|turnímu
Apo||ónovi (podIe některých vědců Dionýsovi), z něhož bohatství.
zaujme především dosud stojící dveřní portá| vyrobený
PhDr. Tomáš A|ušík,PhD., M|fA
ze čtyř mramorových mono|itů o dé|ce přes 6 metrů
Českécentrum pro středomořskou archeo|ogii
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