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i pro archaeologa. — Ethnický, sociální a intellektuální základ současné 
evropské civilisace, který podle autora byl hotový na konci neolithu, 
byl vytvořen dvěma důležitými událostmi. První událost lze charakte- 
risovati všeobecně a vyjádřiti asi zákonem asi takto definovaným : vyšší 
psychické schopnosti nevzniknou u nižší raçy bezprostřední morfologickou 
evolucí (ta se týká jen fysické stránky), nýbrž jen křížením s raçou 
vyšší. Z této these vyvozuje autor, že nositelé mladšího palaeolithu 
nevznikli přímým vývojem raçy neanderthálské, nýbrž křížením s raçou 
dokonalejší, representovanou lebkami z Galley-Híll a z Olma. — Druhá 
these autorova jest, že všichni brachycefali, moderní i praehistoričtí 
jsou mongolského původu, což se snaží dokázati i filologickým rozborem 
evropské říční nomenklatury (španělské Miňo jest složeno z Min-ho 
jako čínské Lia-ho a j. ; -ho znamená řeku, tedy Min-ho značí řeka 
Min). Příchod mongolských brachycefalů s vyšší kulturou a splynutí 
jich s původními dolichocefaly znamená směrnici pro další vývoj 
evropského lidstva. — Do tohoto všeevropského rámce umístil autor 
přehled jihoslovanského palaeolithu a neolithu. Z palaeolithu jest v Jugo
slávii známá pouze raça neanderthalská (Krapina a calotta lidská ze 
spraše z Bělehradu, která však není bezpečná). Osteologický materiál 
neolithický svědčí podle autora pro dolichocefaly tmavé komplexe 
bud typu negroídního neb mediterraního podobného Hamitům. Lebky 
z Lublaně a Vučedolu považuje autor za míšence Hamítů a přistě
hovalých asiatských brachycefalů. Autor ve svých vývodech jde ještě 
dále a určuje přesně národnost obyvatel balkánského poloostrova — 
nazývá je Pelasgy.

Nelze sledovati zajímavé názory autorovy do podrobnosti, poně
vadž se jedná o otázky naší archaeologii dosti vzdálené. Autor opírá 
své názory i o archaeologický materiál a podává pěkný přehled jiho- 
slovanských neolithických nalezišť, který doplňuje obrázky neolithické 
keramiky. J. B.

Alessandro della Seta: Italia antica della caverna preistorica al pa
lazzo imperiale. 4° str. 350, Bergamo, Istituto Italiano d'artigraficho 
1922, váz. 50 lir.

Reditei protohistorického oddělení Národního musea římského, 
A. della Seta, podává v této své knize souvislý obraz kulturního vý
voje italského od nejzazších počátků až do vrcholné doby císařské. 
Výklad je rozdělen na 7 odstavců, z nichž tři jsou věnovány prae- 
hístoríi (palaeolith, neolith, doba kovů), čtvrtá vlivům východním, hlavně 
foinickým, pátá působení řeckému, šestá jedná o Etruscích, sedmá 
o Římu. Text doprovázen je 373 skvěle provedenými obrázky; vše je 
tištěno na křídovém papíře v krásné úpravě. Seta bohužel upustil od 
uvádění bibliografie a ani rejstříku nepořídil; praví, že napsal svou 
knihu pro souvislé přečtení a poučení, nikoliv pro nahlížení. O správ
nosti tohoto názoru mohl by býti spor, ale jisto jest, že se Setoví 
opravdu podařilo zachytiti a udržeti vývojovou linii staroitalské kul
tury a předváděti ji nejen zajímavě, nýbrž i spolehlivě ; to ostatně 
mohlo se očekávati od jeho vědecké důkladnosti. Seta se snaží vy- 
volati v každém jednotlivém období, které líčí, představu celkového
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životního a myšlenkového prostředí, jehož projevem jsou jednotlivé 
nálezy.

Doba palaeolithická začíná v Itálii na počátku čtvrtohor j Seta 
rozeznává tu kulturně dvě období: starší representované nálezy 
„klínů“ držených prostou rukou, a mladší období „hrotů“ metaných. 
Toto druhé období svědčí o vyšší životní úrovni, která se projevuje 
množstvím i růzností nářadí i ozdob. Lze zjistiti i první stopy představ 
náboženských a víry v záhrobí, jakož i instituce rodiny. Naproti tomu 
Seta odmítá pro toto období existenci umění jiného, než jaké se jevilo 
na př. v ozdobách z ulit, kostí a zubů, nošených za živa a kladených 
i do hrobu. Zejména odmítá klásti do palaeolithu jeskynní malby 
z údolí u Colle di Tenda, a mentonskou sošku negroidní pokládá za 
dovezenou.

Za neolithu stala se existence člověkova snazší, poněvadž zmi
zely ohromné šelmy, jež ho dříve ohrožovaly a zmírnilo se podnebí. 
Člověk přecházel od lovectví k pastýřství, a snad i začátky zeměděl
ství se ukázaly. Vznikal individuální majetek a začátky pospolitého 
života. Místo kozí nastoupila roucha tkaná. Člověk obrábí dovedně 
kost, hlavním materiálem zůstává ovšem kámen, avšak jemně a do
vedně zpracovaný a hlazený; sahá rád ke křemení a obsidiánu. Zá
sadně ukazuje se dvojí technika: hlazení pro zbraně, štípání pro ná
řadí. Velkým pokrokem téže doby je keramika ruční, s vrypy, čarami, 
lehkými vypuklinami; konečně pokročilo se až ke keramice malované 
(geometrickými vzory) krásně pravidelných tvarů — snad znalo se už 
cosi jako hrnčířský kruh. Ačkoliv je patrno, že v oblasti neolithické 
kultury dál se vývoj různou rychlostí a že jen někde došlo k vrchol
ným výtvorům, přece je vyloučeno rozrůznění ethnické. Do neolithu 
padají začátky skulptury a architektury. Stavební schopnosti jevící se 
v úpravě a budování jeskyň a příbytků palafittních, začínají však 
v Itálii až za doby přechodní, eneolithické. Při tom však — krom Sar
dinie — je i tak v Itálii málo památek megalithických. Potom popisuje 
Seta neolithické hroby italské, vytýkaje, že mrtvoly byly výhradně 
pohřbívány, a to skrčeně, avšak v různém stupni. Nepřiklání se k žád
nému z běžných výkladů, hledajících, proč mrtvoly byly skrčovány. 
Vedle pohřbívání a skrčování je třetím charakteristikem neolithických 
hrobů užívání okru, kladeného k mrtvole, ba někdy je patrno, že 
mrtvola byla před pohřbením zbavena kůže a svalstva, a kosti — 
hlavně lebka — pomalovány. — Jinak lze souditi na animistické a 
anikonické představy náboženské — ikonických výtvorů v Itálii z té 
doby není. Odkud neolithická kultura byla do Italie donesena, nelze 
určití; jsou podobnosti se severem, jihem i východem.

Líčení doby kovů začíná eneolithem. Seta nevěří, že by kultura 
mědi byla znamenala příchod nové raçy ; vykládá ji zdokonalením při
rozeným, jež bylo proto tak pronikavé, poněvadž kovové nářadí a 
zbraně umožnily rozvití kulturních schopností. Doba tato je zejména 
hojně zastoupena v Itálii a vyskytují se v ní ponejprv hroby vytesané 
ve skále. Čím dále tím více objevuje se nyní různost typů příbytku: 
na Sicilii okrouhlé nebo elliptické chýže, také čtyřhranné s primitiv
ním zděním, na Sardinií nuragy. I hroby se rozrůzňují. Zdá se, že se
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pokračovalo ve zvyku zbavovati mrtvolu masa. Keramika stejného 
typu, jako v neolithu, ale dokonaleji provedená a první vyskytnutí 
stříbra padají též do této doby. Z aegejského okruhu dovezeny byly 
kamenné idoly a spirálové motivy.

Doba bronzová je v Itálii velmi důležitá ; zaujímá konec II. tisíci
letí. Na Sicilii, Sardinii a v některých částech pevniny zcela zřejmě je 
jen pouhým pokračováním dřívějších období, jinde však zdá se, že 
došlo k změně obyvatelstva. Hlavní změna nastala příchodem obyva
telstva kultury terramarní, jež vniklo do Italie od severu, usídlilo se 
nejprve v nížině pádské, ale pak proniklo až k Tarentu. Charakte
ristickou známkou tohoto obyvatelstva je typ jeho osídlení, kolové 
stavby na suchu. Seta probírá plán a výstavbu terramarních osad, 
zjišťuje jejich pravidelnost svědčící o vlivu rituálních představ, ale velmi 
správně rozlišuje mezi těmito stavbami a t. zv. „templům“ pozdější 
augurální nauky. Terramarikolové byl kmen válečný, své mrtvé spa
loval, měl tuhý boj existenční ; proto jeho umělecká kultura spočátku 
nerovná se vyspělým formám neolíthickým. Za to rychleji pokračoval, 
znal užívání kola a později i zavírací spony. Seta považuje za možno, 
že tito terramarikolové byli Indoevropané, ovšem upozorňuje, že lze 
tak souditi jen nepřímo. Vedle terramarní kultury přinesené trvala 
v Itálii kultura obyvatelstva původního, ale znenáhla ustupovala.

Nerozřešeným problémem italské praehistorie je otázka, proč 
Toskánsko, Umbrie, Latium nemají zbytků bronzové kultury. V Apulii 
zanechala dolmeny, jinak v Itálií řídké. V Campami jsou obydlí tro- 
glodytní. Tu i tam v jižní Itálii pokračuje pohřbívání skrčených mrtvol. 
Poněkud zvláštní ráz má bronzová doba na Sicilii, zejména nápadné 
jsou vlivy aegejské a nedostatek vlivů terramarních. Celkově pokra
čuje tu typ příbytků chýžkovitých i hrobů (ve skále) z doby eneo- 
lithické. Pohřbívá se stále, ale méně skrčeně. Zvláštních chrámů ne
bylo. Hojně se vyskytuje zavírací spona všech typů. Nelze v ničem 
zjistiti ethnické různosti, jež by odpovídaly tradici o Šikulech a Sika- 
nech. Jiný obraz jeví se na Sardinii ; tam od neolithu až do doby 
železné vládnou nuragy, ojedinělé a nikdy seskupené. Nejprostší jejich 
forma byla nálevkovitá věž, až 10 m v průměru. Často vyskytují se 
velmi složité konstrukce nuragů, budované se zřetelem obranným. 
Hrobky jsou rozvinutím typu dolmenů, vybudovány z přitesaných bal
vanů. Určitě byly zvláštní svatyní, jejichž středem byla posvátná studna. 
Od doby bronzové vyskytuje se na Sardinii velké množství malých 
figurek. Zůstává nerozřešeno, je-li vyskytnutí nuragů znamením pří
chodu nového národa, anebo jen recipováním tohoto typu staveb 
z ciziny. — Jiné ostrovy mezi Itálií a Afrikou podlehly kulturně ještě 
více vlivu aegejskému.

Doba železná není v Itálii charakterisována převážným užíváním 
tohoto kovu ; spíše lze ji nazvati dobou tepané bronzi ; zcela určitě 
však tato doba nebyla způsobena příchodem žádného nového kmene, 
nýbrž je jen pokračováním doby bronzové. Zdokonalila zbraň i zbroj, 
zhotovila první kovové nádoby. Zvláště rozmohly se šperky, tvarem 
i materiálem. První doba železná je charakteristická úplným převlád
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nutím kremace a svými typy keramiky, na niž užívání popelnic mělo 
velký vliv. Sem patří vytvoření známých uren v podobě chýžek. Důle
žité bylo osamostatnění hrobů. Trvání starší doby železné, praehisto- 
rické, lze určití na stol. X,— VIII. Mladší doba železná je pak už údo
bím historickým a spadá v jedno s uplatněním východních vlivů. Seta 
nesouhlasí se stotožněním Umbrů s nositeli kultury železné a ukazuje, 
že byla po Itálii rozrůzněna; lze rozeznávati skupinu eugansko-ve- 
netskou, umberskou (obě s kremací), latinskou (s kremací i inhumací), 
picenskou (jen s inhumací) a ještě jiné jíhoítalské. Starším obdobím 
železným Seta uzavírá praehistorii italskou ; v ní bylo lze měřiti kul
turu podle zbraní a nářadí, kdežto dále bude možno činiti tak dle 
výtvorů uměleckých,

V odstavci 4. mluví Seta o foínickém dovozu uměleckého prů
myslu do Italie, o usazování foinických výtvarníků v Itálii a o jejich 
vlivu na domácí umělce. V keramice objevují se touto dobou jednak 
t. zv. italský geometrický typ, jednak bucchero.

Užívání kruhů a peci hrnčířské bylo všeobecné. — Výrobky 
těchto typů s orientálními vlivy vyskytují se jednak na pomezí latinsko- 
etruském, jednak v údolí pádském ; je možno, že do tohoto údolí se 
dostaly od severu — je to problém dotýkající se původu kultury hal- 
stattské. Na ostrovech italských až do IÍI. stol. př, Kr. je velmi patrný 
vliv foínícký, hlavně Karthaginy, přinášející s sebou řadu prvků egyptských. 
Na charakter obyvatelstva tento foinický vliv nepůsobil nijak, poněvadž 
Foíničané jen přenášeli výtvarnou kulturu nemajíce své vlastní.

Pátá kapitola „řecké umění“ charakterisuje ráz řeckého umění na 
půdě italské v době mezí VIII. — III. stol. Pěkný je rozbor chrámových 
staveb a výklad o reliefech. Ku podivu však Seta v úvodu k tomuto 
odstavci uvádí některé obecné soudy velmi zastaralé, jako na př. 
o „slunném jasu" řeckého životního názoru o stálém veselí atd. — 
Zajímavý je odstavec o Etruscích. Spisovatel je velmi opatrný v líčení 
původu a příslušnosti tohoto kmene; kloní se celkem k obvyklému 
dnes odvození z okruhu aegejského. Dobře vystihuje základ jejich 
povahy, sklon k magii a formě, malou samostatnost v uměleckém tvo
ření, ale za to schopnst přizpůsobiti si umění cizí. Obšírně hovoří 
o etruském chrámu, komorových hrobech jako zvlášť příznačných pro 
Etrusky. Při skulptuře probírá jednotlivá období řeckého vlivu. Za 
etruské dílo považuje i kapítolskou vlčici vzniklou pod vlivem iónským. 
Vrcholem etruského sochařství jsou Setovi terrakotty z území faliského. 
Potom probírá důkladně ostatní obory výtvarných umění, s náležitou 
pozorností k práci tepané, ryté a zlatnické. Poslední odstavec o Římu 
je ovšem nejvděčnější ; Seta promlouvá pěkně a obšírně o mosaikách, 
architektuře a sochařství, sleduje poměr cizích vlivů a domácího podílu. 
Škoda, že neprohrál též umělecký průmysl, drobnou plastiku a mince. 
„Řím" není v tomto odstavci označení místní nýbrž politické, zname
najíc imperium římské.

Kniha Setova je bohatá a poučná. Úkol, který jí spisovatel vytkl, 
splní úplně. V/adimír Groh.


