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Starověký Egypt očima Aleny Vitákové

Bez nadsázky můžeme říci, že Egypt se svou pozoruhodnou starověkou civilizací a kulturou doslova okouzlil celé 
generace nejen egyptologů, archeologů a historiků, ale také architektů, uměnovědců, přírodovědců, cestovatelů, 
umělců a spisovatelů.  Staroegyptská umělecká a řemeslnická díla dodnes inspirují mnohé sochaře, malíře, výtvarníky 
nebo i klenotníky, kteří tak značně přispívají k současnému povědomí dávné země na Nilu, podobně jako její úspěšné 
prezentace na divadelní scéně a filmovém plátnu.
 Okouzlení faraonským Egyptem ,,postihlo“ také českou malířku a výtvarnici Alenu Vitákovou, jak je hned 
na první pohled patrné z její bohaté a rozmanité umělecké tvorby. Ráda se nechává inspirovat jedinečnými staro-
egyptskými sochami, malbami, reliéfy a amulety, které je schopna díky jejich znalosti a pochopení a prostřednictvím 
osobitého vidění, pojetí a ztvárnění představit v zajímavých výtvarných dílech s portrétní, figurální 
a symbolickou tématikou.
 Je dobře patrné, že Alena Vitáková nezůstává jen povrchní obdivovatelkou monumentálních mastab, 
pyramid, skalních a šachtových hrobek, chrámů a svatyň či působivých sfing, obelisků, stél a sarkofágů. Naopak, 
snaží se pochopit staroegyptská umělecká díla a vcítit se do myšlení jejich tvůrců. Za tím se ovšem skrývá pečlivé 
studium egyptologické literatury a památek při opakovaných návštěvách Egypta, ať už přímo v terénu nebo Egyptském 
muzeu v Káhiře. 
 Alena Vitáková si je dobře vědoma toho, jak je důležité proniknout do každodenního všedního života 
dávných Egypťanů, kteří se ho snažili naplňovat dodržováním principu pravdy, spravedlnosti, práva a mravního řádu 
maat. Tento dokonalý princip, který vznikl v okamžiku stvoření světa a byl zosobněn stejnojmennou dcerou sluneční-
ho boha Rea Maat, zajišťoval správný chod veškerého dění, platný přírodní i společenský řád. Řídit se tímto principem 
předpokládalo nedopouštět se zla vůči lidem ano zvířatům, nepůsobit nikomu bolest, nezabíjet, nekrást, vyvarovat se 
pýchy a závisti, dodržovat zákony, vzorně vykonávat své povolání, nezneužívat svého postavení, být věrný panovníko-
vi, milovat svoji manželku, starat se svědomitě o svou rodinu nebo pomáhat slabým a chudým. Dodržováním principu 
maat bylo také předpokladem k dosažení nerušené věčné posmrtné existence na onom světě. 
 

Život a myšlení starých Egypťanů nám věrně přibližují dochovalá literární díla a neliterární texty, s nimiž je 
Alena Vitáková také dobře obeznámena. Jde zejména o naučení - knihy moudrých rad do života, která se vždy 
těšila nesmírné oblibě a úctě. Jejich cílem bylo předat moudrost mladému člověku, seznámit ho se zásadami pravdy a 
spravedlnosti a uvést ho na plnohodnotnou ,,životní pouť“ , po jejímž řádném absolvování se bude moci bez obav 
podrobit poslednímu soudu. Mnohé z těch rad přitom dodnes neztratila svou platnost. Stačí si připomenout i následu-
jící slova z Naučení vezíra Ptahhotepa z doby před 4 400 lety:

  ,,Nebuď pyšný na své vědění
  a nespoléhej se na to, že jsi znalec,
  nýbrž raď se s neznalým stejně jako s mudrcem.
  Hranic umění nelze totiž dosáhnout
  a není umělec, který by byl vybaven dokonalostí!“

 K vytvoření zmíněných výtvarných děl zobrazujících egyptské krále, královny, hodnostáře, hudebnice, 
tanečnice, posvátná zvířata, pyramidy, chrámy a náboženské i světské symboly použila jejich autorka různé 
malířské, kreslířské a grafické techniky: olejomalbu, akryl, akvarel, linoryt a perokresbu. V každém případě pozoru-
hodná výtvarná díla Aleny Vitákové osobitým a přesvědčivým způsobem přibližují jednu z nejstarších civilizací, z jejíhož 
odkazu v mnohém čerpáme dodnes.

                                                                                               Prof. PhDr. Břetislav Vachala, CSc., Český egyptologický ústav FFUK Praha



Smutek Nefertiti
acryl - 2014, 53 x 74 cm 

Nefertiti mlčící
acryl - 2014, 100 x 130 cm 

Chrám v Abú Simbel
olej - 2012, 90 x 164 cm



Signatura pachu faraona v hrobce 
acryl - 2014, 40 x 40 cm   

Tanečnice
akvarel - 2010, 56 x 76 cm 

Hatšepsut
acryl - 2014, 50 x 70 cm 

Nefertiti přichází
acryl - 2014, 74 x 144 cm               



Ibis
acryl - 2011, 49 x 94 cm  

Kočka Bastet
olej - 2008, 32 x 53 cm 

Kleopatra
acryl - 2010, 33 x 33 cm 

Horovo oko
acryl s kamínky - 2011, 23 x 23 cm 



Strážce
olej - 2010, 47 x 137 cm                              

Bohyně Eset
acryl - 2013, 47 x 137 cm

Tutanchamon s Anchesenamon
acryl, zlatý - 2014, 155 x 165 cm 



Tutanchamon
olej - 2006, 58 x 78 cm  

Tutanchamon v čase
olej - 2008, 35 x 35 cm  

Princezna
olej - 2011, 49 x 94 cm

Bohyně Eset
acryl - 2014, 72 x 105 cm 



Nefertiti 17.letá
acryl, 51 x 61 cm 

Nefertiti
acryl - 2013,  70 x 100 cm 

Tutanchamon s Ibisem
acryl - 2014,  72 x 105 cm 

Bastet
olej - 2008, 56 x 76 cm  



Hatšepsut
olej - 2008, 45 x 60 cm  

Kleopatra
olej - 2013,  59 x 79 cm 

V prachu před faraonem
acryl - 2014,  40 x 40 cm



Manželé
olej - 2004, 35 x 48 cm 

Egyptský král
olej - 2008, 38 x48 cm 

Anubis mumifikujícího Usíra
olej - 2004,  44 x 56 cm 



Tanečnice
acryl - 2013, 74 x 145 cm 

Tanečnice s hady
acryl - 2014, 73 x 103 cm

 

Něha manželů
acryl - 2014, 100 x 150 cm

Tři princezny
acryl - 2013, 104 x 134 cm



Anubis na královské pokladnici
olej - 2008, 68 x 108 cm

   

Korunovace
acryl - 2014,  70 x 140 cm 

Pyramidy
acryl - 2012,  91 x 157 cm 



Malý Tutanchamon
olej - 2006, 43 x 62 cm 

Unavený mocí
acryl - 2014,  54 x 74 cm

Memento mori
acryl - 2014, 150 x 150 cm

Inti
acryl - 2014, 150 x 160 cm



Královská zahrada
acryl - 2014, 24 x 30 cm   

Philae 
acryl s kamínky - 2010, 23 x 35 cm  

Hlad
olej - 1984, 75 x 128 cm   

Vzdušné zámky
acryl - 2014, 79 x 79 cm



Omne vivum ex ovo
acryl - 2013, 60 x 91 cm  

Zima v Toušeni
akvarel - 2013, 51 x 61cm 

Ledová královna
acryl - 2013, 79 x 79 cm 

 Jidáš
acryl - 2014, 73 x 103 cm 



Dítě
tempera - 1972, 44 x 54 cm 

Dcera Ája
olej - 1983, 43 x 58 cm

Slunečnice
olej - 2014, 40 x 40 cm  

Podzim
olej - 2011, 34 x 34 cm 


