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Horní sochy na orloji ve-
dle Smrtky tedy původně 
představovaly lidské hříchy. 
Alegorie hříchů a ctnos-
tí, zobrazování špatných 
a  dobrých lidských vlast-
ností bylo v  umění časté 
téma již od středověku. Ve 
druhé polovině 15. století 
maluje Hieronymus Bosch 
Sedm smrtelných hříchů, 
velmi známý je i sochařský 
cyklus špatných a dobrých 
lidských vlastností v  Kuksu 
od Matyáše Bernarda Brau-
na z druhého desetiletí sto-
letí osmnáctého.

Ačkoli nebyl nalezen nebo se 
nedochoval popis významu 
dolních soch na orloji, jejich 
námět byl nepochybně ob-
dobný jako u soch horních. 
Dolní sochy byly součástí 
celého tématu zobrazení 
morálních vlastností, největ-
ších hříchů a nejkrásnějších 
ctností a  zobrazovaly lid-
ské ctnosti. Gesta původ-
ních soch tomu nasvědčují, 
jak lze vidět na fotografiích 
soch pořízených předtím, 
než je začal Vojtěch Su-
charda poprvé v  roce 1911 
pozměňovat.

Určení a pojmenování hlav-
ních lidských vlastností, 
dobrých a špatných, bylo již 
od raného středověku sou-
částí křesťanské etiky. V katolické církvi byla provedena kodifikace hlavních hříchů a  ctností 
koncem 6. století papežem Řehořem I. Velikým. Mravní normy, na kterých je odedávna bu-
dována křesťanská společnost a celá naše civilizace, jsou nejdůležitějšími pravidly utvářejícími 
mezilidské vztahy a tvořícími tak základní rámec fungování celé společnosti. Jejich připomínka 
na tak významném díle, jako je pražský orloj, měla právě ve společnosti rozvrácené třicetiletou 
válkou své vážné důvody. Na orloji byla připomenuta právě první trojice kardinálních hříchů, 
pramenících z neúcty k druhému člověku.

Sedm kardinálních hříchů Sedm ctností – vlastnosti protikladné

PÝCHA (superbia) POKORA (humilitas)

LAKOMSTVÍ (avaritia) ŠTĚDROST (liberalitas)

ZÁVIST (invidia) LIDSKOST, SOUCIT (humanitas, charitas)

HNĚV (ira) MÍRUMILOVNOST (patientia)

SMILSTVO (luxuria) CUDNOST (castitas)

NESTŘÍDMOST (gula) STŘÍDMOST (frenum)

LENOST (acedia) ČINORODOST (industria)

Obr. 3. Schéma osazení původních 
alegorií kardinálních hříchů a nej-
krásnějších ctností na orloji. Šipky 
označují antagonistické vlastnosti 
a umístění jejich alegorií na orloji 
(foto a úprava autor, 2011)
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tři postavy měly být Matka s dítětem, Školení, Učení – druhá trojice Přadlena s kolovratem, Krejčí 
a Švec – další Stavitel, Zedník, Tesař a poslední Lékař, Lékárník a Hrobník. Smrt by se na orloji 
opakovala a jako doplněk byl myšlen Ponocný, bdící nad spánkem občanů, a mánesovský Bo-
jovník, jemuž meč ková Kovář. V Suchardově představě žil orloj jako znázornění lidského života 
ve městě, kdežto venkovský život zobrazovalo dílo Mánesovo. Chod orloje začínal Suchardovi 
rozsvícením hořejší lunety s dominantní skupinou. Nadpřirozená síla opouští ‚chod života‘ a ozáří 
po levé straně dítě. Okénka se otevírají a jimi přecházejí apoštolové. Jako poslední je osvětlen 
Jidáš, který vzhlédne z pranýře a opět sklopí hlavu. Okénka se zavrou, kohout nad lunetou na 
prostřední ze tří gotických fiál zakokrhá. Nastává probuzení a čas k práci. Hodiny bijí a postupně 
všechny figurky znázorní svůj pracovní pohyb, který ukončuje Smrt.“ 

Zklamán tímto odmítnutím, které těžce nesl, upravil Sucharda ještě v letech 1965–1966 alespoň 
obě sochy vpravo od kalendária v duchu připomínajícím principy tehdy prosazovaného socialis-
tického realismu tak, že do jejich rukou vložil jakési pracovní nástroje – dalekohled a knihu. Ruce 
soch přitom musel Sucharda pootočit, aby alespoň trochu vytvořil dojem, že jsou předměty 
drženy, což se především u Kronikáře, ale i u Hvězdáře příliš nezdařilo. U sochy Turka (Závisti) 
došlo také ke změně pootočení hlavy. Přibližně ve stejné době dal také znovu do rukou původní 
alegorie Soucitu obdobné atributy jako v roce 1911 a ze sochy se stal opět Písmák. 

Původní podoby barokních soch se dochovaly na fotografiích uložených v Archivu hlavního měs-
ta Prahy13 a ve fotoarchivu Klubu Za starou Prahu. Lze tedy jejich původní stav porovnat s jejich 
stavem současným. Dnešní podoby soch v horní řadě vlevo vedle astrolábu zůstaly významově 
stejné jako sochy původní (obr. 6, 7), v horní řadě vpravo byla upravena postava alegorie Závisti 
do současné podoby nazývané Rozkošník (obr. 8–10). Socha dole, zcela vlevo po straně kalen-
dária, byla upravena nejprve v roce 1911 a poté do dnešní podoby v roce 1966 (obr. 11, 12), 
stejně jako obě sochy vpravo dole vedle kalendária (obr. 13–16).

Přehled změn provedených v horní řadě soch
Socha zcela vlevo, alegorie Pýchy, nazývaná dnes Marnivec (obr. 17, 18), byla zničena v posled-
ní den války 8. května 1945. Byla ale zničena pouze kopie, originál se dochoval. Postava nadutě 
zhlíží v zrcadle sebe samého a ukazuje gestem dvěma rozevřenými prsty značícími „velmi“, jak 
sebe sama vidí. Tato socha zůstala beze změn. 

Původní druhá socha alegorie Lakomství, nazývaná Lakomec, byla poslední den války také zni-
čena nebo ztracena, protože současná byla zcela nově zhotovena řezbářem J. Čechem z Brna 
až v roce 1948 podle fotografické dokumentace. Byla však zhotovena jinak. Obličej se velmi 
liší, dnešní socha je také o půl hlavy větší (viz například výška očí vzhledem k dekoru na pilíři, 
obr. 19 a 20). Původní socha Lakomce také původně kývala celým předloktím levé ruky s holí, 
současná pootáčí jen zápěstím. Předloktím hýbalo drátěné táhlo (obr. 21). Ani této sochy vlevo 

13 AMP fond MHMP I.

Obr. 13. Původní podoba alegorií 
Štědrosti a Skromnosti, stav na 
jaře roku 1866, detail fotografie 
Františka Fridricha (nedatováno, 
AMP MHMP I).

Obr. 14. Původní podoba alegorie 
Štědrosti a Skromnosti, stav před 
rokem 1908 (neznámý fotograf, 
nedatováno, AMP fond MHMP I).

Obr. 15. Původní podoba alegorie 
Štědrosti a Skromnosti, stav okolo 
roku 1923 (fotoarchiv Klubu Za 
starou Prahu, neznámý fotograf, 
nedatováno).

Obr. 16. Sochy ve spodní řadě 
vpravo. Původně alegorie Štědrosti 
a Skromnosti, dnes nazývané Hvěz-
dář a Kronikář, současný stav (foto 
autor, 2015).
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druhému. Gesta soch jsou doprovázena vždy také pohybem hlavy, u alegorie Soucitu je hlava 
mírně nakloněna dopředu, vyjadřuje pokornou vstřícnost. Na pravé ruce chyběl prst ukazováček, 
ten patrně Vojtěch Sucharda tehdy doplnil nikoli podle předpokládaného původního stavu, ale 
podle své potřeby, aby mohla ruka držet brk. Pozměnil i ostatní prsty ruky tak, že celou dlaň 
více otevřel. Stejnou ruku v roce 1966 pak Sucharda ještě pootočil a znovu prsty přizpůsobil 
tak, aby přesvědčivěji držely brk (obr. 27). Při první úpravě vložil Sucharda soše do její levé ruky 
pravděpodobně plechovou listinu s pečetí zavěšenou na provázku (obr. 28). Tato listina s pečetí 
se po nějaké době z ruky sochy ztratila (obr. 29), socha po jistou dobu měla v ruce pouze brk, 
ale i ten pak později ze sochy zmizel (obr. 30). Současná podoba sochy, ze které udělal v roce 
1966 podle vlastních slov „písmáka“, má listinu provedenou ze dřeva, je to dokument stočený 
ve svitek, částečně ale rozvinutý (obr. 31). 

Anděl (archanděl Michael) vlevo od kalendária byl rovněž změněn, avšak jiným způsobem, nikoli 
se záměrem měnit význam sochy. Dnešní kopie má jinak umístěný a poněkud oblejší štít, také 
původní ušlechtilý výraz obličeje se mírně změnil (obr. 32–34). 

Obr. 28. Alegorie Soucitu po první 
úpravě na Písmáka v roce 1911 
(neznámý fotograf, nedatováno, 
AMP fond MHMP I).

Obr. 30. Stav Písmáka, původně 
alegorie Soucitu, asi ve 30. letech 
20. století, v době, kdy socha 
neměla v rukou brk ani svitek 
(fotoarchiv Klubu Za starou Prahu, 
neznámý fotograf, nedatováno).

Obr. 31. Dnešní podoba alegorie 
Soucitu – Písmák, nesprávně nazý-
vaný Filozof (foto autor, 2015).

Obr. 29. Pravděpodobně původní 
Písmák s chybějící listinou okolo 
roku 1923 (neznámý fotograf, neda-
továno, AMP fond MHMP I).

Obr. 32. Anděl před restaurováním 
v roce 1911 (neznámý fotograf, 
nedatováno, AMP fond MHMP I).

Obr. 33. Původní socha Anděla 
okolo roku 1923 (neznámý fotograf, 
nedatováno, AMP fond MHMP I). 

Obr. 34. Anděl, kopie originálu, 
současný stav (foto autor, 2015).

14 AMP fond MHMP I.


