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Přehled soustavný.

Jak bylo ukázáno už v místopisném přehledu, skládají se skoro 
všechny praehistorické nálezy v Latiu z pohřebišť a hrobů jednot
livých. Zjev ten není nic zvláštního, poněvadž hrob upravený v zemi 
byl vždy pevnější a lépe chráněný, než obydlí živých, vybudované 
na zemi. V Latiu pak, zemi sopečné a tolik trpící zemětřesením, 
zvláště naučila krutá nutnost obyvatelstvo spokojovati se obydlími, 
jež svou lehkostí a pružností odolávala záchvěvům půdy, a ovšem 
dala se snadno znovuzřídit, byla-li porušena. A také i později, při 
začátcích doby historické, když civilisační vývoj zvýšil kulturní úroveň 
bydlení, přece ještě bylo z týchž důvodů stavěno tak lehce, že pří
bytky ani nemohly miti dlouhého trvání.

Praehistorické latinské chýžky bývaly vsazeny do mělké jámy; 
při výkopech se často stávalo, že žárové hroby, povrchně prozkou
mané, bývaly pokládány za zachované spodky chýžek.

Byl to zejména M. St. Rossi, jenž nejen u výkopů marinských, 
nýbrž i u římských na Quirinále, Viminále a Esquilinu ně
kolikrát se domníval, že zcela určitě rozeznává zbytky osídlení,'13) 
ale pokaždé se toto domnění ukázalo nesprávným.

Při počátcích objevu pohřebiště na Fóru, soudil i Boni, že 
může zjistiti jakýsi nepatrný zbytek něčeho, co se mu zdálo patřiti 
spíše k příbytku, než k pohřebišti."4) Stejně tak při nálezu na Cer
ma lu byly některé jednotlivosti vykládány jako ostatky příbytků; 
ale tu spíš byl ten důvod, že zbytky pohřebiště byly nápadně chudé.1'5) 
Dnes lze říci zcela určitě, že mezi hroby nelze uznávati souvěkých 
anebo časově blízkých lidských obydlí, poněvadž bylo dodržováno 
velmi přísné místní rozdělení osady a jejího pohřebiště."6) A tak 
jedinými praehistorickými zbytky, jež nejsou hroby, jsou jen svrchu 
uvedené tholy a pak nález pod schodištěm kostelíka Marie vítězné, 
učiněný r. 1878. Zajímavou shodou okolností se stalo, že Rossi, jenž

113) Intorno ai primi manufatti rinvenuti nelle nuove costruzioni di Roma, Buo- 
narrotti 1874, březen, str. 20 n. — Srv. Bull. com. archeol. 1878, str. 5 nn.

114) Not. Se. 1903, str. 165.
,15j Groh, Řím, str. 48 n. Srv. Pigorini, Rendic. Acc. Lincei, cl. stor.-fil. 1907, 

str. 669, 1909 nn,, str, 249 nn.
116) Groh, Řím, str. 50 n.
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nález publikoval,117) právě tu se zase domníval viděti hrob. Ne
právem, poněvadž lepší prozkoumání ukázalo zcela zřejmě, že tu 
jde o chrámovou íavissu.118) Byla to jáma nepravidelně okrouhlá, 
přibližně tři m. v průměru. To obojí, zejména však průměr, nene
chává nijaké pochybnosti o tom, že to nebyl žárový hrob. Také 
hloubka — původně kolem čtyř metrů — svědčí zřejmě proti hrobu. 
Obsah jámy byl co do mnohosti dost bohatý na keramiku starých 
tvarů. Všechny okolnosti ukazují, že tu šlo opravdu o íavissu, to 
jest rituální jámu, jaká bývala ve spojení s nějakou svatyní neb 
oltářem, anebo vůbec jen s nějakým posvátným a uctívaným místem. 
Do favissy byly házeny obětní dary i s nádobami, v nichž bylo 
obvyklo přinášeti je.

Nádoby nalezené ve favisse, o níž právě hovoříme, neliší se 
celkem od běžných typů starých nádob, nalezených v Latiu, ač 
nelze říci, že by shoda byla úplná. Ale přece nebude k nim v dalším 
výkladu přihlíženo, a to z toho důvodu, že okolnosti nálezu neza
ručují nijak skutečného jeho praehistorického stáří. Nádobí hoto
vené k účelům rituálním zachovává velmi dlouho staré tvary, kdysi 
běžné. Není tudíž vyloučena možnost, že i v tomto případě jde 
o nádoby sice starého tvaru, ale poměrně mladšího původu. Exis
tence favissy nepřispívá k řešení otázky, poněvadž favissy samy 
patří svým původem do velmi staré doby, kdy ještě vládly kulty 
anikonické anebo nejvýš fetišistické. Ale rozměry favissy quirinál- 
ské, hlavně její šířka, spíše by svědčily o době mladší, než prae- 
historické. Na podporu tohoto názoru lze uvésti příklad, vzatý z těs
ného sousedství: r. 1880 byla vykopána jáma v zahradě Hůfferské 
villy (u nynější via Nazionale) na místě, kde se sbíhá Q u i r i n á 1 
s Viminálem; v jámě objevilo se množství předmětů votivních, 
velice podobných těm, jež byly ve favisse u chrámu Marie vítězné. 
Ale krom toho byla tam nalezena trojitá vása s nápisem, jehož vý
klad stále ještě dělá obtíže ; je to t. zv. Duenova vása. Ale právě 
ona dotvrzuje, že jde o „stips votiva“, o obsah obětní jámy nikoliv 
starší, než z druhé polovice IV. stol. před Kr.119)

Zbývá tudíž jedině materiál hrobní, kterému nutno věnovati 
pozornost a čerpati z něho poznatky o civilisaci obyvatelstva, po 
němž zůstaly.

Praehistorické obyvatelstvo Latia užívalo dvojího způsobu při 
ukládání lidských ostatků do hrobu: jednak ukládalo mrtvolu na
taženou do podlouhlé jámy, jednak pálilo nebožtíky a zpopelněné

U7) Copioso deposito di stoviglie ed altri oggetti arcaici, Bull. com. archeol. 
1878, str. 64 nn.

118) Pinza, Monumenti, paleoetnologici raccolti nei musei comunali, Bull. com. 
archeol. Í912, str. 15 n. a 65 n.

119) L. Mariani, Bull. com. archeol. 1896, str. 8 nn; hlavně H. Dressel C IL I.~ 
str. 371 ; XV, str. 775. — Z novějších výkladů nápisu na této nádobě viz: P. G. Goi- 
danich, Sull' iscrizione di Due. os, Riv. di Storia antica V. 1900, str. 232 nn ; Carlo 
Moratti, La iscrizione arcaica del Foro Romano e altre, (Bologna 1900), str. 23 nn. ; 
Gius. Bonavenia, Interpretazione dell* arcaico epigramma latino, Dissert. della pontif. 
Accademia romana di archeol, 1915, str. 126 nn.
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ostatky vkládalo v urně do kulaté jámy. Zjev tento jest jen jedním 
článkem v řadě znaků, jimiž praehistorická kultura doby železné 
v Latiu souvisí se stejnými stupni této doby v jiných krajích ital
ských. Kultura doby železné v Itálii jest totiž jen v základních rysech 
jednotná, ale už od začátku svého vývoje projevuje některé rozlišné 
znaky v jednotlivých oblastech a krajích ; tyto různosti pak zacho
vává i v dalším vývoji.120) Mezi ně patří především různý způsob 
zacházení s nebožtíky; kdežto na př. v oblasti od Istrie přes Ve- 
netsko do Umbrie byla rozšířena kremace — nemluvíme o Etruscích, 
kteří jsou v Itálii cizím prvkem, — užívalo se výhradně inhumace 
v rovnoběžném pruhu území od Picena přes Marsy, Paeligny, Sa
mnium do Lucanie a Bruttia. Latium octlo se tak mezi oběma vy
hraněnými oblastmi a je tudíž pochopitelno, že se tam vyskytují 
oba dva způsoby. Uváděti to v souvislost s domnělou ethnickou ne- 
stejnorodostí obyvatel Latia za doby železné a vyvozovati odtud 
důsledky pro společenské rozvrstvení obyvatelstva historického, jest 
zcela neoprávněno.

Stanovití číselný poměr hrobů žárových a kostrových není 
možno, poněvadž jednak nebylo tomu vždy věnováno dosti pozor
nosti, jednak nebyly ani pří dobrém kopání nalezeny všechny hroby 
neporušené a celé. Jedině při pohřebišti na Fóru lze podati o tom 
přehled, dík spolehlivým popisům Boniho. Napřed ale nutno upo
zornit], že hrobů dětských, v nichž je uložena mrtvola nespálená, 
nelze počítati obecně k hrobům inhumačním. Je známo, že děti až 
asi do věku 6 let bývaly pohřbívány nespálené i v těch obdobích 
a u těch skupin, kde převládalo jinak spalování.121) Musejí tedy býti 
hroby dětské počítány zvlášť. Z 52 praehistorických hrobů na Fóru 
je dětských 18. Ze zbývajících 34 hrobů dospělých lidí je jich žá
rových 25, kostrových jen 9, tedy 73\ proti 27°/„!122)

V nekropoli esquilinskoquirinálské jest však poměr naprosto 
jiný. Tam se našlo žárových hrobů jenom 7 proti asi 140 kostrovým.123) 
Počítání hrobů je na Esquilinu velmi těžké, takže číslo 140 je 
jenom přibližné ; ale i tak je zřejmá ohromná číselná převaha inhu
mace nad kremací.

O pohřebišti na Cermalu nelze se vysloviti, poněvadž stopy 
jsou velmi neurčité. Podle málo spolehlivého popisu Vaglie riho byl 
by poměr kostrových hrobů k žárovým 4: 1. Naproti tomu zas 
v okruhu albském — jak se zdá — převládala znamenitou měrou 
kremace. Ovšem budiž znova připomenuto, že zde bylo kopáno 
nejhůře, a nutno starší údaje o způsobu pohřbívání — pokud vůbec 
jsou — přijímati velmi skepticky.

120) Della Seta, Italia antica, str. 70.
121) E. Pernice, Privatleben, u Gercke-Nordena, Einleitung in die klass. Alter

tumswissenschaft I.2 (1912 Lipsko) str. 69 ; srv. Plinius, Nat. hist. VII. 71. Juvenalis XV. 139 ; 
zmínka o zpopelnělých zbytcích dětských mrtvol, o nichž bude hovořeno níže, v od
stavci o žárových hrobech, týká se ovšem dětí nad touto věkovou hranící.

122) podle zpráv Boniho v Not. Se. a doplňku Gattiho v Bull. com. archeol. 
1909, str 117.

123) Sergi, Italia, str. 388.
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Z ostatních ojedinělých nálezů poskytly Palombara a Vel
le t r i hroby žárové, Castiglione aPrattica di mare kostrové, 
Praeneste a Ardea obojí. Je tudíž patrno, že jeden i druhý 
způsob se vyskytuje v celém Latiu bez rozdílu, aniž možno určití 
nějaké pravidlo. Pohřebiště na Fóru však dovoluje činiti zajímavé 
pozorování týkající se postupného užívání jednoho i druhého způ
sobu. Zjistilo se totiž, že některé žárové hroby byly poškozeny, ba 
přímo zničeny hroby kostrovými. Zcela patrně možno to pozorovati 
na těchto případech : tři žárové hroby ležící téměř vedle sebe a 
označované písmeny HQR musily ustoupiti pozdějšímu hrobu kost
rovému G, jenž je nejmladším hrobem celého tohoto pohřebiště, 
jak dokazuje nalezená v něm lekythos protokorinthského rázu, o níž 
bude ještě později mluveno124 125). Hrob Q byl sice jen poškozen, ale 
dosti značně, jak se lze přesvědčiti z fotografií, zhtptovených při 
výkopu126). Ód úplného zničení jej zachránilo to, že byl zasažen jen 
rohem hrobu G, a že popelnice i dary obětní byly dobře uchrá
něny tutovými deskami. Hrob H byl zničen skoro celý, hrob R z větší 
poloviny. Avšak to není jediný případ; bylo možno zjistiti ještě 
porušení hrobu J hrobem I. Hrob J není sice žárový126), poněvadž 
v nepatrném jeho zbytku byly nalezeny části stehenních kostí, jimiž 
— jak se zdá — nebylo hnuto, ale Boni dovodil velmi přesvědčivě, 
že hrob J nutno pokládati za souvěký se sousedním žárovým hro
bem Z"’7). Nepatrné zbytky hrobu J nedovolují však přesnějšího 
určení bližších podrobností.

Zničení, případně porušení hrobů HQR nelze přičísti náhodě 
a poměrně malým rozměrům pohřebiště. Jak bude ještě dále vy
loženo, lze vesměs zjistiti neobyčejně pečlivá opatření na ochranu 
pohřbených ostatků. Rozkopání hrobů je však projev naprostého 
nedostatku pocitů projevovaných jinak oněmi ochrannými opatřeními, 
že pro ně nenacházíme jiného výkladu, leda že časová rozloha mezi 
dobou, kdy byly vyhloubeny ony tři žárové hroby, a dobou, do níž 
padá vykopání hrobu G, byla tak~ značná, že vrozená a pěstěná 
úcta nebyla tím nijak porušena. Že tento výklad blíží se velmi 
pravdě, je přímo potvrzeno příkladem zase z pohřebiště na Fóru, 
a sice v té jeho části, jež přiléhá přímo k chrámu Antonínovu. Tam 
byla vykopána dvojice hrobů, kostrový B a žárový Ä.128) Ukázalo 
se, že při kopání hrobu B bylo naraženo na žárový hrob X roz
kopnutý asi do třetiny; poněvadž však nebylo příliš velkého rozdílu 
časového mezi nimi — hrob B je poměrně starý129) — byla škoda 
co možná napravena. Bylo to dosti snadné, poněvadž utrpělo pouze 
největší dolium, uchovávající v sobě popelnici a ostatní nádobky.

124) fotografie, kresby a popis hrobů GHQR jsou v Not. Sc. 1903 str. 377 nn. 
a 1906, str. 7 nn.

125) na pf. Not. Sc. 1903, str. 379 a 380; 1906, str. 9.
126) Not. Sc. 1903, str. 414.
127) Not. Sc. 1903, str. 416.
128) Not. Sc 1906, str. 275 nn.
129) Boni, Not. Sc. 1906, str. 277.
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Hrob byl znovu obložen, tak aby se nedobrovolné porušení na
pravilo.130)

V uvedených případech jest hned naponejprv nápadno, že 
jsou to pokaždé kostrové hroby, které ruší hroby žárové, anebo 
hroby s nimi současné. Čili obráceně, že lze pozorovati relativně 
větší stáří žárových hrobů proti hrobům kostrovým. Tento postřeh 
je bez odporu velmi důležitý, právě tak jako jiné pozorování o po
loze hrobů a ostatků, o němž bude hned promluveno, ale ovšem 
nutno se vyvarovati příliš všeobecných a určitých důsledků. Je 
známo, že i v historické době užívalo se v Římě obojího způsobu 
pohřbívání, a to obyčejně v témž rodě téhož způsobu.131) Relativně 
větší stáří žárových hrobů na Fóru může tudíž nanejvýš znamenat, 
že u té části obyvatelstva, která tam byla pohřbívána, začala in
humace nabývati číselné převahy, ale ovšem nezvítězila úplně, tak 
jako nelze tvrditi, že by se původně bylo užívalo pouze kremace.

Další zajímavé pozorování učinil Boni co do polohy hrobů. 
Hroby kostrové (a platí to i pro ovální žárový hrob U] jsou orien
továny jen dvojím směrem, a sice od severovýchodu k jihozápadu, 
anebo kolmo k tomuto směru, tedy od severozápadu k jihovýchodu. 
Pokud byly v žárových hrobech nalezeny popelnice ve tvaru chýžek 
— o nich níže — stály vesměs s dvířky obrácenými k severový
chodu.132) Ve skupině kostrových hrobů, orientovaných tak, že hlava 
mrtvoly ležela k severovýchodu, jsou hroby B, J, o nichž je i jinak 
zjištěno, že jsou relativně starší, pak hroby II a NN; naproti tomu 
mezi hroby s hlavou k severozápadu je nej mladší hrob G a poměrně 
mladý hrob P; rovněž mladý hrob A A a hrob PP. Tyto okolnosti 
patrně přiměly Boniho, že polohu s hlavou k severovýchodu po
važoval zásadně za starší, polohu příčnou pak za mladší.133) Takový 
důsledek je velmi ukvapený, poněvadž se opírá o nedostačující, ba 
přímo chybné praemissy. Mezi hroby s hlavou k severovýchodu, 
tedy domněle staršími, je na př. i hrob K, který musil Boni sám 
označiti za relativně mladý.134) Lze tudíž miti za jisto, že při po
hřbívání byl zachováván určitý přesný směr hrobu, ale chronologicky 
není možno odtud vyvoditi nic. Stejně zůstává nejasno, proč byl 
vůbec takto zachováván určitý směr při pohřbívání, zda jeho význam 
byl naprostý, bylo-li totiž vůbec obvyklo orientovati hrob podle této 
světové strany, či jen relativní vzhledem ke vzájemné poloze po
hřebiště a obydlí. Skoda, že není pozorování tohoto způsobu více 
a také s jiných míst; teprv srovnáním s větším materiálem by se 
ukázalo, zda tu byla nějaká pravidelnost, či jde-li jenom o podivnou 
náhodu, určenou nejvýše jen místními vlivy. Na Palatinu, pokud lze

130) Dvě velké fotografie č. 26 a 27 u Boniho, uv. m. to dobře ukazují.
131) Cicero, de legibus II. 22. 57. — Sergi, Italia, str. 383 n. vyslovuje názor, že 

rozdílný způsob pohřbívání svědčí o rozdílech ethnických ; neprávem.
132) Not, Sc. 1903, str. 381; Gatti, Bull. com. archeol. 1909, str. 117.
133) Not. Sc. 1903, str. 381 a j.
134) tamt. 1906, str. 5 n.
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souditi z nepatrných zbytků, zdá se, že kostrové hroby rovněž 
směřovaly od severozápadu k jihovýchodu.* 136 137)

Žárové hroby.

Budiž napřed podotčeno, že pro výklady o jednotlivostech, jež 
se týkají formy hrobu a způsobu uložení ostatků, lze se dovolávati 
dokladů téměř jen výhradně z pohřebiště na Fóru, poněvadž jinde 
nebyla těmto věcem věnována pozornost buď vůbec, anebo aspoň 
nikoliv do té míry, aby byly hned při nálezu pečlivě a spolehlivě 
postřehnuty a zaznamenány ; výjimek je velice málo.

Zásadně lze říci, že mrtvoly nebyly spalovány v hrobě ; nebylo 
by to ani bývalo možné při malých rozměrech těchto žárových hrobů. 
Ze však i v Římě byl v době historické takový obyčej, je zřejmě 
dosvědčeno výpiskem Paula Diakona ze slovníku Festova (29 L). 
Praví se tam: „Bustum proprie dicitur locus, in quo mortuus est 
combustus et sepultus“. Dále pak pokračuje : „ubi vero combustus 
quis tantummodo, alibi vero est sepultus, is locus ab urendo ustrina 
vocatur“. Ani po takovém ustrinu nebylo nalezeno stop ; to ovšem 
nevylučuje zúplna jeho existence, ale přece ji činí velmi pravdě- 
nepodobnou, Nejspíše tedy byla mrtvola spalována každá jednotlivě 
pro sebe, a pak uložena. Spalování prováděno bylo co možná vy
datně, takže se celkem zachovalo málo zbytků kostí. Přece však se 
podařilo v některých případech zjistiti, že byly do jedné popelnice 
uloženy ostatky dvoje ;1S6) nasvědčuje to zajisté blízkému a těsnému 
poměru obou zesnulých, leč ze zbytečků kostí, po spálení zacho
vaných, nelze určití nic bližšího. V případě hrobu Q, právě uve
deného, zdají se některé pozůstatky svědčiti o ostatcích dětských, 
jiné pak o člověku dospělém, podobně u hrobu X, kde prý by bylo 
možno mluviti určitěji o ostatcích dětských a ženských.

Všeobecně lze říci, že ostatky nejsou uloženy nijak podle 
zvláštního pořádku, nýbrž jen prostě nasypány. Zajímavo však je, 
že tenkrát, jsou-li ostatky uloženy do popelnice v podobě chýžky, 
tvoří skoro kompaktní hmotu a jednotlivé částky musely býti ná
silím vylamovány.'3’) Lze si to vysvětliti asi nejlépe tím, že působení 
žáru trvalo déle a přivodilo jakési spečení zbylých ostatků.

Při starověkém způsobu spalování jest pochopitelno, že popel 
sesbíraný se spálenými ostatky, pocházel obyčejně z dřeva hranice. 
Nebyl vkládán přímo do urny k ostatkům tělesným, nýbrž nasypán 
mezi urnu a stěny dolia, v němž urna byla vždy uložena,138 *) anebo 
nasypán na dno hrobu,

135) výjimku tvoří poloha dvou dolií, z nichž to, jež bylo v hrobě LL, leží od 
severu k jihu, v hrobě MM od západu k východu. Not. Sc. 1911 str. 184 n.

136) na př. v hrobě Q, Not. Scavi 1906, str. 13, v hrobě X, tamt. str. 286.
137j tarnt.; potom v hrobě U (Not. Scavi 1906, str. 44) a j.
138) pěkně to ukazují náčrtky v Boniho zprávách v Not. Sc., na př. 1903, str.

147; 1905, str. 170.
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V popelnicích byly ovšem krom ostatků nalezeny ještě jiné 
věci, na př. v hrobě Q kosti nějakého ptáčka, prý nejspíše divoké 
hrdličky, v hrobě N ostatky psa, atd. Ale to je jenom výjimka. 
Pravidelně tam bývalo trochu předmětů bronzových, jež nejspíše 
patřily k rouchu nebožtíkovu;139) někdy se tam octlo i trochu po
travy, jako v hrobě Cbyly zjištěny zuhelnatělé zbytky zrní a luštěnin.14' ) 
Ale to se zdá býti jen výjimečným případem, a existenci zuhelna- 
tělých potravinových zbytků uvnitř popelnice nutno asi přičísti 
náhodnému vniknutí jich, umožněnému porušeností popelnice. Někdy 
však, jak v popelnici z villy Cavaletti, byly v urně předměty zřejmě 
votivní: drobná nádobka, hliněná figurka atd.141)

Urny, v nichž byly uloženy spálené ostatky nebožtíkovy, jsou 
trojího různého typu ; jedny z nich jsou vytvořeny v podobě chýžek, 
druhé pak mají onen charakteristický tvar kuželovitých popelnic; 
třetí konečně mají tvar malých rakví, vytesaných z tufu.

Je samozřejmo, že urna v podobě chýžky není výtvarným ty
pem libovolným, nýbrž že jest v určitém symbolickém vztahu k ži
votním zvyklostem lidu, u něhož se vyskytuje. Nebylo tudíž potřebí 
zvláštní námahy, aby se v těchto urnách, známých z celého Latia, 
viděl obraz soudobých primitivních příbytků lidských. Tím spíše, že 
i stará tradice, literární i výtvarná, takovýto typ obydlí zachovávala. 
Stačí připomenouti na př. chrám Vest in, jenž byl stále — i při 
přestavbách — udržován v původním okrouhlém tvaru, podání 
o chýži Romulově a obydlí jeho poddaných.142)

Chýžkové urny jsou známy ze všech větších praehistorických 
pohřebišť latinských. V okruhu albském bylo jich nalezeno několik ; 
přesného počtu nelze udati, poněvadž k nálezům došlo hned v le
tech 1816-17, jak je zřejmo z publikace Viscontiho, svrchu cito
vané, a část z nich se dostala různými cestami do cizích sbírek.143) 
Z těchto chýžek lze jmenovati jako zvláště zajímavé :

1. urna ellipsovitého půdorysu, se štítovou výzdobou nad bran
kou, naznačením okna ve stěně a pěknou, ručně modelovanou vý
zdobou kolem vchodu a okna. Naleziště není přesně známo, bylo 
však v okruhu albském. Nyní jest tato urna v Národním museu 
římském.144)

139) na př. v hrobě C, Q (také jantarové ozdůbky), S, U, v hrobě z vinice 
Cavalletti a j.

14°) Boni, Not. Sc. 1903, str. 153.
141j Pinza, Monumenti str. 365 nn., 738. — Hrob U na Fóru, Not. Sc. 1906. str. 43.
142) Festus 320 L; Ovidius Fast. VI. v. 265 n; Plutarchos, Numa 11; Dionysios 

Halik. II. 66; Vitruvius IL 1, 5 a j. Proslulý archaeolog a epigrafik Giovanni B. de 
Rossi v předmluvě svého díla „Piante icnografiche e prospettiche di Roma anteriori 
al secolo XVI.“ (Roma 1879) str. 12 srovnal chýžkové popelnice, tehdy známé z Cam- 
pofattore u jezera albského, se všemi starověkými zprávami o kulatých obydlích.

143) Viz obrázky na tab. 133—136 u Montelia, Civilisation primitive II. 20. Též 
Pinza, Monumenti (passim) a v díle Materiali per la etnologia antica toscano-laziale I 
(Milano 1915). str. 31—74. Toto dílo, velmi těžce přístupné, jest zařaditi k bibliogřafii 
o pohřebištích okruhu albského v prvním díle toh'to pojednání.

144) Pěkná fotografie u Pinzy, Monumenti, tab. XVIII. obr. 17, 17 a.
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2, urna stejného půdorysu, prostšího tvaru i reliéfní výzdoby, 
avšak s bohatým meandrem, vrytým do dvířek. Nalezena byla u S. 
Sebastiana ve vinici Batocchi. Nyní v museu capitolském.'45)

3. oválná urna se strmou stříškou, prostým naznačením okénka, 
zajímavá tím, že její dvířka byla ještě uzavřena drátěnou bronzovou 
zástrčkou. U jiných exemplářů jsou sice také zachována ouška na 
dvířkách a vedle nich, jimiž tato zástrčka procházela napříč, ale 
zástrčka sama zachovala se na svém původním místě jen tu. Krom 
toho má tato urna na okraji okapu řadu dírek, do nichž byly zavě
šeny drátěné kroužky, jež patrně měly néstinějakédrobné závěsky.141’)

Pozoruhodný je také exemplář, nalezený na Esquilinu roku 
188 3,* 146 147 * 149) jenž byl sice objeven ve stavu velmi porušeném, ale přece 
ukazuje bohatou výzdobu vnějších stěn rytým meandrem a pravi
delné rozčlenění obvodové plochy dvojicemi sloupů.

Naproti tomu chýžky nalezené v hrobech na Fóru vyznačují 
se dosti nápadně vzájemnou růzností. V hrobech CQY jsou prosté, 
jen s jednoduchým vroubením dvířek, v hrobě U dokonce vůbec 
ani toho není, kdežto v hrobě G G je chyška zdobena polychromií, 
z níž zvláště vyniká bílá svastika.'46)

Ale je tu i jiný rozdíl, a to v základním půdoryse urny. Ová
lová je pouze v hrobě Q, kdežto v hrobech C U Y a G G mají tvar 
kruhový.

Exemplář z Velit er'49) je rovněž ellípsovitý.
Všechny urny tohoto způsobu jsou páleny z hlíny, a to pravdě- 

nejpodobněji na otevřeném ohni, jak lze souditi jednak z jejich za- 
černalé barvy, jednak nestejné síly a propálenosti stěn. Krom esqui- 
linského exempláře mají všechny více méně zřetelné napodobení 
šikmo vázaných krovních trámů ; jejich skřížené vrcholky jsou velmi 
důrazně vyznačeny. Dno, stěny i střecha tvoří u všech jeden kus, 
jen dvéře jsou vždycky zvlášť. Při tvarech oválních jsou dvéře pra
videlně na konci delší osy; až na jeden případ (urna veliternská) 
zachovávají i dveře vydutí, určené tvarem urny. Dveřmi byly do
vnitř vpraveny pozůstatky nebožtíkovy, dvířka potom zavřena způ
sobem svrchu popsaným, totiž tak, že byl prostrčen bronzový drátek 
napříč ouškem vyrůstajícím ze dveří a dvěma oušky po stranách 
dveří. Rozměry chýžkových uren jsou celkem stejné. Průměr bývá 
30 cm, u oválových je rozdíl průměru 3—4 cm. Výška stěn je oby
čejně 17 cm, až k vrcholku střechy 30 cm.

Výzdoba stěn je různá, buď plastickým rozčleněním, anebo 
vrytým vzorem. Plastické rozčlenění užívá buď plochých polopilířů,

145) tarnt, tab. XIX. obr. 10.
146) tamt. sl. 364 n., obr. 138 a.
147) tamt. sl. 181 a tab. IV. obr. 9. — Napravuji zde chybu, která je v mé knize

Řím. str. 50, pozn. 20. Má tam býti den nálezu 10, leden 1883 a odvolání na pozn.
19. Citát z Not. Sc. 1911 se nevztahuje na esquilinské pohřebiště.

148, Boni, Not, Sc. 1911, str. 169. — Upozorňuji na podobnou urnu z albského
nálezu, chovanou v British Museum.

149) Not. Sc. 1893, str. 200 n; Pinza, Monumenti tab. XXII. obr. 11.
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anebo tenkých sloupů, buď hladkých, nebo svinutých. Ozdoba se 
soustřeďuje kolem dveří, do štítu nad nimi, případně také souměrně 
do protějšího štítu, a je-li naznačeno okno, tedy i kolem něho. 
Okno je jenom naznačeno, nikoliv prolomeno dovnitř. Co pak se 
týče rytých ozdob, meandru a svastiky, nutno souditi, že i ony na
podobují ozdobu skutečných chýží. Mohl by se ovšem vyskytnout! 
názor, že meandr a svastika jsou tu ozdobným motivem, jehož se 
užilo na urně jako na každé jiné nádobě, prostě jenom k jejímu 
zpestření. Ale proti tomu lze namítnouti, že na chýžkových urnách 
nelze pozorovati osamostatnění typu uměleckého předmětu. Naopak 
je všude dbáno co nejvíce realističnosti a napodobována jest i vnější 
podoba různých materiálů, z nichž byly skutečné chýže stavěny. 
Ostatně ani není důvodu, proč by se mělo pochybovati o tom, že 
i ^skutečné chýžky byly zdobeny meandrem nebo svastikou. Po
měrná velikost této výzdoby nebyla ovšem u opravdových obydlí 
toliká, jako na jejich popelnicovém zmenšení, ale to všechno sou
visí jenom se zmenšovací technikou. Jistě také ucha, jimiž prochá
zela příční závora, nebyla u skutečných příbytků poměrně toliká, 
jako u uren, ale není pochyby, že zásadně je tu dobře vystiženo, 
jak byly chýžky zavírány.

Chýžkovité popelnice nejsou známy jen z Latia, nýbrž obje
vily se také v Etrurii, na př. v Corne tu, Vetulonii a j.15u) 
v tvaru i podobě celkem stejné, leda v jednotlivostech málo od
chylné. Mimo Itálii nacházejí se, jak známo, v severním Německu 
a Skandinávii, ale tam je jejich výzdoba vzhledu dosti odlišného.15 16’)

Chýžkové urny z Latia liší se od etruských i severských právě 
oním svrchu popsaným způsopem zavírání, kterého mimo Latium není.

O ossuariích džbánových, tedy drubém typu popelnic, lze pro- 
mluviti kratčeji, poněvadž obecně pro ně platí to, co pro praehisto- 
rickou keramiku v Latiu vůbec. Mluvíme-li o ossuariích, nemyslí se 
tím nijaký zvláštní typ nádob sám pro sebe, nýbrž jen dolia určitých 
rozměrů a tvaru, jichž se užilo k uložení zpopelněných ostatků. 
K tomuto účelu, nehodila se dolia všechna, nýbrž jen taková, jejichž 
vnitřní obsah vyhovoval svou velikostí, a která vedle toho dovo
lovala uzavření vnitřního prostoru a isolování ostatků.

Nádoby, jež byly v Latiu zjištěny ve funkci ossuarii, patří 
k několika blízkým typům, mezi nimiž je zřetelně patrný nenáhlý 
přechod. Jsou tu především nádoby t. zv. typu villanovského, jejichž 
základní tvar lze určití jako dva komolé kužely spodkem k sobě 
přiléhající. Průměr dna a hrdla bývají stejné, jenže nad hrdlem se 
okraj obyčejně rozšiřuje nálevkovítě ven. Uprostřed trupu nádoby, 
kde je nejširší, bývá upevněno držadlo na jedné nebo na obou stra
nách. V Latiu není doložen přímo tento prototyp, nýbrž tvary z něho 
odvozené. Velmi zajímavým dokladem je pěkné ossuarium z hrobu

15°) Pinza, Monumenti sl. 434 n. Sergi, Italia, tab. XXXVI, 3. Montelius, Civi
lisation primitive, II, tab. 175, č, 14—17., tab. 275, č. 9—13; tab. 254 č. 11 a 16.

151) S. Feist, Kultur, Ausbreitung und Herkunft der Indogermanen (1913 Berlin) 
str. 127.
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č. LVIII, vykopaného v ulici Giovanni Lanza na Esquilinu,152) 
Základní tvar bikonický zůstává, ale horní kužel asi v polovině své 
výšky přechází v jiný, užší a vyšší komolý kužel, jenž tvoří jakési 
široké hrdlo ossuaria; okraj je vyhnut obvyklým způsobem, na břiše 
nádoby je několik pravidelně rozložených výčnělků.153)

Ossuarium velmi podobné bylo nalezeno i v Palestrině154 155 156) a má 
svoje obdoby v krajích Etrurie, blízkých Latiu165). Vznikla-li 
tato tvarová obměna samostatným vývojem, anebo působil-li tu vliv 
kovových nádob vytepávaných, jest otázka, na kterou zatím není 
možno dáti odpovědi. Tvar širokého protaženého hrdla připomíná 
ovšem hodně nápadně techniku plechových nádob150), ale přece zas 
nevylučuje možnosti samostatného vývoje; ten se dokonce stává 
velmi pravděpodobným, jednak uvědomíme-li si to, že Latium nebylo 
jenom prostým přejímatelem cizího zboží a tvarů, nýbrž dovedlo 
jim dodávati individuálnosti, jednak postavíme-li vedle tohoto tvaru 
bikonických nádob se širokým hrdlem další typy, v Latiu zastou
pené, jež se jeví přímým pokračováním nádob bikonických. Je za
chováno několik pěkných exemplářů, jejichž společný ráz by bylo 
možno určití právě existencí širokého a vydutého břicha nádoby 
s širokým, ale nízkým hrdlem. Hi dio nádoby, utvářené svými okraji 
stejně jako u typu svrchu popsaného, snižuje se značně a v ně
kterých případech dokonce až stlačuje obloukovou linii vrchní půlky 
nádoby. Jakýmsi protějškem hrdla bývá někdy dno vyrůstající v zře
telně vymodelovanou nohu. Tato noha, ať už je k trupu připojena 
ostře lomenou linií nebo mírným obloukovým přechodem, je vždy 
užší svým průměrem než hrdlo. Vlastní trup nádoby vykazuje sou
vislou řadu přechodů od dosti zřetelného lomu dvojkuželovitého 
k plné, vyduté oblosti. Držadla více méně primitivního tvaru jsou 
bud na obvodu největší šířky, anebo u hrdla.

Za příklad tohoto typu ossuarii, jak právě byl popsán, lze uvésti 
řadu exemplářů s E s qui 1 ina157 158) jakož i Fora159 *). Stejného rázu je 
ossuarium jednoho z hrobů ve vinici Cavalletti.159)

I tento typ se svými obměnami měl obdobu i mimo vlastní 
Latium,16' ) ale platí tu stále to, co bylo svrchu podotčeno o indivi- 
dualisaci obecných vzorů villanovských v Latiu.

152) Pinza, Monumenti si. 114 a tab. IV. č. 3.
153) srv. tamtéž tab. XIX. obr. 1 (ze S. Sebastiana) j pak ossuarium z vinice 

Ginoti, Bull. com. archeol. 1900. tab. XII obr. 16 a 18; z villy Cavalletti (Monumenti 
obr. 134 c, sl. 362); a j Viz zde tab. II. obr. 4.

154) Bull. com. archeol. 1898, tab. X. obr. 2
155j Not. Sc. 1882, tab. XII., obr, 14; Pinza, Monumenti sl. 654.
156) srv. názory, jež pronesl na př. Pigorini v Bull. paletn. i tal. 1887, str. 73 nn ; 

Barnabei v Monum. Lincei IV. 1894, str. 184 n; Ghirardini tamt. VIL 1897, str. 4 n.
157) Pinza, Monumenti tab. III. obr. 14; IV. 16, 17; V. 19; VI. 15; XIX. 2. 3. 

4. 15. 17 XX 3.
158j hrob A, Not. Sc. 1901, str. 97 n ; hroby YS, tamt. 1906 str. 28 ; T, tamt. str. 36 ; 

V, tamt. str. 272.
159) mezi Frascati a Grottaferratou. Not. Sc. 1902, 15, obr. 93; str. 149; obraz 

též u Pinzy, Monumenti sl. 353-4.
160) Pinza, Monumenti sl. 672 nn.
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Třetí typ ossuarii v Latiu nalezených je poněkud odchylný od 
obou svrchu připomenutých, a vyznačuje se oválným obrysem celé 
nádoby, k níž však — jako nezbytný tvarový doplněk — patří 
i prosté víko.161 162) Toto víko je vlastně vrcholíkem ovoidu a tudíž 
jeho součástí, kdežto u ossuarii svrchu připomenutých bylo řešeno 
samostatně formou miskového poklopu, přiléhajícího k hrdlu jako 
zvláštní tvarový prvek.163) Jedním ze znaků ovoídních ossuarii byl 
původně úplný nedostatek hrdla ; teprv časem objevuje se nizoučké 
kolmé hrdlo.163)

Mírný pokus o prohnutí linie sbližuje některé kusy tohoto typu 
s poslední vývojovou formou bikonických ossuarii svrchu uve
dených.

Zvláštní odrudouovoidních ossuarii je ta, jež se našla na Fóru.164) 
Zachován je původní tvar, avšak chybí vrcholík, tvořící víko. Okraj 
není profilově změněn, nýbrž jen ozdoben dvojím prsténcem, hned 
pod ním pak je prosté ucho. Místo víka pak zastává široká plochá 
miska, překlopená přes hrdlo ossuaria. Tato odrůda ovoídních po
pelnic je zajímavá tím, že vlastně za popelnicí tu slouží nikoliv ná
doba k tomuto účelu speciálně určená, nýbrž prostě džbán a miska, 
jakých se užívalo v domácnosti, a jejichž tvar byl celkem podobný 
tvaru obvyklému u popelnic. Vík v podobě helmic, jako v Etrurii 
anebo ve Faleriích, v Latiu není.

Ossuaria z Latia, právě popsaná, nepřinesla nic nového pro 
otázku výroby. Patří vesměs do typů první doby villanovské ; podle 
dělení Monteliova165 *) do prvního stupně středoitalské železné doby186). 
Jsou zhotovena převážnou většinou ručně, jen u některých mladších 
exemplářů zdají se býti stopy po užití hrnčířského kruhu. Chýžkové 
popelnice jsou ovšem vesměs rukodílné. Materiál zřejmě prozrazuje 
svou růzností, že byl brán co možná blízko místa výroby ; podstatou 
ovšem je stejný : hlína pochází většinou z hornin vulkanického pů
vodu, různost hustoty, zabarvení a složení jsou způsobeny právě 
různým individuálním rázem vulkanických hornin v Latiu. Popelnice 
džbánové všech druhů neliší se po stránce výzdoby ničím od ostat
ních nádob praehistorických, v Latiu nalezených, a proto platí pro ně 
to, co bude dále úhrnně řečeno o keramice.

Zbývá promluvíti o třetím typu popelnic, jenž se v Latiu našel, 
a to o popelnicích v podobě malého sarkofágu truhlového. Příkladem 
může býti pěkný exemplář, nalezený na Esquilinu u ulice Rattazzi 
r. 1883167). Je ze sperony a skládá se z trupu a víka. Trup je pravi
delný hranol, 97 cm dlouhý a 56 cm široký, spočívá na čtyřech

lél) tamt. tab. XX. obr, 21.
162j tamt. tab. XIX. obr. 15. 17; sl. 353 obr. 130 I a mn. j.
163j na př. ossuaria u Pinzy, Monumenti sl. 364 nn, obr. 135 b, 136 b, 137 b.
164j na př. v hrobě N, Not. Sc. 1905, str. 170 a 176 ; nebo z vinice Cavalletti,

Not, Sc. 1902, str. 169 obr. 49,
165) Vorklassische Chronologie Italiens (1912). — La civilisation primitive, ser. B 

tab. 93.
166) Behn, Ital. Alterthiimer, str. 39 nn.
167J Bull. com, archeol. 1896 str 21; Pinza, Monumenti, sl. 184 nn, obr. 78,
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nohách vytvořených tím, že spodek popelnice byl otesán až na ony 
čtyři opory v rozích. Plocha bočných stěn je ozdobena vyhloubením 
táhlého obdélníku. Víko je plochý kámen s přečnívajícím svrchním 
okrajem; celková výška urny s víkem je 45 cm.

Tato popelnice a ostatní jí podobné jsou zvláštním zjevem. 
Jejich podoba není organickým článkem přirozeného tvarového vý
voje popelnic, nýbrž přenesením něčeho úplně cizího. Uplatnila se 
tu převaha vlastních sarkofágů truhlových, a ta přenesla typ obvyklý 
a logický při inhumací tam, kde vlastně neměl existenčního opráv
nění, totiž do hrobu žárového.

Obr. 2. Průřez doliem nalezeným v Římě na Fóru (podle Montelia). 
Fig. No 2. Coup ďun dolio trouvé sur le Forum 

(d'après O. Montelius),

Ukládání popelnic do hrobu bylo všeobecně velmi pečlivé; 
podrobnosti jeho jsou ovšem lépe známy teprv z poslednějších vý
kopů, kdy jim byla věnována pozornost, ale poznatků získaných 
lze dobře užiti i pro hroby starší

Hlavní starostí při kladení popelnice do hrobu bylo náležité 
její zabezpečení proti úrazu hmotnému, jenž samozřejmě byl by 
býval chápán i symbolicky jako ublížení duchu nebožtíkovu.

Popelnice chýžkové a džbánové, v Latiu vesměs hliněné, po
třebovaly ovšem zajištění lepšího, než kamenné urny rakvové. Ochrana 
hliněných ossuarii proti úrazu spočívala v dvojím způsobu: buďto 
byla popelnice spolu s obětními nádobkami vložena do velkého hli
něného dolia, uzavřeného kamenem, a teprv potom spuštěna do 
hrobu, anebo byl v stěně hrobu vyhlouben jakýsi sklípek, do něhož 
popelnice a ostatní nádoby byly postaveny, sklípek pak přiklopen 
kameny a tak ochráněn.

Ochranná dolia jsou většinou hrubé, silnostěnné nádoby pros
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tých tvarů džbánových, obrysové linie jejich jsou bud sbíhavé oblé 
anebo mírně zpět ohnuté, s vydutí uprostřed.106)

Hlavní místo v doliu zaujímala ovšem popelnice, která byla 
vždy pečlivě uložena dolů doprostřed, často na vrstvu popele, po
cházejícího patrně z dřeva hranice. Popelnice byla potom přikryta 
bud svým vlastním víkem anebo obrácenou miskou, a pokud stačil 
další volný prostor, vyplnilo se dolium nádobkami a předměty, tvo
řícími součást hrobních darů. Chýžkové popelnice ovšem nepotře
bovaly býti zvláště přikrývány.

Dolia nebývala nikdy naplněna zcela, nýbrž nádobky rozložené 
kolem popelnice ponechávaly vrch dolia volný.

Dolium se svým obsahem bylo ještě chráněno proti úrazu tím, že 
do dna hrobu byla vytesána nebo vyhrabána prohlubeň jen tak ši
roká a tak hluboká, co by dolium do ní zapadlo a jeho hrdlo bylo 
ve stejné úrovni s dnem vlastního hrobu. Potom bylo dolium uza
vřeno, a to nejčastěji prostě tak, že byl přes otvor poklopen široký 
plochý kámen.160) Někdy však tento krycí kámen nespočíval zrovna 
nad okrajem dolia na dně hrobu, nýbrž na několika vrstvách menších 
kamenů kolem dokola nastavěných, hořejší vrstva byla vždy dovnitř 
posunuta a takto vzniklo s uzávěrným kamenem jakési malé ku
polové překlenutí.* 169 170)

Nad doliem uzavřeným tím či oním způsobem, bylo pak na
vršeno kamení, prokládané někdy vrstvami hlíny.171) Tato náplň 
sahala až k svrchnímu okraji hrobu.

Neužilo-li se k ochraně popelnice dolia, pak obyčejně změ
nilo se celé zařízení hrobu. Popelnice s dary nebyla uložena do 
jamky v dně hrobu, ačkoliv by to jistě bylo stačilo, nýbrž stranou, 
v hrobní stěně, zcela při dně byla upravena nevelká, 35—60 cm 
vysoká jeskyňka, tvaru dosti nepravidelného. Do této jeskyňky byla 
postavena popelnice a kolem ní velmi těsně naskládány ostatní ná
dobky.172) Otvor jeskyňky byl pak zahrazen postaveným plochým 
kamenem173) a hrob naplněn obvyklým způsobem.

Co se týče popelnic v podobě truhlových sarkofágů, nutno 
připomenouti, že způsob jejich uložení spojuje do jisté míry zvyk
losti úpravy hrobů žárových i inhumačních; tedy i v tom se jeví 
Synkretismus obojího způsobu pohřbívání. Přesně jsou známy po
drobnosti o uložení právě toho exempláře skříňkové urny, jenž 
byl svrchu citován.174)

i«) Příklady: Not. Sc. 1905 str. 172; 1906 str. 27, 34, 257, 279, 289; a j; 
Pinza, Monumeuti tab. VIL č. 11, 13, 15 — a mn. j.

169) v. na př. obr. 28—40 v Not. Sc. 1906, str. 26 n; 1911, str. 169 a 184.
ITOj v. nárys hrobu V, Not. Sc. 1907, str. 257, potom žárový hrob z Veliter, 

Not. Sc. 1893, str. 200 n. a z pohřebiště ve vinici Cavalletti, Bull. com. arch. 1900, 
str. 161.

lil) v obr. 30. na místě uvedeném v předcházející poznámce.
I72j pěkně to ukazují fotografie v Not. Sc. 1906, str. 10, 17 a 18.
173) v. fotografie v Not. Sc. 1906, str. 17.
174j L. Mariani, Bull. com. archeol. 1896, str. 21 ; Pinza, Monumenti sl. 184 a 

obr. 77—78.
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Hrob byl šachtový, jak je u žárových hrobů v Latiu obvyklo, 
ale nikoliv kulatý, jako obyčejně, nýbrž čtyřhranný, téměř čtvercový. 
Do dna byla vhloubena obdélná jáma, zas jen toliká, co by se do 
ní urna vešla. Zajímavé jest však uzavření : otvor byl přikryt tenkou 
deskou, přesahující právě jen okraje. Mezi ní a stěnou hrobu byla 
narovnána ovruba z pravidelně přitesaných nízkých kamenů a ta 
sloužila jako opora dvěma mohutným plochým balvanům, vzepřeným 
proti sobě střechovitě. Ostatek hrobu nebyl naplněn ničím. A je to 
právě tento motiv střechovitého uzavření hrobu, jenž má obdoby 
v úpravě inhumačních hrobů, k jejichž popisu nyní přistupujeme.

Kostrové hroby.

I o inhumačních hrobech v Latiu lze říci více hlavně na zá
kladě výkopů na Fóru a částečně na Esquilinu. Materiál mi- 
mořímský je jenom výjimečně tak znám, aby z něho mohly býti 
čerpány podrobnosti.

Inhumace byla prováděna rozličným způsobem, od prostého 
položení mrtvoly na dno hrobu až do pohřbívání v rakvích do ko
morového vyzděného hrobu. Odmyslíme-li si typ komorových hrobů, 
který zcela zřejmě jest relativně nejpozdější a přišel do Říma teprv 
vlivem etruským, není pozorovatelný nijaký časový rozdíl mezi jed
notlivými typy inhumace. Rozdíly v úpravě hrobů jest přičísti jednak 
terrainu, v němž byl hrob kopán, jednak rozdílu v individuální péči 
o hrob a v majetnosti.

Při hrobech žárových byly zpopelněné ostatky v každém pří
padě chráněny do jisté míry už tím, že byly uloženy v popelnici. 
Při inhumaci však nebývala mrtvola vždy ukládána v rakvi, a proto 
i úprava hrobu musila býti jiná ; tím spíše, že i rozdílný ráz ter
rainu nutil sahati k různým zajišťovacím opatřením.

Hledíme-li k vnějšímu uspořádání, lze inhumační hroby děliti 
(podle opatření učiněného s mrtvolou) na čtyři základní druhy:

a) hroby bez rakve, b) hroby s rakví dřevěnou neb hliněnou 
c) hroby s kamenným truhlovým sarkofágem, d) hroby komorové'

Typ a) mrtvoly pohřbené bez rakve.

Pokud lze zjistiti podle nalezených zbytků koster, byla nej
obvyklejší poloha mrtvoly rovná a na znak. Jenom v jednom hrobě 
na Fóru175) byla nalezena kostra poněkud schoulená. O orientaci 
hrobů bylo promluveno svrchu.

Poněvadž ani inhumační hroby v Latiu, ať s rakví, ať bez 
rakve, nikdy nebyly zasypávány hlínou, nýbrž vyplňovány kameny, 
bylo nutno postarati se o to, aby mrtvola, na dně hrobu uložená, 
nebyla jimi poškozena. Nejprostší způsob, jímž bylo toho docíleno,

175) hrob II, Not. Sc. 1911, str. 179.



Čís. 2. OBZOR PRAEHISTORICKÝ Str. 91.

spočíval v tom, že v dně hrobu byla vykopána jáma jen právě tak 
široká, co by v ní mohla ležet mrtvola, a tato jáma byla pak při
kryta plochými kameny.1’6) Jak patrno, je to něco podobného, jako 
bylo uvedeno svrchu při žárových hrobech. Pokud lze souditi podle 
materiálu dnes známého, je tento způsob jen málo zastoupen.

Jindy pravidelně zůstává dno hrobu rovné a mrtvola je chrá
něna umělým seskupením větších anebo aspoň pravidelnějších ka
menů. Někdy jenom zcela prostě stříškovitým vzepřením dvou řad 
kamenů,176 177) častěji pak jakýmsi obložením, při němž kolem mrtvoly 
jsou nastavěny kameny pravidelnějších tvarů jednou či dvěma vrstvami, 
a přes ně potom jsou položeny větší desky, které takto uzavírají 
mrtvolu do jakéhosi primitivního sklípka.178)

Takové opatření nebylo dosti pevné, ustupujíc snadno tlaku 
kamení navršeného. Proto ujal se zajisté brzo způsob lepší, něko
likrát doložený,179) že totiž užito bylo k obložení kamenů větších 
a pravidelněji opracovaných, které nastavěny těsně k stěnám hrobu, 
takže poskytovaly mnohem pevnější oporu kamenné stříšce nebo 
primitivnímu sklenutí, tvořenému sbližujícími se řadami kamení.

Vyvrcholením tohoto způsobu po stránce technické dokonalosti 
jsou dva hroby esquilinské. Jeden z nich, nalezený v zahradě 
Brancaccio r. 1902'80), byl pečlivě vyložen tuíovými hranoly, jejichž 
vrstvy se poznenáhlu sbližovaly a utvořily kompaktní klenutí. Při 
rozměrech hrobu 120X250 cm byl to velmi pěkný a pozoruhodný 
kus práce. Zaklenutý hrob byl pak zasypán drobným kamením. 
Ještě dokonalejší byl druhý hrob, objevený už r. 1882 na křižovatce 
ulice Merulana a G.Lanza.181) Ten byl přímo vyzděn pravidelnými 
kvádry ze sperone. Sbíhající se vrstvy byly uvnitř šikmo hladce 
sříznuty, takže čtvrtá vrstva ponechávala jen malý otvor, jenž byl 
přikryt kamenem. Příčný průřez hrobu byl tudíž rovnoramenný 
trojhran, ovšem bez vrcholku.

Dary do hrobu vkládané byly — pokud lze zjistiti — dány 
tak, že nádobky stály obyčejně u hlavy a u nohou mrtvoly,182) 
kdežto šperky a zbraně umístěny tak, jak obvykle byly nošeny. 
Sponky a jiné kovové součástky oděvu ovšem zůstaly také na svém 
místě.183)

176) Not. Sc. 1883, str. 47 ; Pinza, Monumenti sl. 707.
177) v. místa uvedená v předešlé poznámce. — Též hrob CLXXII na Piazza 

Magnanapoli. Pinza, Monumenti sl. 264.
176) na př. hrob L na Fóru, Not. Sc, 1905, str, 146 n; hrob P tamt. str. 182; 

hrob II, tamt. 1911, str. 179.
179) hrob B na Fóru, Not. Sc. 1906, st . 253nn; hrob M tamt. 1905, str. 150 n; 

hrob O tamt. 1905 str. 179; a j.
180) Not. Sc. 1902, str. 284; Pinza, Monumenti sl. 50 nn; Groh, Řím, sir, 42. 
161) L. Mariani, Bull. com. archeol. 1896, str. 24; Pinza, Monumentisi. 150 nn ;

Bull. com. archeol. 1912, str. 38 n ; Groh, Řím, uv. m.
182) v. fotografii hrobu B n Not. Sc. 1906, str. 255.
183) v. fotografii hrobu M, Not. Sc. 1905, str. 153,
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Typ b) hroby s rakvemi.

Nejprostší rakev, jaká jest z Latia známa, byl dubový peň, 
po délce rozštípnutý a vydlabaný. Je znám exemplář z Gabií184 185 186) 
a pět exemplářů z nekropole na F o r u'85). Ze jich není v Římě jinde, 
než na Fóru, jest nejspíše přičísti náhodě; tento dohad jest po
tvrzen nálezem ve Spithôverské ville, o němž bude hovořeno dále, 
a jenž zachovávaje podobnost tvaru liší se jen materiálem.

Dřevěné rakve z pně stromového jsou vesměs dubové; 
zřejmě byl tento materiál zvolen pro svou odolnost vlivům roz
kladným. Nejde však o jediný druh dubu, nýbrž byly zjištěny aspoň 
dva, a to quercus ilex a robur pedunculata ; tento poslední je častější.

Obr. 3. Řím. Hliněný sarkofág nalezený na Quirinále 
(podle Montelia).

Fig. No 3. Rome. Cercueil en terre cuite, trouvé sur le Quirinal 
(d'après O. Montelius).

Dary jsou vesměs uloženy vedle rakve, mezi její podélnou 
stranou a stěnou hrobu. V některých případech 86) se shledalo, že 
na ochranu těchto darů bylo učiněno zvláštní opatření, podobné 
tomu, jak byly chráněny mrtvoly bez rakve : byly přikryty tufovými 
deskami.187) Jest oprávněna domněnka, že takové opatření bylo 
učiněno i v jiných hrobech tohoto typu, poněvadž jinak by všechny

184) Not. Sc. 1889, str. 83 n.
185) y hrobě D, Not. Sc. 1903, str. 160 nn; G, tamt. str. 382; I tamt. str. 394 n; 

K, tamt. str. 417 nn; AA, tamt 1911 str. 160.
186) hrob G, I a snad i K
187) nejnázornější je fotografie v Not. Sc. 1903, str. 391 n; V. též hrob CXXVIII 

u Pinzy, Monumenti sl. 198 n.
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dary v hrobě byly musily vžiti za své, když byl hrob naplňován 
kamením.

Velikost rakví z dubového pně kolísá podle velikosti pohřbí
vaného těla. Zvláštní však je, že rozměry rakve a hrobu nebývají 
v přímém poměru; tak hrob AA je dlouhý 190 cm, ale rakev jen 
97 cm.'88) a j.

Zajímavé a jedinečné jsou dvě hliněné rakve, úplně stejné, na
lezené ve dvou, vedle sebe ležících hrobech na pozemcích villy 
Spithôverské na Quirinále.* 189 *) Je to sarkofág z pálené hlíny, na
podobující svým tvarem peň stromový. Terrakottový válec skládá 
se z dvou částí, z nichž spodní, o málo větší sloužila za rakev, 
svrchní za víko. Zvenčí po obou stranách spodku i vrchu je po pěti 
krátkých válcových držadlech, zasazených kolmo do stěn. Nestejná 
tlouštka a hustota stěn a jejich prohnutí jsou způsobeny při pálení, 
které bylo vzhledem k rozměrům této rakve jistě obtížné.

Rakev tohoto způsobu je zvláštnost, jaké mimo Latium není. 
Není pochybnosti, že její tvar je prostě jenom napodobením tvaru 
dubového. pně, ovšem stylisovaným tak, jak toho vyžadoval odlišný 
materiál. Časově tudíž je tato hliněná rakev mladší, než rakve dře
věné, a znamená pokrok v užívání materiálu, nikoliv však ještě 
oproštění od tradiční formy.

Ale je známa z latijských hrobů ještě jedna forma hliněné 
rakve, ale té se užívalo jenom pro pohřbívání zcela malých dětí, 
nejvýš do dvou let věku. Bylo to prostě dolium anebo také dvě 
dolia, obrácená k sobě hrdly.180)

Dolia, jichž bylo takto užito, nestála, nýbrž ležela a jejich po
loha zachovávala obecnou orientaci hrobů.191)

Užití dolia za rakvičku není samo o sobě nic jiného, než jenom 
nejbližší obdoba džbánových ossuarii. Jako tam nádoba obvyklého 
tvaru, v domácnosti běžného, sloužila za schránu zpopelněných ostatků, 
tak i zde dolium, nádoba nejčastějšího typu, slouží k uložení ostatků 
dětských,192)

Typ c) hroby s kamennými skříňovými rakvemi.

Tento typ je v Latiu také zastoupen, ale z období praehisto
rického je známo jen několik exemplářů na Esquilinu a nijak 
nevynikajících zvláštní úpravou anebo pečlivostí provedení. Všechny

>88) Not. Sc. 1911, str. 159.
189) MSt. de Rossi, Annali dell’ Inst. 1885, str. 297 n.; Pinza, Monumenti, sl. 

249 nn.
19°) v hrobě E na Foru, Not. Sc. 1903, str. 166 n; pak H, tamt. str. 393 n; 

LL, tamt. 1911, str. 182; MM, tamt. str. 184; NN, tamt. str .185; Dolium v hrobě LL 
obsahuje kůstky dítěte předčasně narozeného.

191) Boni v Not, Sc, 1903, str. 393.
192) ’Λρχαιολ. όελτίον IV str. 58 nn; G. Glotz, La civilisation égéenne (1923 

Paříž), str. 321.
2
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vesměs zůstávají daleko za truhlicovou popelnicí, o níž bylo hovo
řeno shora.

Lze si dobře představiti, jak došlo k vytvoření rakve tohoto 
typu ; vždyť leckdy nelze ani rozhodnouti, jde-li o skutečnou rakev, 
anebo jen o vyložení hrobu, skládající se z kolmo postavených ka
menných desk, s jinými deskami položenými napříč jako víkem.193)

Přes nevelkou početnost zachovaných praehistorických sarko
fágů lze přece říci, že to byl tento typ rakví, jenž znenáhla úplně 
vytlačil ono obkládání mrtvoly menšími kameny, sestavovanými po
stupně v primitivní klenbu, anebo přikrývání mrtvoly vzepřením 
kamenů proti sobě v podobě střechy. Svědčí tomu jednak obecná 
úvaha, ukazující, že skříňová rakev je svou podstatou dokonalejší 
zařízení, jímž mrtvola byla chráněna ; jednak se tu jeví lepší a pokro
čilejší ovládnutí materiálu. Myšlenka primitivně vyjádřená kameny 
nakladenými kol do kola, je tu obměněna užitím tvaru vzatého z po
doby hrobu. Skříňová rakev je vlastně osamostatnění hrobu; to se 
také projevilo — ovšem hlavně až později — tím, že takovéto sar
kofágy nebyly vždy pohřbívány do země, nýbrž ponechávány volně, 
dokonce i venku. Podotknoutí sluší, že rakve, jichž se v Latiu 
užívalo od počátku historické doby, jsou právě tohoto skříňového typu.

Jako další zajímavost možno uvésti, že v pohřebišti na Fóru 
a v té části pohřebiště esquilinského, která je uvnitř plochy vy
mezené později pomeriem historického Říma, nenašel se ani jeden 
truhlový sarkofág. Důkazům ex silentio obyčejně nelze přiznati plně 
přesvědčující platnosti, ale v tomto případě jde o okolnost vskutku 
nápadnou, poněvadž pohřebiště na Fóru, byť co do rozlehlosti 
nevelké, je poměrně neobyčejně husté a úplně spolehlivě propátráno, 
část pohřebiště esquilinského, zaujatá později plochou historického 
města, vydala také hojně hrobů a skoro všecky inhumační. Za to 
další prostranství na Esquilinu, ležící mimo vytčené hranice měst
ské, má takových truhlových rakví hned několik. Vzhledem ke všem 
těmto časovým a místním okolnostem bylo by možno usuzovati, že 
typ truhlových rakví je nejenom poměrně, nýbrž i absolutně mladší, 
poněvadž se nevyskytá v těch částech římských praehistorických 
pohřebišť, která jsou starší než ± 600 před Kr.194)

Typ d) hroby komorové.

Hrobů komorových předhistoríckých je velmi poskrovnu. Jest 
především uvésti velmi zajímavý hrob, nalezený v ulici Napoleona IIL, 
blíže kláštera sv. Eusebia.195 *)

193) Soupis hrobů, v nichž tyto rakve byly nalezeny, je u Pinzy. Monumenti, 
sl. 164, 201 nn. Jsou to — dle jeho označeni — hroby CII, CXXIX — CXXX1IÏ, 
CXXXV, CXXXVII, vesměs v okolí náměstí Vittoria Emanuela, pak hrob CLXXI 
na Piazza Magnanapoli ; Monumenti sl. 263.

194) Groh, Řim, str. 50 n.
195) R. Laudani, Bull. com. archeol. 1874, str. 49; 1875, str. 48; Pinza, Monu

menti, sl. 196 n.
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Podzemní komora je půdorysu obdélného 193X380 om. Vchod 
je po užší straně. U protější strany, jakož i u obou podélných jsou 
při zdi lavice široké 70 cm a vysoké 80 cm. Strop je nízce zakle
nutý, největší výška je 145 cm. Do komory se vcházelo dveřmi, 
vedoucími z úzké chodbičky.

Uvnitř bylo nalezeno osm koster, sedm jich bylo rozloženo 
po lavicích, osmá v uličce mezi nimi.

Podobný, ale prostší byl hrob nalezený nedaleko místa hrobu 
předešlého, v ulicí principessy Margherity.196) Zpráva o výkopu a

196) R Lanciarli, Bull. com. archeol. 1875, sir. 46; Pinza, Monumenti, sl. 194. 
popis nálezu jsou však velice nedostatečné, takže z nich nelze na- 
býti určitější představy o tom, jak hrob byi zařízen.

Komorový hrob, nalezený na jižním cípu Quirinálu pod 
zbytky serviovské hradby,197 198) skládal se také ze čtyřhranné cely 
s vchodem s užší strany od severu. Hrob tento, ač zbudován čás
tečně v přirozeném zářezu půdy, byl ve IV. stol. při stavbě hradby 
serviovské značně porušen. Je to právě zbytek brány, dodnes na 
Piazza Magnanapoli viditelný, jímž tento hrob byl poškozen.

Lze sice miti za to, že typ komorového hrobu by se byl v Latiu 
vyvinul samostatně ; vžyf svrchu připomenutý hrob s křižovatky ulic 
Merulana a G. Lanza velmi se blíží skutečnému tvaru komo
rovému. Ale ty typy komorových hrobů, jež jsou z Latia známy a 
jež byly právě popsány, nejsou výtvorem přirozeného a samostat
ného vývoje, nýbrž byly přineseny vlivem a působením etruským. 
Není potřebí dlouhého odůvodňování, aby byl zřejmý tento etruský 
původ: umístění pod zemí, přístup chodbou, vchod užší stranou, 
nízké zaklenutí, lavice při stěnách, to jsou asi nejhlavnější motivy, 
z nichž vyplývá nad pochybnost jasně úplná a nápadná shoda s Etrurií, 
jakož i naprostý rozdíl od starších předetruských typů Latia.19')

Existence takovýchto hrobů v Latiu souvisí ovšem co nejtěsněji 
s otázkou Etrusků v Latiu vůbec a se způsobem, jímž zasáhli do 
výtvarných projevů domácího obyvatelstva latinského. Tuto otázku 
není možno probírati zde ; poukazuji proto na stručné její probrání 
v mé knize „Řím“, kap. VI., v níž je vyloženo o době a způsobu 
etruského vlivu v Latiu. Na tomto místě stačí poznamenati, že je 
přímo nápadná souvislost mezi příchodem Etrusků do Latia a vý
skytem komorových hrobů, tak charakteristických pro Etrusky. 
Mezi odvětvími uměleckými, kde Latinové přejímali odjinud, bylo 
zvláště stavitelství. Je dobře známo, že dokud v Římě nepřevládly 
kampanské a řecké stavební způsoby, byli to výhradně Etruskové, 
podle nichž se v Římě stavělo a umělecky tvořilo. Není tudíž nic 
divného v tom, vidíme-li už s příchodem Etrusků do Latia vznikati 
stavby zbudované podle jejich zvyklostí; byly to komorové hroby, 
tholy a konečně Tullianum, abychom uvedli to, co dosud je zachováno.

197) Not Sc. 1877, str. 81 ; Pinza, Monumenti sl. 261.
198) o etruských komorových hrobech viz: Durm, BaukunsHder Etrusker (21905), 

str. 43 nn; Seta, Italia antica, str. 178 nn; Ant. Minto, Populonia, la necropoli arcaica, 
(1922 Florencie) str. 110 n., 116 n.; a j. P. Ducati, L'arte classica (1920 Turin) str. 191 n.
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Lidské pozůstatky.

Praehistorických ostatků lidských zachovalo se poměrně dost, 
ale vytěžiti z nich mnoho nelze. Důvody jsou různé; z hlavních 
nutno uvésti ten, že zejména při starších výkopech bylo tu a tam 
ledaco poškozeno a dokonce i zničeno při kopání anebo později ne
dostatečnou konservací, že nebyla zavčas a s nutnou opatrností 
podniknuta potřebná měření, ale nejvíc vadí to, že právě lebek, tedy 
nejdůležitějších částí kostry, je zachováno poměrně málo v takovém 
stavu, aby dovolily přesné a spolehlivé anthropometrické měření. 
Ve většině případů nutno se spokoj iti zjištěním, někdy i jenom při
bližným, jde-li o kostru dětskou anebo dospělou. Málokdy dovolují 
kosti určit nebožtíkovo pohlaví. Ostatně i v nejpříznívějším případě, 
je-li totiž dobře zachována lebka, má anthropometrické zjištění je
nom význam popisný a nedovoluje činiti závěry další. Je to jednak 
pro skrovnost materiálu, s nímž tu lze pracovat, jednak z důvodů 
zásadních, poněvadž se nedá určití, kterými přesnými znaky anthro- 
pologickými se lišili Latinové od praobyvatelstva v Latiu, případně 
od svých sousedů; vůbec pak není zjištěno, že by určitý souhrn 
anthropologických znaků musel odpovídat určitému kmenovému 
celku. O anthropologických rozdílech lze mluviti nejvýš jen při raçâch, 
ale nikoliv dále. Co pak se týče Latia, tu zvláště dlužno vytknouti, 
že není téměř rozdílu mezi tělesnými zbytky domácího obyvatelstva 
tamního a zbytky zjištěnými v sousedství, hlavně v Etrurii.1"8) Bylo 
by však omylem vyvozovati odtud něco pro zvláštní příbuzenství 
raçové mezi Latiny a Etrusky. Srovnávací materiál etruský se totiž 
vnucuje pro Latium sám sebou, krom jiného, zvláště poměrnou hoj
ností, mající svůj důvod jak v archaeologickém bohatství etruských 
pohřebišť, tak v převaze inhumace u Etrusků.

Z latiálního materiálu anthropologického jsou vyšetřeny kostry 
s římského Fora. Jsou to jednak kosti nalezené v pohřebišti svrchu 
popsaném u chrámu Antonínova, jednak kostry nalezené mimo 
pohřebiště za okolností velmi zvláštních na prostranství Fora pod 
základy položenými pro jízdeckou sochu Domitianovu. Tam při ko
pání v r. 1904, kdy se přišlo i na votivní náčiní svrchu popsané, 
zkoumána byla půda ještě dále do hloubky, ale ani při zářezu, jenž 
pronikl až do 3‘60 m nadmořské výše, neukázala se „terra vergine“, 
pevný základ, nýbrž stále jen usazené vrstvy bahna ; ty potvrzovaly 
poznatek i jinak učiněný, že totiž Velabrum bylo původně mo
čálem, jenž zasahoval hluboko do kotliny, tvořící později Forum. 
Bahenní vrstvy byly promíšeny organickými látkami, hlavně zuhel- 
natělými kusy dřeva atd. Ve vrstvě mezi 7. a 6. metrem nadmořské 
výše, asi v místech, nad nimiž později byly zbudovány základy sochy

199) Sergi, Italia, str. 146.
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Domitianovy, nalezeny byly čtyři kostry, a to tři mužské a jedna 
ženská.200 *)

Kostry nebyly pravidelně pohřbeny, nýbrž ležely v bahně, 
v němž pravděpodobně utonuly, jak tomu svědčí i nepřirozená po
loha jednotlivých údů. Zvláště dobře to bylo možno pozorovat na 
ženské kostře, jež byla s příslušným kusem okolní země vyzdvižena 
a potom prozkoumána. Tato kostra byla zajímavá i po mnoha ji
ných stránkách Kosti ukazovaly zřejmě, že jsou vyspělé a nikoliv 
dětské. Přes to však celková délka kostry byla jen 122 cm, tedy 
abnormálně málo. Pánev je velmi úzká, lebka (dobře zachovaná) je 
silně dolichokefalní (7Γ9), obličej úzký. Jde zřejmě o ženu zakr
nělou, ale přece dospělou, jak svědčí i existence dětské kostry, na
lezené nad ženinou pánví. Dětské kůstky ukazují, že jde o plod 
právě donošený, anebo sotva narozený. Pravá ruka ženina je vně 
ohnuta nad hlavu a dotýká se jí dlaní, levá ruka je stočena na 
hrud. Je tudíž i z polohy zřejmo — nehledě k uložení kostry — 
že tu nejde o nijaké pohřbení řádné, nýbrž o zcela mimořádné 
okolnosti.

Je pozoruhodno, že mezi početně nevelkým materiálem antro
pologickým z Latia, není kostra právě popsaná jediným příkladem 
tělesné zrůdnosti. I v pohřebišti na F o r u, v hrobě označeném CC2ul) 
byla nalezena kostra normálně sice vyvinutá co do síly, ale měřící 
sotva 140 cm; jde buď také o nanismus, anebo o rhachitické zne
tvoření.

Lebky, jež bylo možno změřiti anebo aspoň přibližně odhad- 
nouti, byly nalezeny v hrobech B, I, P, BB, II, nečítajíc ovšem oné 
trpasličí ženské kostry.

Lebka z hrobu 1 je dolichokefalní s indexem 73'8 ; rovněž do
lichokefalní, ale blíže neurčená je lebka v hrobě II. V hrobech B 
a P jsou lebky mesokefalní s indexy 75'5 a 75‘8, kdežto v hrobě 
BB se našla leb brachykefalní.

Ostatní lebky v Latiu nalezené, pokud mohly býti posouzeny, 
jsou valnou většinou (23 ze 27) mesokefalní, malou menšinou bra
chykefalní.202)

Je tudíž viděti i po této stránce značnou různost tělesného 
utváření u obyvatelstva, jež před úsvitem historické doby sídlelo 
v Latiu a potrvalo tam až do doby historické.

Nádobí a nářadí.

Nádobí a nářadí, tedy vlastního archaeologického materiálu, 
je z Latia známo hojně, tak jako z krajů sousedních. Jak bude dále

2°°) Nález popsal Aless. Portis, Studi e rilievi geologici del suolo di Roma, 
48. sešit v Atti della Società Italiana di Scienze naturali v Římě. Podle něho Aug. 
Mosso v článku Crani preistorici trovati nel Foro Romano, Not. Sc. 1906, str. 46 nn. 
— Sergi, Italia, str. 149.

2θ1) Boni, Not. Sc. 1911, str. 164.
202j Sergi, Italia, str. 148 n.
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upozorněno jednotlivě, není Latium ani po této stránce samostatnou a 
původní jednotkou kulturní, nýbrž organickým článkem kulturního 
vývoje italského vůbec. Ale zvláštní poloha a fysické vlastnosti Latia 
přece způsobily, že jeho kulturní vývoj, sledovaný na praehisto- 
rickém materiálu, není bez zajímavosti, a to jak obecně pro poznání 
praehistorické kultury doby železné, tak zvláště pro počátek dějin 
vlastního Latia, hlavně ovšem Říma.

Probírati dopodrobna všechno latiální zboží se stanoviska archae- 
ologického není ovšem možno ; je nutno omeziti se na vytčení nej
důležitějších rysů a vytčení hlavních shod a rozdílů se zbožím villa- 
novským vůbec a sousedním zvlášť.308)

Nádobí a nářadí hliněné.

Sem patří především svrchu popsané popelnice chýžkové, džbá
nové a dolia, tvořící přímou ochranu pohřbeným ostatkům. Co se 
týče předmětů ostatních, lze zásadně provésti u nich rozdělení na 
dvě velké skupiny, z nichž první obsahuje zboží domácí výroby, 
druhá zboží cizí. Je přirozeno, že toto dělení může si činiti nárok 
jen na přibližnou správnost, poněvadž leckdy je těžko rozhodovat, 
jde-li o kus dovezený, anebo o kus podle importovaného zboží 
doma napodobený, ale pro Latium se celkem hodí, poněvadž dě- 
lítkem poměrně spolehlivým je tu materiál a stupeň i způsob vy
pálení. Podařilo se totiž zjistiti, že k vyrobení nádob, označovaných 
úhrnem „za domácí“, bylo vesměs používáno země vulkanického 
původu, brané přímo v sousedství osady, a pálené buď na volném 
ohni do černá, nebo v peci do červenohněda. Struktura hlíny 
takto získané a zpracované jevila ovšem svoje osobité zvláštnosti, 
a bylo možno i nyní pokusem ji napodobití.3"4)

Naproti tomu nádoby z ciziny získané liší se zřetelně mate
riálem i zpracováním, takže by celkem byly snadno poznatelny, 
i kdyby nebylo jejich hodně odlišného typu tvarového a zejména 
dekoračního.

Co se týče postupu výroby, tu lze povšechně říci, že domácí 
latiální karamika byla vyráběna ručně; jen velmi malá část nádob 
jeví stopy užití hrnčířského kruhu. Je ovšem možno, že bylo užito 
kruhu častěji, než lze prokázati, a že stopy byly zničeny dodateč
ným hlazením a úpravou. V některých případech lze zjistiti, že 
ucha a jiné výběžky nebyly vymodelovány současně s trupem ná
doby, nýbrž teprv dodatečně tam upevněny2'6). To by jinak nemělo 
smyslu, leda užilo-li se při výrobě nádoby kruhu nebo podobného 
nástroje. K užití hrnčířského kruhu pravidelně došlo až časem, ze
jména když se začal klásti důraz na umělost tvarovou.

203) Severoitalský materiál doby bronzové a železné velmi obšírně publikoval 
O. Montelius, La civilisation primitive en Italie, Stockholm 1895.

204) srv. Not. Sc. 1902, str. 110 ; 1903, str. 169. De la Grange, Tecnologia del va
sellame nero degli antichi. 1884, Roma.

2θ5) na pf. u nízkého džbánku, nalezeného v ulici Lanzově v hrobě č. IX.
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Hlína byla málokdy očišťována od organických i neorganických 
příměsků, ve vulkanické hornině tak četných. Poněvadž jde tu o velmi 
mnoho součástek křemičitých, je možno, že byly tu ponechány úmy
slně, poněvadž zkušenost jistě ukázala, že dodávají výrobku pev
nosti a jeho povrchu lesku.

Pálení jedním z uvedených dvou způsobů bylo obvyklé a pra
videlné ; jenom u některých zbytků hrubšího a drobnějšího zboží — 
jak se zdá — spokojili se někdy prostým vysušením, bez přímého 
dotyku ohně.206)

Nádoby pálené na volném ohni, tedy nikoliv v peci, často 
ukazují — jak přirozeno — nestejný stupeň propálenosti a to i na 
částech povrchových; tím spíše ovšem uvnitř silnějších stěn.

Povrch vysušených anebo vypálených nádob byl potom obvyk
lým způsobem upraven, a to bud prostě uhlazen, anebo opatřen 
povlakem. Hlazeny byly ovšem nádoby nejprostší a nejhrubší ; pře
vážnou většinou pořizovány byly umělé povlaky, jejichž výrobní 
technika, pokud lze o ní bezpečně usuzovat, neliší se od zvyklostí 
známých odjinud. U latiálních nádob nutno podotknoutí, že vesměs 
byl umělým povlakem opatřován jenom vnější povrch, nikoliv vni
třek nádoby, a nelze tudíž, v povlaku shledávat i účel praktický, totiž 
zajištění neprodyšnosti. Šlo jen o získání esthetického účinku na 
povrch. Ačkoliv je povlak hladký a průsvitný, přece je velmi odolný 
i při novém pálení ; jediná změna pozorovatelná je ta, že poněkud 
zjasní. Nejspíš tedy je z jemné vrstvy pročištěné a proprané hlinky.

Vlivem etruským začalo se časem v Latiu i s jinými způsoby 
výroby keramické, a to především s nádobami buccherovými, 
při nichž přimíšením sazí a zvláštním způsobem pálení docilováno 
velmi tmavého, většinou černého povrchu, nikoliv však stejnoro- 
dosti celé stěny. Buccherové nádoby v Latiu, byť i primitivní, přece 
jsou už nepopiratelným technickým pokrokem proti staršímu do
mácímu hrnčířství. Buccherové nádoby došly v Latiu toliké obliby, 
že jejich výroba se neustále zdokonalovala ; brzo po primitivním buc- 
cheru objevují se v Latiu nádoby tohoto typu, ale mnohem doko
nalejší po stránce výroby i výzdoby; odpovídají úplně buccheru 
etruskému, a nebude asi pochybností o tom, že jeví se tu přímý 
následek etruského šíření po střední Itálii. Z nejzajímavějších tech
nických pokroků etruskolatiálního bucchera je obdivuhodná tenkost 
stěn a lehkost nádob, jíž se napomáhalo tím, že držadla, podstavce 
a podobné části byly duté. Dělalo se to tak, že příslušná část ná
doby byla vymodelována kolem dřevěného jádra, jež při pálení 
zuhelnatělo, a zbytky jeho byly odstraněny malým otvorem vespod.

Po umělecké stránce vyznačuje se typ buccherový živou sna
hou po působivých tvarech, podléhající leckdy i vlivům tvarů ko
vových nádob; to ostatně není nic zvláštního, poněvadž takové 
soupeření různých materiálů dostavuje se na určitém stupni vývoje 
vždycky.

206) Pinza, Monumenti sl. 520,
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Přijetí a tak vydatné rozšíření a organické pěstění buccherové 
keramiky v Latiu je tím zajímavější, poněvadž je zřejmo, že jiný typ, 
vzniklý rovněž pod cizím vlivem (nejspíše též etruským), zůstal za
nedbán. Jsou to nádoby s bílým povlakem a červeným malováním. 
Jejich hrubá technika výrobní i výzdoba určují je patrně do prvního 
období železné kultury v Latiu, ale nevidíme na nich nijakého po
kroku zřejmějšího.207)

Ozdobeny jsou nádoby latiální bud plasticky anebo rytím. 
Ozdob plastických je méně, ryté jsou hojnější.

Plastické ozdoby lze považovati za jakési rozvedení formových 
prvků nádoby, a v prvé řadě k nim patří větší či menší vychlípení 
hrdla, potom úprava uch a držadel. I u kusů velmi prostých a hru
bých lze pozorovati hrbolky, pravidelně rozložené na nejširším ob
jemu nádoby anebo málo nad ním. Jak uvedeno, lze obyčejně zjistiti, 
že tyto hrbolky (kulovité anebo trojhranné) byly teprv dodatečně 
k nádobě upevněny.

Složitější ozdoba je žebrovitá. Na trupu nádoby, obyčejně šikmo 
po něm, jsou vymodelována delší či kratší žebra, pravidelně roz
ložená nebo paprskovitě se rozbíhající.208)

Někdy obíhá žebro kolem dokola, při vrcholu nádoby přeru
šováno jsouc vtisknutým palcem.209)

Zvlášť zajímavé a pro Latium příznačné, poněvadž jinak se vy
skytují jen výjimkou, jsou nádoby, kde žebra vodorovně a svisle 
položená tvoří na jejím povrchu jakousi síť s velkými oky. Buď jen 
žebra běžící pod hrdlem a nad dnem jsou spojena svislými žebry, 
takže na trupu nádoby je 6—7 obdélných polí,210) anebo je horní pás 
širší a dolní užší,2'1) anebo konečně jsou tři vodorovné pasy.212 213)

V druhém a třetím případě neprobíhají svislá žebra všemi pásy, 
nýbrž jen jedním, a v dolejším pase jsou vždy uprostřed žeber ho
řejší řady. Někdy bývá žebrová síť nepravidelná218), spojujíc velká 
oka s menšími, často i úchylných tvarů.214 *)

Plastického způsobu ozdob bylo velmi výhodně použito pří chýž- 
kových popelnicích, kdy se jím napodobily architektonické tvary, a 
to jednak kolmé trámy, držící celou stavbu, veřeje, okenní rámy, 
jednak krovy. Napodobení krovů i vyčnívajících trámových konců, 
je u všech zachovaných chýžek, ovšem v míře nestejné. Někdy jsou

207) na př. exemplář z hrobu I na Foru (Not. Sc. 1903, str. 409), ač poměrně 
pozdní, přece jeví velmi malý pokrok proti exemplářům starším, na př. u Pinzy, Mo
numenti, tab. IX. č. 5.

208) Pinza, Monumenti, tab. IV. obr. 12; V. 5; VI. 7. 11; VIII. 12. 17 a j. Viz 
zde tab. II. obr. 1.

209) tarnt. XIX. 16; Bull. com. archeol. 1900, tab. XI. obr. 3; Not. Sc. 1902 str. 
146, 150, 180; a j.

210) Pinza, Monumenti tab. VI. 17. — Srv. Bull. com. archeol. 1912, str. 53 nn.
211 j Pinza, Monumenti tab. III. č. 17. Not. Sc. 1905, str. 177 obr. 53; 1906, str. 24.
212) Pinza, Monumenti tab. VI. 19. — Not. Sc. 1906, str, 287; Seta, Italia antica 

str. 65.
213) Not. Sc. 1906, str. 11 a 15.
214) Sbirha různých typů je u Montelia, Civilisation primitive, tab. 141. Viz zde

tab. II. obr. 2. 3.
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nápadně vyznačeny celé krovní trámy, vazba i konce, jindy jenom 
prostředky. U některých chýžek je nad dveřmi vyznačen jakýsi štít, 
rovněž zdobený žebry.

Vypouklá žebra zdobící stěny chýžek jsou různě modelována, 
a to jednak aby napodobila určitý architektonický prvek (trám, pilíř, 
plochou veřej, rám), jednak jsou už sama ozdobou ; mají tvar zkrou
ceného provazu, vroubkování, atd.215)

Zkřížené trámy, vyčnívající nad střechami chýžkových popelnic, 
staly se časem ozdobným námětem, jehož se užívalo i tam, kde

Obr. 4, Ohřívač nalezený v Římě na Fóru (podle Montelia).
Fig. No 4. „Calefattorio" trouvé à Rome, Forum (ď après O. Montelius).

k tomu nebylo organického důvodu; na př. na víčkách některých 
džbánových popelnic,316)

Ve spojení s plastickými ozdobami latiálních nádob lze pro- 
mluviti také o tvaru uch a držadel, a pak o prolamování stěn, 
poněvadž tyto ozdobné prvky vyskýtají se v tvarech pro Latium 
příznačných. Jsou to především misky s dvojitým držadlem či uchem, 
t. j. uchem připevněným kolmo vzhůru k okraji misky, poměrně 
hodně vysokým a opatřeným dvěma otvory nad sebou. Někdy bý
vají ještě nahoře růžkové výběžky. Tyto misky s dvojitým uchem 
nejsou ovšem známy jen z Latia, nalezeny byly též v Etrurii,216 217)

21s) v. na př. Pinza, Monumenti, tab. XVIII. č. 17. Viz zde tab. I.
216) tarnt, tab. XIX, č. 15 a 17.
2,7j viz soupis u Pinzy, Monumenti, sl 433, a zde tab. II. obr. 1.
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jakož vůbec, mluví-li se o zvláštnostech v latiální keramice, nemyslí 
se tím, že by šlo o věci mimo Latium naprosto nedoložené, nýbrž 
zahrnují se tím tvary, ozdoby a typy v Latiu zejména časté. Ale 
přece našly se v hrobech v Latiu ukázky i takových nádob, jež 
zatím jsou bez analogií odjinud. Jsou to t zv. ohřívadla. Dva exem
pláře z Veliter,213) lišící se jen úpravností, skládají se z baňaté ná
doby, spočívající na duté krychli bez dna. Stěny krychle jsou v jednom 
případě vyzdobeny pravidelné rozloženým hrubým prolamováním 
v podobě dvou stejně dlouhých ramen, svírajících pravý úhel.

Jiný exemplář byl nalezen v Římě na Fóru v hrobě F* 219) 
Skládá se pouze z krychlového spodku, dole a nahoře otevřeného, 
k němuž nahoře přiléhá dutý kuželovitý nástavec.22 ) Stěny spodku 
jsou ozdobeny podobnými výřezy, jako byly u svrchu připomenu
tého exempláře veliterského, ale pečlivěji provedenými. Exemplář 
z Ardey221) liší se od exempláře s Fora jen jinými tvary otvorů 
v stěnách spodku.222) Kusy z Grottaf erraty jsou všech typů.223)

Domácí latiální hrnčířství nepokročilo příliš daleko ve vyna
lézání nových tvarů. Krom dolií vyskytují se jen prosté variace 
džbánků a misek, hrníčků a plochých kahanců. Teprv s příchodem 
buccherové techniky z Etrurie začala se dostavovat! nebývalá 
hojnost tvarů, jež brzy vymkly se z cest prosté užitečnosti a sle
dovaly účely převážně výzdobné. O nich však není nutno hovořiti 
na tomto místě, poněvadž keramika typu bucchero není ničím spe
ciálně latinským, nýbrž patří do dějin staroitalské keramiky vůbec.224)

Co se týče ozdob rytých, jimiž obyčejná i buccherová ke
ramika latiální je tak hojně opatřena, lze ovšem zase pozorovati 
několikerý její způsob jejich hotovení : od obyčejných lehkých vrypů 
přes tečkování až do pravidelného hlubokého vtlačování. S pečli
vostí techniky vzorů souvisí také různost jejich motivů. Lehce škrá
bané vzory jsou celkem jen krátké ornamenty z úseček, přiléhajících 
k sobě v pravém úhlu schodovité za sebou. Tečkované ornamenty 
jsou různější, skládajíce se z přerušovaných čar, meandrů, úhlů, 
křížů, svastik. Ozdoby hluboce vtlačované opakují celkem stále námět 
schodové klikatiny a meandru.

Pří nádobách buccherových opakuje se celkem stejný způsob 
výzdoby, jenže vesměs jde o dokonalejší jeho provádění. Poněvadž 
pak povrch buccherových nádob byl přimíšením sazí a pálením 
v dýmu upravován do černá, ale vnitřní vrstvy — byť i tenké — 
zůstávaly namnoze světlejší, a poněvadž otiskování a tečkování

218) Not. Sc. 1893, str. 200 nn. Pinza, Monumenti, tab. XIX, obr. 9 a 11.
219) Not. Sc. 1906, str. 291 n.
22°) viz přiložený obraz na str. 102.
221 j Pinza, Monumenti, tab. XXII. č. 12.
222) Seta, Italia antica str. 65 n.
223) Montelius, Civilisation primitive II, tab. 138 č. 21—24.
224) Behn, uv. sp. 41 nedosti správně klade začátky buccherové keramiky do 

doby příchodu prvního protokorinthského zboží, V Latiu je bucchero rozhodně starší, 
než nádoby protokorinthské.
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pronikalo svrchní černou vrstvou, býval ornament vyplňován 
barvou bílou nebo červenou. Tu i tam pokusil se výrobce i o ozdobu 
načrtnutou z volné ruky, provedenou stejnou technikou jako ozdoby 
skládající se jen z vtisknutých teček a přímek. Není pochyby, že 
i tu působil vzor tepaného a rytého nářadí kovového, kterého se 
hojně dostalo do Latia z Etrurie, kam přišly buď přímým do
vozem z Řecka, anebo byly zhotoveny přistěhovalými umělci a 
jejich učni.

Ukončením praehistorického stupně latiální keramiky jsou pro- 
tokorinthské nádoby, tedy zboží dovezené. Začínají se obje
vovat v Římě na rozhraní VII. a VI. století před Kr., a mají zvlášť 
blízký vztah k starým dějinám města.326) Exempláře po této stránce 
nejvýznačnější pocházejí s Fora, a to z hrobu G,225 226) kde byla na
lezena λήχν&ος s figurální výzdobou, a potom z hrobu AA,227) kde 
se objevila lekythos stejného sice tvaru, ale mnohem prostší vý
zdoby. S Esquilinu zasluhuje povšimnutí balsamarium z hrobu 
LXXVIII na Oppiu,228) poněvadž je v této části pohřebiště jedi
nečným. V částech východnějších je dovezených řeckých nádobek 
hojnost, poněvadž tam pohřebiště trvalo i v době historické.

Předměty bronzové a železné.

Bronzových a železných předmětů není v L atiu mnoho co do 
druhů ; a nehledíme-li k sponám, jehlicím a kroužkům, které tvořily 
obyčejný a nezbytný doplněk šatu, jest jich i na počet málo.

Je pochopitelno, že doba znající upravovati si železo, jenom 
výjimečně užívala křehké bronzi k výrobě zbraně a nářadí. Latium 
sice nemělo svých tradic v zpracování bronzi, ale zajímavo a přímo 
nápadno je to, že přes to technika zpracování kovů je bližší obrá
bění poddajné a křehké bronzi, než účelnému zpracování železa.229) 
Ostatně většinou bývá užíváno obou kovů na témž předmětě : o tom 
bude promluveno níže. Z čistě bronzových předmětů je zajímavá 
nízká a široká zvonovitá přilba,230) vytepaná z jednoho kusu, pak 
součásti kruhových štítů a pancéřových kabátců. Zbraň vlastní je 
zastoupena litými hroty kopí a čepeli i jilci mečů.231)

Z drobného bronzového nářadí vyskytly se v Latiu ojediněle 
srpovité nožíky (břjtvy), zlomky různých trubek, snad amuletů,232)

225) Groh, Řím, str. 50 n. — G, Karo, Cenai sulla cronologia preclassica nell’ 
Italia centrale. Bull, di Paletn. Ital. 1898, str. 144 n. — Nověji zavádí se název „si- 
kyonský", ra místě „protokorinthský“.

226j Not. Sc. 1903, str. 389 nn.
227) Not. Sc. 1911, str. 160 n.
22sj Pinza, Monumenti sl. 127; tab. IX. č. 16.
229) Bull. com. archeol. 1912, str. 55.
23oj Pinza. Monumenti, tab. XI. obr. 11 ; Bull. com. archeol. 1912, str. 48 n.
231) Bull. com. archeol. 1912, str. 46 n.
232) Not. Sc. 1905, str. 165.
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pak vřeten, dosti bohatě zdobených.233) Hojné jsou ovšem prsteny, 
náramky, řetízky, jehlice a sponky, tvarů buď prostých, anebo zdo
bené. Sponky jsou obloukové a spirálové, oblouk bývá často zdoben 
jiným kovem, sklem, smaltem, jantarem, mušličkami atd.234 235)

Samostatnou a počttně dosti hojnou skupinou nálezů bronzo
vých jsou trojnohá ohřívadla. Byl to jednak kus nářadí sloužícího 
denní potřebě, jednak předmět rituální a ozdobný. Zajímavo je to, 
že se mezi nimi našly kusy, jež možno považovati za poměrně nej
starší doklady bronzového nářadí z doby železné. Podle toho, jak 
bylo možno rekonstruovati nalezené zlomky těchto trojnožek, uka
zuje se u nich několik typů. Nejprostší je ten, že z bronzového 
kotouče vytepaný kotlík byl prostě opatřen třemi přinýtovanými 
nožkami, jež zahnuty jsouce dvakrát v pravém úhlu, zajišťovaly 
dostatečný rozchod a stálost, krom toho také ponechávaly dosti 
místa pod kotlíkem.236)

Většinou však nebyly nohy nýtovány přímo na kotlík, nýbrž 
na samostatnou ovrubu prsténcovitou, zhotovenou z úzkého bron
zového pásu, hladkého anebo vytepávaného. Kotlík neb jiná nádoba 
byly pak zasazovány do ovruby. — Nohy byly vždy z tenkého 
bronzového pásu, upevňovány uvnitř anebo zevně ovruby, leckdy 
ozdobně prohnuté anebo v horní části dvojité. U některých exem
plářů jsou nohy v spodní polovici spjaty příčkami, nesoucími 
uprostřed pod kotlíkem držadlo pro umístění topného tělesa. Z ozdob, 
kromě tepání a prohýbání, vyskytují se nejobyčejněji ozdobné nýtky 
a řetízky, ověšující ovrubu kotlíku a nožky.236)

Rozměry trojnožek nejsou velké ; výška celková, pokud ji lze 
odhadnouti, byla mezi 20—40 cm, průměr horní ovruby 12—20 cm.

Podobných trojnožek našlo se hodně v Etrurii, území fa- 
liském, i jihovýchodně Latia, a ovšem též v sousedství vzdáleném.237) 
Není však důvodu pochybovat, že trojnožky nebyly jenom dová
ženy z uvedených krajů sousedních, nýbrž že byly vyráběny do
mácími řemeslníky.238)

Tento náh.ed potvrzuje se ještě i jinými okolnostmi. Jest totiž 
patrno, že v Latiu, právě pro onen nedostatek staré tradice v ob
rábění kovů, v praehistorické době bylo železo a jiné užitkové 
kovy, zejména tedy bronz, zpracovány týmiž řemeslníky a že se 
nedospělo k oddělenému a technicky vyspělejšímu obrábění. Velmi

233) Pinza, Monumenti, tab XV. č. 10 ; tab. XVII. č. 1.
234) tamt. tab XIV č. 2. 3; a j.; Seta, Italia antica, str. 65; Not. Sc. 1905, str. 

158 nn; 164 nn. Bull. com. archeol. 1912, str. 30 nn. obr. 3—7. — Montelius, Civili
sation primitive, II. tab. 355.

235) Pinza, Monumenti, str. 233—234, obr. 96. —- Montelius, Civilisation primi
tive, tab. 359, Č. 13, 14. Della Seta, Museo di villa Giulia I (1918 Řim). tab. LV.

236) v. obr. 92—96 na uv. místě u Pinzy.
23îj v. na př. Montelius, Civilisation primitive, II tab. 307 č. 19, 21, 22; tab. 

317, č. 12, 13; tab. 335, č. 8—10.
2 8) v. Savignoni, Monumenti antichi della R. Accademia dei Lincei, VII. 1897, 

str. 267 nn; E. Petersen, Rom. Mittheil. 1897, str. 11 n; Pinza, Bull. com. archeol. 
1912, str. 54 nn, Della Seta, Museo di villa Giulia, I. str. 367.
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často jsou ovšem oba kovy spojeny na témže předmětu, bud aby 
na př. bronzový kus zbroje byl železnými pláty učiněn pevnější, 
anebo — jako při úpravě železných hrotů na kopí — bylo možno hrot 
bronzovou spirálou lépe upevnit.

Stranou může býti ponechán výklad o jednotlivých velkých 
bronzových kusech (trůn, vůz) nalezených v přepychových hrobkách 
vynikajících jednotlivců, patrně knížat, na př. v Praeneste. Tyto 
předměty jsou zřejmě dovezeny z orientu, a svou ojedinělostí ne
měly na domácí výrobu vlivu. Platí o nich totéž, co bude v dalším 
odstavci řečeno o nákladných ozdobách z drahých kovů.

Železné jsou v Latiu přirozeně meče, nože a vůbec nástroje, 
při nichž záleželo na pevnosti. Tvary jejich jsou však nápadně po
dobny předmětům, vyskytujícím se jinde už v době bronzové; ne
dosahují však ani zdaleka jemnosti provedení. Rukojeti mečů bývají 
buď také železné, anebo bronzové; i měď se vyskytuje. Bronzové 
dráty byly i na pochvě.289)

Z ostatních nevzácných kovů je pozoruhodnější nález skupiny 
drobných měděných figurek, tvořících část sbírky Nardoniho, o níž 
bylo svrchu mluveno. Jsou to malé figurky lité a pilníkem přibrou- 
šené, 5—8 cm dlouhé. Trup a hlava jsou jenom celkově naznačeny, 
ruce a nohy vytaženy do hrotů ; většinou jest primitivně naznačeno 
pohlaví důlkem neb vypuklinou.* 240)

Rovněž z mědi zdá se býti několik drobností ozdobných 
(prstenů, přasek) nalezených v pohřebišti na Foru.241)

Stříbrné a zlaté předměty.

Stříbro a zlato byly ovšem i v Latiu drahými kovy a proto 
jsou výrobky z nich vzácné. Přece však některé hromadné nálezy 
dovolují učiniti si představu, jakých se v praehístorickém Latiu uží
valo ozdob z tohoto materiálu.

Ze stříbra byly hotoveny jednak šperky, jednak ozdobné ná
doby. Mezi šperky lze počítati spirálové prsteny ze stříbrného drátu, 
sponky, drobné kování, mezi ozdobné nádoby pak patří misky a 
číše, většinou šupinově vytepávané. Zvláště cenné jsou cisty, nale
zené v hojném počtu v Praeneste.242) Byly dřevěné a obité stříbrným 
plechem vytepaným a vysekaným, s pásy, představujícími jednak 
bohatou ornamentiku ze stilisovaných prvků rostlinných, jednak 
výjevy z života lidského a zvířecího.

239) Srovnej tab. XXXI a XXXII v Sergiho knize Italia a u Pinzy, Monumenti, 
tab. III, č. 5; tab. XV č. 1 a 5; Bull. com. archeol. 1912, str. 46 n; Della Seta, Italia 
antica, str. 63.

240) Pinza, Monumenti, tab, 16. č. 1—13, 15.
241) Not. Sc. 1903, str. 397.
242) Nález je vydán v Bullettino dell' Instituto 1862, str. 84 nn; Monumenti 

dell' Instituto Vili. tab. XXVI. — Srv. Pinza, Monumenti, si. 563 nn. — Montelius, 
Civilisation primitive, tab. 365—370.
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I zlaté předměty nalezly se v Latiu hlavně v jednotliých bohatých 
hrobech. Zase to bylo Praeneste, kde se objevilo několik cen
ných zlatých šperků, tak na př. dva pásové tepané náramky dětské, 
náhrdelník, kde se leštěné kameny střídají se zlatými plátky a drob
nými přívěsky. Z nápadnějších přívěsků je zajímavá na př. podoba 
položeny a poloptáka, malá plochá a tepaná svastika, konečně bulla 
se silně modelovanou výzdobou srpovitou a kruhovou.

Z jiných latiálních zlatých ozdob sluší připomenouti bohatě 
vytepávaný a původně drahými kameny zdobený obdélný štítek 
s výběžky po obou stranách, jenž sloužil patrně jako ozdoba hrudi.243)

Krom toho nalezeny byly některé drobnosti zlaté v jednom 
z hrobů okruhu albského244) a v Gabiích.245)

Při značné hmotné i umělecké ceně zlatých a stříbrných ozdob 
bylo by lze už samo sebou předpokládati, že nebylo ani možno, 
aby Latium, tedy území poměrně malé a vůči sousedům tehdá ještě 
poměrně chudé, bylo mohlo v tomto oboru vytvořiti něco originál
ního, třebas i jenom ustálením a individualisováním některých typů 
odjinud vzatých, jak se to dálo v jiných oborech výtvarného umění. 
Zlaté a stříbrné ozdoby z Latia jsou už námětem a zpracováním 
svých ozdob výmluvnými svědky svého původu foínicko-kypersko- 
řeckého.246)

Ráz tohoto odvětví umělecko-průmyslového byl tak odchylný 
od toho, co bylo v Itálii tradiční, že na něm nemohla nic měniti 
ani pokolení výrobců, kteří si osvojili tento nový způsob práce. 
Cista ficoronská dokazuje na př. velmi výmluvně, že byla vyrobena 
domácím umělcem, ale typ její je úplně cizí domácímu umění. Byl 
to jakýsi příliv mezinárodního umění, jenž zaplavil Itálii od Cam
panie až po Etrurii. Bylo to umění celým svým rázem aristo
kratické a exklusivní, jehož výrobky svou hmotnou a uměleckou 
cenou vymykaly se vulgarisaci. Proto mohly sí zachovati svůj pů
vodní ráz nedotčený a neobměněný, ať pocházejí z Etrurie, Latia 
nebo Campanie.

Výroba jejich zavedena byla i v těchto krajích, jak ukazuje 
na př. zcela nepochybně sponka z Pra neste, opatřená nápisem 
umělcovým.

Řemesla a drobný průmysl, vyrábějící nářadí a Ozdoby z ma
teriálu obyčejného, jsou ovšem konservativnější. Proto vedle drahých 
předmětů čistě východního typu nalézáme nářadí typů bud úplně 
domácích anebo s přizpůsobenými prvky z nejbližšího sousedství.

242) fotografie u Pinzy, Monumenti, sl. 557—558 č, 164.
244) v. Helbig, Annali dell' Inst. 1884, str. 126.
245) G Pinza, Bull. com. archeol. 1903, str. 352 nn.
246) p. Ducati, L'arte classica, (1920 Turin), str. 133 nn. Della Seta, Museo di villa 

Giulia I str. 358 nn ; Italia antica str. 73 η ;
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Jiný materiál.

Z jiného materiálu ozdobného vyškytají se v Latiu dosti často 
jantar a sklo, upravované nejvíce v články náhrdelníku, ovíjející 
oblouk sponek a zpestřující kovové plochy. Vedle nich nalezeny 
byly i drobné plochy smaltované.247)

Zajímavá je sponka z kotoučků jantarových, provlečených 
bronzovým drátem.248)

Mušle jako ozdůbky nebyly neznámý;249) ozdob koštěných 
je málo.250)

* *
#

Srovnání praehistoricko-archaeologického materiálu latiálního 
s ostatním italským ukazuje zřejmě, že kultura doby železné v Latiu 
je odnoží kultury zvané villanovskou. Je přirozeno, že v Latiu se 
ustálily anebo převládly některé typy, které dávají jeho výrobkům 
zvláštní ráz, ač ovšem — jak bylo svrchu ukázáno — nejde tu 
nijak o úplnou isolaci. Rovněž je pochopitelno, že výrobky latiální, 
tak jako kultura vůbec, nezůstaly bez styků a vlivů ze sousedství. 
Ráz a míra těchto cizích vlivů byly určovány rozmanitými okolnostmi, 
z nichž nejdůležitější byly dvě : schůdnost cest, jimiž se ubíral obchod, 
a pronikání cizích prvků ; jinými slovy : styky obchodní a poměry 
politické.

Pro Latium je nejdůležitější cesta obchodní vyznačena tokem 
tiberským a mořským pobřežím. Tím lze si snadno vysvětliti, proč 
bylo tak velmi málo pravidelných styků v době praehistorické mezi 
Latiem a jeho severními a východními sousedy. Pobřežní plavba a 
tok tiberský připoutával Latium hlavně k Etrurii, a ve prospěch 
etruský byla i ona druhá složka, politická.

Etruská expanse, která si dovedla na čas podmaniti Latium a 
Campami, projevovala se před dosažením tohoto nejvyššího cíle po- 
nenáhlým pronikáním do území faliského a latinského. Uvážíme-li 
ještě, že Etruskové si do Italie přinesli a stále udržovali styky s řec
kým orientem, je patrno, že jejích kultura byla na vyšším stupni, 
zejména co, se týče výtvarnictví, a proto tím snáze nacházela cestu 
do Latia. Řecké vlivy na Latium dlouho se uplatňovaly prostřed
nictvím etruským; jen velmi pomalu a poměrně pozdě přijímalo 
Latium cizí vlivy odjinud.

247) Pěkný nález v hrobě I na Foru, v. Not Sc. 1903, str. 399. — v hrobě M 
tamt. 1905, str. 152 nn., 164 nn.

248) Not. Sc. 1905, str. 164; podobná u Montelia, Civilisation primitive, ser. B 
tab. 90 č. 11, z Villanovy.

249) Not. Sc. 1905, str. 181.
250) na pf, náramky, Not. Sc, 1903, str. 397; 1911, str. 160, náhrdelník tamt. 

1911, str. 182; srv. Bull. com. archeol. 1912, str. 56 n.



Str. 108. OBZOR PRAEHISTORICKÝ Čís. 2.

Otázky chronologie a národopisu obyvatel praehistorického 
Latia jsou ovšem problémy samostatné, kterými se tu nelze po
drobně obirati. Lze jen celkově naznačiti časový rámec praehisto- 
rické kultury latiální, pokud dosavadní badání dovoluje dojiti k ně
jakému positivnějšímu výsledku.

Otázka chronologie rozpadá se vlastně na dvojí úvahu : o vnitřním 
časovém vývoji, a o jeho zařazení absolutním. Co se týče prvého, 
tu poměrná hojnost materiálu, hlavně hrobů a keramiky, jakož 
i hojnost srovnávacího materiálu okolního dovolují zcela zřetelně 
určiti význačné stupně vnitřního vývoje.351)

Je naprosto patrný postup od primitivních, sušených anebo 
hrubě pálených džbánů, misek s dvojitým uchem a hrníčků nezdo
bených anebo opatřených nejvýš jen výčnělkem, rýhou nebo vrypem, 
k nádobám stejných sice tvarů, ale jemnějšího materiálu, dokona
lejší výroby a výzdoby ; po nich pak přicházejí nádoby buccherové 
se svým vlastním vývojem, a konečně zboží protokorinthské a jiné 
řecké. Rovněž lze pozorovat vývoj v architektonice hrobů, od pri
mitivního pokrytí kameny až k úplným umělým sarkofágům a ko
morám hrobním.

Srovnáním materiálu latiálního a etruského ukazuje se zcela 
zřejmě, že vlivy etruské nepůsobily od počátku, nýbrž že villanovská 
kultura žila v Latiu po určitou dobu svým životem, a to asi od 
IX. století před Kr.251 252 253)

V VII. století počíná se prudce uplatňovati vliv etruský, a to 
jednak přímým dovozem, jednak působením na výrobu i výzdobu 
domácího zboží latiálního.353)

Tento prudký příliv etruské kultury do Latia byl ve spojení 
s expansí Etrusků do střední Italie ; ústupem Etrusků pak začíná 
doba historická.254)

251) Pinza, Monumenti, sl. 405—467 ; Bull. com. archeol. 1912, str. 59 n; Behn, 
Ital. Alterthiimer, str. 37 nn; Ducati, L'arte classica, str. 127 nn.

252) Sergi, Italia, str. 298 nn.
253j G. Karo, Bull. di Paletn. 1898, str. 144 n; Groh, Řím, str. 51 a 95.
254) Když byl tento článek napsán a částečně už vydán, vyšla publikace Ita

lische Gräberkunde I., již napsal Fr. Duhn. Že jsem jí nemohl užiti, nebylo — tuším 
— tomuto přehledu příliš na újmu, poněvadž hniha Duhnova má sice bohatou biblio
grafii, ale je psána nepřijatelnou methodou, z níž nelze získati poučeni o vývoji kul
tury v Latiu.
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Lazio nell’ epoca preistorica.
In questa memoria vogliamo riassumere tutto ciò che si conosce 

della paletnologia laziale per il tramite di trovamenti archeologici. 
Per „Lazio“ sotto questo punto di vista deve intendersi non quello 
storico, il „Lazio antico“, ma solo un territorio esteso da Roma a 
Přeneste, da Tibur al lago di Albano, cioè il paese, ove all' alba 
della storia abitarono i „Latini“, la provenienza e i rapporti etnici 
dei quali qui non si esaminano.

Quanto alla formazione geofisica, il Lazio fa parte della „Cam
pagna", sorto con essa per Γ attività vulcanica. Può darsi che pure 
Γ alveo Tiberino non è che una fessura ď origine sismica: il Tevere, 
Γ Aniene e il lago ď Albano (un antico cratere spento e riempitosi dell' 
acqua) contribuirono a formare l'aspetto fisico-idrografico del Lazio.

Dell' epoca paleolitica non si hanno che pochissimi oggetti per 
comprovare 1' esistenza di una civiltà primitiva. Ma non è lecito 
dedurre che il Lazio fosse sede di quei primitivi, perchè questi 
oggetti hanno potuto crollare dalla montagna Appenina cogli strati 
glaciali, come benissime indovinò già M. St. Rossi. Sono i raschiatoi 
e le punte di freccia in selce, trovati in maggior parte nelle vallate 
del Tevere e del Teverone. Intorno al lago di Albano apparve un 
po di materiale musteriano, ma le circostanze di trovamenti sono 
poco sicure.

La roba neolitica ed eneolitica in Lazio, sebbene scarsissima, 
ci mette dunque in condizione di riconoscervi già domicili stabili. 
Accanto a qualche esemplare di ascia in pietra liscia, tornarono in 
luce interi depositi o tombe, come furono p. es. quelle su Mte Porzio, 
o nelle vicinanze di Frascati, le tombe presso Monticelli (con sche
letri rannicchiati), o quelle presso Cantalupo Mandela (tomba dei cac
ciatori). Dei materiali rinvenutivi si hanno vari oggeti ed armi in 
selce e parecchi esemplari di vasi, fabbricati ď argilla vulcanica locale.

L' età di bronzo è rappresentata nel Lazio con sole tre asce, 
una trovata presso lago di Albano e 1’ altre sull' Esquilino. Malgrado 
ciò pare poco verisimile 1’ opinione di Colini, che si trattasse ď 
intrusione della civiltà terramaricola. È sicuro, che se questa civiltà 
si fosse spinta cosi lontano, non si capirebbe come non ne rimassero 
tracce più larghe. Anzi non si può prestar fede alla supposizione 
che ogni civiltà di bronzo in Italia fosse ď origine terramaricola.

La più diffusa e la meglio conosciuta civiltà del Lazio è quella 
di ferro, per il tramite della quale si giunge fino alla piena luce 
storica. La quantità del rispettivo materiale ed il suo ordinamento 
topografico e sistematico vengono indipendentemente esaminati.

Premesso un cenno sul metodo adoperato nello scavare e nel 
trattare il materiale scoperto, mi accingo a descrivere il Lazio nell’ 
età di ferro, seguendo prima la divisione topografica, cioè 1. le sco
perte presso lago di Albano, 2. scoperte in città, 3. scoperte in 
altre località.
3
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Presso il lago di Albano si ebbero i primi materiali preistorici 
già dal 1816, cioè quelli delle vicinanze di Castel Gandolfo, pub
blicati poi da Al. Visconti. La zona delle scoperte si allargò salendo 
poi attraverso il Mte Cucco, Mte Crescenzio o la pianura Campo- 
fattore fino a Marino, diramandosi da qui verso Tuscolo, Mte Cavo 
e lago di Nemi. Le scoperte successero a varie riprese, disgrazia
tamente con poca cura e diligenza, come si vede p. es. sul vivissimo 
scambio delle opinioni fra M. St. de Rossi e G. Ponzi. Per Γ avve
nire difficilmente si può sperare che qualche scoperta di grande 
importanza avrà luogo in questi dintorni.

A Roma la condizione degli scavi fu tutt’ affatto differente 
visto Γ alzarsi del suolo già nei tempi dell antichità storica. Ciò vuol 
dire che a Roma il materiale preistorico tornò alla luce solo quando 
si cominciò la grande attività edilizia dopo la presa di Roma, 1' anno 
1870. Infatti a cominciare dal 1874 si trovarono le tombe preisto
riche presso s. Eusebio, nelle vicinanze di Castro Pretorio, davanti 
alla porta Collina, in via Goito, sula piazza Magnanapoli. Fu il Nar- 
doni, che salvò e pubblicò questo materiale. Poco dopo si proce
dette a pubblicare gl' inventari sommari nell „Bull. Com. Arch.“ e 
nelle „Not. scavi“, ma solo dopo il 1885 Γ organizzazione del lavoro 
di conservazione può considerarsi assai soddisfacente. In quest’ 
epoca si sono scoperte le vaste necropoli sull' Esquilino, sul Quiri
nale e sul Viminale. Fino al 1896 non si ebbe una spiegazione ve
ramente scientifica dei materiali tornati in luce a Roma. Dopo il 
saggio lodevolissimo di L. Mariani, e riassunto fatto da Montelius, 
fu G. Pinza ad intraprendere successivamente la pubblicazione dell' 
intero materiale preistorico romano e laziale, finora conosciuto. Ma 
intanto cominciò la celeberrima scoperta del sepolcreto nel Foro, 
di cui il merito spetta a G. Boni-, lo stesso pubblicò nelle „Not. 
scavi" una minutissima ed accuratissima descrizione di questo se
polcreto. Gli oggetti trovati nel fondamento della statua equestre 
di Domiziano non possono reputarsi come avanzi di sepoltura; nem
meno gli scheletri trovati ivi fecero parte del sepolcreto nel Foro, 
essendo la loro posizione e condizione straordinaria. I trovamenti 
preistorici sotto il suolo romano, più tardi, nel 1907, furono comple
tati con il rinvenimento fatto sul Cermalo, Disgraziatamente nello 
scavo di questa necropoli non si procedette colle stesse precauzioni 
come fu in quello del Foro. Per 1' avvenire si può sperare che pure 
sul Celio un di verranno in luce alcune tombe primitive.

Accanto alle tombe primitive esistono a Roma altri monumenti 
preistorici, cioè i vari toli, come il cosidetto Tulliano e quelli sull 
Palatino. Quanto al Tulliano pare improbabile 1' ipotesi di Pinza, 
che si trattasse ď una camera sepolcrale di stile miceneo. Il Cam
pidoglio non fu mai un sepolcreto; le rispettive tradizioni sul „caput 
Oli“ e sulla „Tarpeia“ hanno 1' origine etiologica e sono senza fon
damento reale. Insufficiente è pure la supposizione che il Tulliano 
fosse camera sepolcrale di tipo miceneo; per questa identifica
zione ci mancano molti elementi caratteristici ď architettura sepol-
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craie micenea. Dalla topografia dei sepolcreti preistorici trovati a 
Roma e dalla loro cronologia si può ricavare che verso Γ anno 600 
a. Cr. le antiche abitazioni dei villaggi esistenti sulle colline romane 
perdettero loro indipendenza e si trasformarono in una Città pro
porzionalmente grande, di cui il centro fu il Foro. Da quest' epoca 
in poi, i sepolcreti hanno dovuto ritirarsi dietro i confini della nuova 
Città. Ecco perchè sul Cermalo, nel Foro e sulle parti dell' Esqui
lino situate verso il Foro, non solo cessano a quel certo punto 
cronologico le sépulture, ma pure scompaiono le tombe. — La po
sizione esatta ed il numero di quei villaggi primitivi non si conoscono.

Nelle altre contrade laziali pure si rinvennero gl' avanzi della 
civiltà dell' età di ferro. Possono citarsi Castiglione, Palestrina, Prat- 
tica di mare, Palombara, Velletri, Ardea, Conca. Alcune delle loca
lità nominate, all’ alba della storia furono in possesso degl' elementi 
etnici non latini.

Si vede che la massima parte del materiale preistorico ro
mano appartiene ai sepolcreti; se ne capisce la ragione, visto che 
le sépulture poste sotto terra furono sempre più protette che le 
dimore dei vivi contro i danni. Fra le scoperte interessantissime 
non-sepolcrali bisogna contare oltre i „tholoi“, la famosa favissa con 
dentro la stipe votiva, trovata sotto la scalinata della chiesetta di 
S. Maria della Vittoria.

Nel Lazio si conosceva un doppio modo di deporre le salme: 
l'inumazione e l'incinerazione. Questo fatto interessantissimo di
pendeva della posizione geografica del Lazio, essendo l'uso ď 
inumare le salme diffuso nella zona dal Piceno, attraverso i Marsi, 
i Peligni, il Sannio, la Lucania ed il Bruttio, invece 1' uso di cremare 
si trovava fra gli Istri, fra i Veneti, fra gli Umbri, così il Lazio si 
trovava fra una zona e Γ altra. I rapporti vicendevoli fra ambedue 
i modi di sepoltura nel Lazio sono difficili a stabilirsi, visto che 
non sempre si conservarono le tombe intere, anche se si scavasse 
con molta precauzione. Le sépulture dei bambini fino a 6 anni non 
ci contano, perchè essi furono inumati sempre. Nella necropoli albana 
e in quella del Foro è prevalente il numero delle tombe a incine
razione, sull' Esquilino quelle a inumazione. Nel Foro si può con
statare che 1' uso di inumare i cadaveri man mano acquistava la 
preponderanza, senza però che l'incinerazione cessasse. Le tombe 
a fossa furono scavate sempre in direzione di NO a SE, o in quella 
di NE a SO ; pure le urne-capanne seguivano con la loro porticina 
questa orientazione.

Tombe a incinerazione. Le salme non si comburevano 
nei pozzi destinati alla sepultura, perchè furono troppo piccoli. Dopo 
la combustione i resti venivano messi dentro 1' urna, comunemente 
separati per ogni persona. Le urne si trovano o in forma di ca
panna, fabbricata molto accuratamente ad imitazione delle dimore 
dei vivi, o in forma di notissimi vasi biconici con coperchio, o fi
nalmente in forma di piccoli sarcofaghi in pietra. Le urne cinerarie 
fittili solevano collocarsi in un gran dolio, riempito poi con vasellame
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votivo e con resti di cenere del rogo; il dolio fu immerso nell' 
apposito pozzeto scavato nel fondo del pozzo sepolcrale. Qualche 
volta si vede tralasciato Γ uso del dolio, e Γ urna con tutti i doni 
fu depositata nel piccolo speco scavato in fondo alla parete verti
cale della tomba. Il pozzo fu riempito poi con pietre, con interposto 
quà e là qualche strato di terra. Le urne in forma di sarcofago in 
pietra ebbero naturalmente una protezione più leggiera, conveniente 
alla sua resistenza più forte.

Tombe a inumaziome. Esse costituiscono nel Lazio quattro 
gruppi, cioè:

1. Le salme sono inumate senza sarcofago, protette solamente 
con ammasso di pietre,

2. le salme sono inumate nei sarcofaghi di tronco di quercia 
tagliata, o in quelli di terracotta, fabbricati ad imitazione dei tronchi 
ď albero ; due esemplari di questo ultimo genero rinvenuti in Quiri
nale sono finora le uniche prove che si possiedono.

3. tombe con sarcofaghi in pietra, provenienti di epoca più recente,
4. tombe a camera, la divulgazione delle quali fu aiutata dall’ 

influenza etrusca.
Del materiale antropologico ben poco si possiede, e spetta a 

vari tipi, fra i quali si hanno pure diverse abnormalità.
I prodotti in terracotta sono interessantissimi perchè vi 

si palesa molto bene lo sviluppo dell' arte indigena ed il sopprave- 
nire delle influenze straniere, I vasi si fabbricavano a mano, relati
vamente molto lunghi ; le anse e le manovelle si attaccavano a parte. 
L'argilla vulcanica contenente molti silicati, essendo bruciata all' 
aperto ebbe una superficie lucida; si lisciava poi e si proteggeva 
con ingubbiatura di argilla finissima lavata.

Dall'Etruria si prese l'uso di bucchero e gli si diede nel Lazio 
uno sviluppo considerevole; ma i vasi con superficie bianca dipinti 
a rosso, non trovarono diffusione. La decorazione di vasi fu plastica 
o grafita. Spessissimo s’incontrano le corde e verghe, formanti in
torno al vaso una specie di rete. Interessantissima e pure l'imitazi
one degli elementi architettonici fatta nelle urne-capanne. Una spe
cialità laziale sono i „calefattori", colle pareti di sostegno tagliate 
in forma della svastica. I grafiti adoperano solo gli elementi geo
metrici, salvo la ceramica sicionia o protocorinzia, venuta nel Lazio 
verso la fine del VII, secolo.

La lavorazione del rame, del bronzo, e del ferro non ebbe uno 
sviluppo veramente largo ; gli oggetti più fini e più ricchi venivano 
importati, ciò che vale pure per gli arredi ď oro e ď argento ; pure 
qualche altra materia trovò via nel Lazio. Fu specialmente l'arrredo 
orientale, di tipo greco-fenicio, che ebbe accoglienza dalle famiglie 
dei principi laziali.

La civiltà laziale nell' età di ferro è di tipo villanoviano, distin
guendosi con vari caratteri individuali. Essa cominciò a fiorire già 
nel sec, IX., per incontrarsi più tardi con potente influenza etrusca, 
cioè infuenze greco-orientali.


