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Spony v římských hrobech na Fóru.
Vladimír Groh.

Praehistorické pohřebiště římské, objevené na Fóru, podél „svaté 
cesty“ u chrámu Antonina a Faustiny1) vydalo velmi mnoho materiálu 
důležitého pro lepší poznání a správné datování hrobních typů, po
hřebních obřadů a praehistorické keramiky. Poměrně méně bylo 
nalezeno předmětů kovových; z nich nejzajímavější jsou spony.

Jejich zajímavost nespočívá ani tak v typech nebo ve způsobu 
provedení či výzdoby, nýbrž v tom, že zvláštní poměry pohřebiště 
na Fóru a naprosto přesný a spolehlivý způsob jeho propátrání poskytl 
hojné poučení v spletitých otázkách absolutní i relativní chronologie 
předhistorícké střední Italie.

Především nutno si uvědomiti, jakého druhu jsou hroby v pohře
bišti na Fóru, v kolika a kterých se našly spony, a jaký je jejich počet. 
O tom poučuje tato tabulka:

Žárových Kostrových Dětských Celkem

hrobů vůbec 25 9 18 52

hrobů se 
sponami 4 3 6 13

spon v hrobech 4 4 23 31

Rozdíl mezi poměrně malým počtem žárových hrobů se sponami 
proti oběma druhým skupinám vysvětlí se snadno užitkovým rázem 
spony, která sloužila k úpravě oděvu a k upevnění ozdob na něm.2) 
Při pohřbu žehem byly všechny součásti oděvu a ozdoby ztráveny 
ohněm ; spony, které byly vloženy do popelnic k pozůstatkům nebožtí
kovým,3) nemohou pocházeti z úboru, který měl na sobě při kremaci. 
Zajímavo je, že všechny spony z žárových hrobů na Fóru nacházejí 
se uvnitř popelnic, a to vesměs jako jediné předměty tělesné úpravy; 
vůbec pak jedinými předměty jsou v hrobech S, T, Y, kdežto v hrobě 
U byl kromě spony ještě hrníček hrubé práce se sítkovou plastickou 
ozdobou. G. Boni se domníval, že i bronzové úlomky z hrobu V4) 
lze pokládati za zbytky oblouku spony. Tvar zlomků tomu však ne
nasvědčuje, a krom toho nutno připomenouti, že tyto úlomky ležely

1) Groh, Řím (1923 Praha) str 44; Obzor praehist. III. 1924 str. 36 n.
2) Zvláště poučný je po této stránce hrob M, viz G. Boni v Not. Scavi 1905, 

str. 153 n.
3) Hrob S, Not. Scavi 1906, str, 30; T, tamt. str. 38; U, tamt. str. 43; Y, tamt. 

str. 294 a j.
■·) Not, Scavi 1906, str. 274; srv, Fr. Duhn, Ital. Gräberkunde I (1924 Heidel

berg) str. 423.
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mimo popelnicí, kdežto ve všech ostatních 4 případech byla spona 
přímo v popelnici.

Dalším zajímavým zjevem je, že v kostrových hrobech dětí i do
spělých vyskýtá se spona v úplně stejném procentu,5)

Tážeme-li se po relativní chronologii hrobů, v nichž se nalezly 
spony, lze se při odpovědi opírati o tato fakta : Žárové hroby jsou 
na Fóru celkem starší, než kostrové hroby dospělých,6) ale převládnutí 
inhumace, jímž však kremace nebyla zatlačena, neznamená příchod 
nového obyvatelstva, nýbrž jen sesílení vlivu inhumujících sousedů. 
I v době rozšířeného užívání kremace bylo v Latiu obvyklé u rodů, 
jež spalovaly dospělé nebožtíky, pohřbívat! dětí až asi do věku šesti 
let.7) Proto je nutno užiti pro časové rozřadění dětských kostrových 
hrobů jiných kriterií, aby bylo možno poznati jejich větší či menší stáří.

Žárové hroby, v nichž se našly spony, jsou (podle označení, jež 
zavedl G. Boni] S, T, U, Y ; ty lze zařaditi do první skupiny. Dětské 
kostrové hroby jsou: D, I, M, O, P, FF. V hrobech D, I byly mrtvoly 
uloženy do rakví vyrobených z vydlabaných pňů dubových.8) Už tato 
okolnost je známkou poměrně menšího stáří hrobů,9) a potvrzení toho 
nacházíme přímo v pohřebišti na Fóru. Hrob I zničil úplně kostrový 
hrob J, který tudíž musil býti o tolik starší, aby jeho porušení ne
bylo pociťováno jako nepřípustné.10 * 12) Byla tudíž mezi nimi značná 
časová mezera. Poněvadž však hrob J lze považovati za současný, 
anebo aspoň časově velmi blízký hrobu T,1') plyne odtud zcela jasně, 
že hrob I je podstatně mladší, než hrob T a ostatní patřící do této 
skupiny. Potvrzuje se to i obsahem hrobu I, v němž byly nádoby 
buccherové a geometricky vyzdobené, jaké se našly v hrobech G 
a AA; poněvadž jedině tyto dva hroby na Fóru obsahovaly také už 
po sikyonské (protokorinthské) nádobce, je tím prokázáno, že jsou 
z tohoto pohřebiště nejmladší.'3) Ale nejen keramikou, nýbrž i jiným 
materiálem souvisel hrob I s prokázané nejmladšími hroby. Na př. 
železné předměty byly nalezeny jen v hrobech G a I.13) Hrob D byl 
k hrobu I v těsném vztahu jak užitím dubového pně za rakev, tak 
i shodami ve zboží keramickém.14) Jest tudíž nutno klásti hroby D, I 
mezi nejmladší na Fóru.

5) Proč nutno rozdělovati dětské kostrové pohřby od pohřbů dospělých, o tom 
viz Obz. praehist. III. 1924, str. 79.

6) V Obz. praehist. III. str. 80 n.
7) Plinius, Natur, hist. VII. 71; lu ven a lis XV. 139; v Obzor praehisto- 

rický III. 1924, str. 79.
8) Not, Scavi 1903, str. 162 a 396.
9) Fr. Duhn, Ital. Gräberkunde I. str. 467.

’°) Not. Scavi 1903, str. 415; 1906, str. 7 n; Obz. praehist. III.
n) Not. Scavi 1903, str. 416.
12j Not. Scavi 1903, str. 388 n; 1911, str. 160; Chr. Huelsen, Die Ausgra

bungen auf dem Forum Romanum 1902—1904 (Řím 1905) str. 107 nn. Srv. Obzor 
praehist. III.

*3) Not. Scavi 1903, str. 386 a 410.
14j Přehledně u Huelsen a, str. 107 nn.
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Zbývají hroby B, M, O, P, FF, KK, PP, které nutno rozřaditi. 
Tři z nich — B, KK, PP — jsou kostrové hroby dospělých, ostatní jsou 
dětské. Srovnáním úpravy hrobové, a zejména způsobu, jakým byla 
položená tam mrtvola chráněna kameny, ukazuje se zcela zřetelně 
(a souhlasně s ostatními okolnostmi, na př. s nalezenou keramikou), 
že hrob P je mladší než hrob M a skupina tomuto hrobu blízká. 
Kameny, které v hrobě M a jemu blízkých, tvoří ochranný sklípek, 
jsou totiž částečně upraveny, a vrstva tvořící stříšku, byla postavena 
uměleji, než v hrobě P, primitivnějším. Dále pak možno stanovití, že 
hrob B je rozhodně časově blízký hrobu X, žárovému, jak svědčí 
pečlivá opatrnost, se kterou byl činěn pokus napraviti škodu, způso
benou žárovému hrobu X kopáním hrobu B,15) Tím se hrob B spolu 
se starším kostrovým hrobem P stávají novým potvrzením současností 
kremace s inhumací v Římě. Okolnost, že hrob B obsahuje pohřeb 
dospělého člověka, je zvláště cenná a významná.

Hrob P může tudíž býti bez rozpaků přiřazen k svrchu uvedené 
skupině žárových hrobů STUY jako s nimi současný, hrob B pak 
přijde hned potom. Stejně bez obtíží lze určití i příslušnost hrobu KK. 
Jeho keramický obsah přibližuje ho k hrobu X,16) jenž — jak uve
deno výše — je jen o málo starší hrobu B. A z jiných známek, na 
př. z úpravy kamenné stříšky na ochranu mrtvoly a j., lze dojiti po
tvrzení, že skutečně hrob KK je přechodným typem mezi první sku
pinou — S, T, U, Y, P — a skupinou representovanou hrobem B.

Hroby M, O, FF mají jednu společnou vlastnost, která velí za- 
řaditi je do jedné skupiny: jsou to totiž všechny kostrové hroby 
dětské, lišící se od skupiny nejmladších hrobů D, I nedostatkem rakve 
z dubového pně, od skupiny KK, B pak lepší a dokonalejší ochranou 
mrtvoly. Co se týče zařazení hrobu PP, lze se tu opírati jen o zjištění 
při výkopu, že byl chráněn kruhovými kusy tufu.17) Tím by se hlásil 
do skupiny hrobů KK a B. Byla by tedy pravděnejpodobnější časová 
řada hrobů na Fóru, obsahujících spony, asi tato:

I. skupina: hroby S, T, U, Y, P.
II. skupina: hroby KK, B, PP.

III. skupina: hroby M, O, FF.
IV. skupina: hroby D, I.18)
Získavše takto časové roztřídění hrobů do skupin, můžeme podle 

nich přikročiti ke zkoumání vlastních spon.

15) Not. Scavi 1906, str. 275 nn.
16) Not. Scavi 1911, str. 182.
17) Not. Scavi 1911, str. 188.
18) Mimochodem lze připomenouti, že tímto podrobným zkoumáním chronologie 

některých hrobů na Fóru, přispěje se k vyvrácení Bonniho theorie (Not. Scavi 
1903, str. 381), odmítnuté pro nedostatečnost důvodů v Obz. praeh. III. str. 81 n, 
podle kteréž theorie by hroby s orientací severovýchodní byly starší hrobů s orien
tací severozápadní. Mezi „staršími" hroby ocitl by se tak mimo jiné i hrob D, mezi 
mladšími pak P, KK, BB. Hroby IL a IV. skupiny časové by byly od sebe odtrženy. 
Tím vším se ukazuje, že orientace hrobů nebyla v nijaké souvislosti S jejich chronologií.
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Skupina I.: hroby S, T, U, Y, P.
V hrobě S19) v ossuariu byla bronzová, hadovítá sponka se 

spirálným opěrným kotoučkem do plocha roztepaným. Oblouk má dvě 
smyčky, z nichž větší slouží zároveň za pružinu jehlice; jehlice se 
u kotoučku přidržovala kolenem vytaženým z oblouku. Délka spony 
je 79 mm. Pro oxydaci povrchu nelze určití, byla-li nějak zdobena.

V hrobě T, rovněž v ossuariu,20) byla 71 mm dlouhá bronzová 
spona s obyčejným obloukem, nepříliš zesíleným, pružným závitem 
a krátkým třmenem ohnutým do půlkruhu. Ozdob není,

V hrobě U, v chýžkové urně,21) byla bronzová spona hadovítá, 
dlouhá 57 mm, s kotoučem z roztepané spirály. Pěkně je zachováno 
koleno na zachycení jehlice.

V hrobě Y, zas uvnitř chýžkové urny,22) byla 61 mm dlouhá 
bronzová spona hadovítá s opěrným kotoučem. Má dvě malé zvlášt
nosti: je roztepána nejen spirála kotouče, nýbrž i kraj oblouku až 
k první malé smyčce, a pak druhá smyčka je proti prvé mnohem 
větší, než bývá obvyklo; také je hned za ní, takže obě smyčky jsou 
odděleny jen kratičkým ohybem.

V hrobě P23) našla se bronzová hadovítá spona, 88 mm dlouhá, 
s opěrným kotoučem (ze spirály) a začátkem oblouku roztepaným. 
Na kotouči a oblouku mezi oběma smyčkami jsou stopy rytých 
čar a úhlů.

Skupina II.: hroby KK, B, PP.
V hrobě KK24) našly se dvě spony. Jedna z nich má obyčejný 

oblouk zdobený rytými čarami, a sice střídavě svazky rýh, běžícími 
příčně k oblouku, a šikmými čárkami klasovitě sestavenými. Na jednom 
konci oblouku je zachován pružný závit a začátek jehlice, na druhém 
krátký třmen ohnutý do oblouku ; v něm spočívá ještě kus jehlice. 
Z druhé spony, hadovité, je zachován opěrný kotouč z roztepané 
spirály a ohbí na zachycení jehlice.

Hrob B2’) obsahoval sponku bronzovou s obloukem hadovitým 
a kotoučem z roztepané závitnice. Mezi oběma smyčkami má oblouk 
žebrovíté rýhování.

V hrobě PP26) byla v ossuariu spona s obyčejným obloukem, 
zkrouceným uprostřed závitovitě.

Skupina III.: hroby M, O, FF.
Hrob M je z celého pohřebiště na ozdobné předměty nejbohatší. 

Ze spon obsahoval především sponu s loďkovým obloukem,27) při níž 
se jehlice zavírala do třmenu ; zachován je oblouk, pružný závit a část

19) Not. Scavi 1906, str. 30, obr. 32.
20) Not. Scavi 1906, sts. 38 a obr. 38 na str. 39.
21) Not. Scavi 1906, str. 43 a obr. 44 na str. 44.
22) Not. Scavi 1906, str. 294, obr. 38.
23) Not. Scavi 1905, str. 192 n, obr. 81.
24) Not. Scavi 1911, str. 182 a obr. 27, str. 183.
25) Not. Scavi 1903, str. 133, n obr. 12—13, str. 134.
26) Not. Scavi 1911, str. 189.
27j Not. Scavi 1905, str. 158 a obr. 20.
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jehlice. Této sponě je velmi podobna druhá,28) u níž chybí sice pro
středek jehlice, ale za to je zachován třmen. Vnější část třmene je 
značně protáhlá a je vytažena do špičky. Celková délka sponky je 
88 mm. Třetí sponka z tohoto hrobu29) má obyčejný oblouk, ale silně 
rozšířený a na něm navlečeno pět bronzových prsténků: dva krou
cené, dva hladké a jeden, jehož konce jsou zakrouceny ve spirálu. 
Jehlice se zavírá do třmene, velmi protáhlého, z něhož však zbývá 
jen začátek. — Čtvrtá spona je o oblouku3') loďkovitém, s třmenem 
protáhlým; jeho spojení s obloukem není zachováno. — Z páté spony31) 
zbyl jenom oblouk, velmi vydutý. Z šesté spony32) je zachován celý 
oblouk loďkovitý, pružný závit se začátkem jehlice a začátek velmi 
protáhlého třmenu. Sedmá spona33) je velmi zajímavá: obyčejný oblouk 
je z bronzového drátu stejné tloušťky, jako jehlice, a na něm je na
vlečeno pět kousků tmavého jantaru, seříznutých do těles o podélném 
průřezu komolého kužele o základně ven vypouklé. Poněvadž však 
těchto pět kousků nevyplňuje celého oblouku, a jsou-li sesunuty k sobě, 
tvoří stupňovitou obloukovou linii, soudí G. Boni, že mezi jantary 
byly kousky jiné hmoty na výplň. Tomu by snad nasvědčovalo i to, 
že právě tři prostřední kousky jantaru mají ve stěnách malé dírky; 
Boni soudí, že jsou tam pravděpodobně proto, aby dodaly jantaru 
průsvitnosti. Snad by mohl býti jejich účel viděn též v tom, aby 
drobnými nýtky spojovaly jantarové kotoučky s onou jinou hmotou. 
Na druhé straně však nutno zas uvážiti, že úplná ztráta oněch vý
plní jiné hmoty je velmi nápadná, zvláště když se zachovaly jantarové 
kotoučky bez úhony. Je možno dobře si představiti tuto sponku tak, 
jak je její oblouk zachován. — Jehlice zapadala do třmenu; nelze říci, 
byl-li krátký, či protažen.

Osmá a devátá spona v hrobě M34) mají oblouky lodkovité, 
s postranními vydutinami, a dlouhými, protaženými třmeny. Jsou dlouhé 
73 a 69 mm. — Hrob O měl dvě spony.35) Jedna z nich má oblouk 
hodně rozšířený, zdobený příčnými plastickými pruhy a rytými čarami 
v podobě úhlu. Třmen je nápadně protažen. Druhá spona má stejný 
oblouk se stejnou výzdobou. Třmen není zachován.

Hrob FF obsahoval čtyři spony.36) První má oblouk lodkovitý, 
zdobený čarami v podobě listových žil; třmen je protažen. Druhá má 
rovněž loďkový oblouk podobně vyzdobený, ale krátký, ohnutý třmen. 
Třetí spona má oblouk loďkový, uprostřed něhož je podélná rýha 
s dvěma rozbíhavými, a množstvím krátkých příčních čar, uspořádaných 
uprostřed a na konci do svazků. Třmen je dlouhý. Čtvrtá spona je 
stejná, jako třetí.

30) '
3>) Tamt 
32) '

Str. 159 a obr. 22.
. str. 161 a obr. 24 str. 160.
:. str. 162 na obr. 28 str. 163.
:. str. 163 a obr. 29.
:. str. 164 a obr. 31.
.. str. 164 η» a obr. 32.
Scavi 190»5, str. 167, obr. 37—;

:. str. 181 η» a obr. 60—61.
36) Not. Scavi 1911, str. 168 a obr. 11 str. 169.
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Skupina IV.: hroby D, I.
V hrobě D nalezeno bylo pět zlomků spon, nejspíše stříbrných 

pro silnou oxydaci nelze kov dobře rozpoznati.37) Jsou to vesměs 
oblouky spon obyčejného tvaru, ale uprostřed značně sesílené. Pružiny, 
jehlice a třmínky chybějí u všech, za to však u dvou exemplářů je

znatelno silné příčné rýhování oblouku. Délka spon je 22—21—20— 
19—21 mm.

V hrobě I také byly nalezeny jen zlomky.38) Především 17 mm 
dlouhý bronzový lodkový oblouček spony se zasazeným jantarem, 
potom jiný podobný oblouček, kde po jantaru zůstala jenom kruhovitá 
prohlubinka, v níž byl zasazen.

Úhrnný počet spon, jež se celé, anebo aspoň částečně zachovaly, 
je 31. Při pokuse o roztřídění těchto spon jest nutno vyjiti od jejich

37) Not. Scavi 1903, str. 164, obr. 46.
38) Tamt. str, 397 a obr. 29 str. 399.
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charakteristických značek, jimiž jsou druh závěrky a tvar oblouku. 
Z popisu svrchu podaného je zřejmo, že vyskytují se tu oba druhy 
závěrky, opěrný kotouč i třmen. Opěrný kotouč vznikl ze spirály, 
třmen pak jest jednak prostý, ohnutý do oblouku, stejně dlouhý 
dovnitř i ven, jednak protažený na vnější stranu. Oblouky spon se 
vyskytují jednak obyčejné, a to bud nesesílené, málo sesílené, silně 
vzduté (z téhož kovu anebo z jantarových navlečených kotoučů) plné 
i duté, bud loďkovité, jednak hadovitě prohnuté s dvěma smyčkami. 
Při všech sponách pak pružinu jehlice tvoří závit, jímž oblouk přechází 
v jehlici. Sestavíme-li spony s Fora do průhledné tabulky podle udaných 
značek, máme tento obraz:

Hrob
Oblouk
hadovitý

závěrka
1 kotoučová

Oblouk
obyčejný

třmen
krátký dlouhý

Oblouk
sesílený

třmen

Oblouk
lodkovitý

třmen

Oblouk 
z jantarových

kotoučů ikrátký dlouhý krátký dlouhý

Sž 1 — — — — — — —

Tž — 1 — — — — — — 1

Už 1 — — — — — — — 1

Yž 1 — — — — — 1

Pd 1 — — — — — — — 1

KKk 1 1 — — — — — — 2

Bk 1 — — — — — — — 1

PPk — 1 — — — — — 1

Md — — — — 2*) — 6‘) 1 9

Od — — — — 2‘) — — 2

FFd — — — — — 1 3 — 4

Dd — — — 5 — — - — 5

Id — — — — 2
■ -1

2

13 6 3 9 12
1 I
1 31

*) U každé z těchto kategorií je vždy jedna sponka zachována bez třmene ; 
avšak pro nápadnou shodu s druhými, lépe zachovanými sponkami z týchž hrobů je 
zajisté možno předpokládati i u nich dlouhý třmen.

ž = žárový hrob, d = dětský kostrový, k = kostrový pohřeb dospělého.
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Srovná-li se tato přehledná tabulka s klassifikací spon italských, 
jak ji sestavil O. Montelius,'} je ihned patrno, že ze čtyř typů, jím 
stanovených, a to:

a) spona s kotoučovou- závěrkou a obyčejným obloukem,
b) spona s kotoučovou závěrkou a hadovítým obloukem,
c) spona s třmenem a obyčejným obloukem,
d) spona s třmenem a hadovitým obloukem, jsou na Fóru jenom 

dva, a to b) a c); druhých dvou vůbec není.
Ale i zastoupené druhy ukazují na určité zvláštnosti typu a vý

voje. Tak na př. ani jedna ze spon na Fóru neskládá se ze dvou kusů ; 
u všech je oblouk a jehlice z jednoho kusu. Výjimku netvoří ani ona 
spona z hrobu M s jantarovými kotouči, poněvadž osa, na níž jsou na
vlečeny, je také z téhož kusu, co jehlice. Jiná příznačná vlastnost spon 
na Fóru je ta, že spirálové opěrné kotouče jsou vesměs do plocha 
roztepány, někdy dokonce i začátek oblouku,* 40) ale v žádném případě 
nejde roztepání tak daleko, aby kotouč byl hladký a nejevil stop zá
vitů.4') Jiným společným charakteristikem všech spon je existence pouze 
jednostranného pružného závitu, jímž oblouk přechází do jehlice ; není 
na Fóru ani jednoho dokladu obojstranného závitu latènského. U spon 
s obloukem hadovitým jsou obě smyčky zřetelně vyvinuty; není ani 
jednoho případu, že by byly nahrazeny knoflíkem.42) Také ani jeden 
ze zachovaných protažených třmenů není zakončen knoflíkem.

Při pohledu na srovnávací tabulku spon s Fora je nápadný zjev, 
že spony š hadovitým obloukem jsou zastoupeny výhradně jen v star
ších hrobech, kdežto potom mizí úplně a vyskýtají se jen spony o oblouku 
prostém. Mezi nimi pak je povšimnutí hodno, jak převážnou většinou 
jsou zastoupeny oblouky uprostřed sesílené a lodkovité proti obloukům 
nesesíleným; ty se našly jen v hrobech první a druhé skupiny. Na
prostý nedostatek spon s obloukem lodkovitým v prvých dvou časových 
skupinách hrobů je jistě nápadný.

Ozdoby spon na Fóru jsou předmětem, o němž nelze mnoho 
říci, poněvadž u většiny případů zasáhla oxydace povrch do té míry, 
že není možno rozeznati, byl-li zdoben, čili nic- Pokud však lze pro
hlédnout! lépe povrch, možno zjistiti, že bud vůbec nebylo ozdob (T), 
anebo že jsou tam jen prosté rýhy v obvyklých sestavách : příčné svazky 
střídající se s „klasy“ (KK), čáry a úhly (P, D), rýhy v podobě listo
vých žilek (FF).

Jindy byly příčné čáry nahrazeny vypouklými žebry : (B, O.) Konečně 
pak jsou vypukliny obloukových loděk ozdobeny vsazenými jantary (I).

Dalším charakteristickým znakem spon z Fora je to, že nebyly 
sdružovány na trvalo s jinými předměty ozdobnými a sloužily výhradně

39) La civilisation primitive en Italie depuis l’introduction des métaux (1895 
Stockholm) str. I. n; Die vorklassische Chronologie Italiens (1912 Stockholm) str. 43, 
63, 82 a 208 nn.

40) Nejnápadnějši je to u sponky z hrobu P.
41) Viz na př. sponu z villy Cavalletti, Not. Scavi 1902, str. 193, obr. 112 str. 194.
42) Montelius, Vorklassische Chronologie str. 222. — Fr. Behn, Italische 

Altertümer vorhellenistischer Zeit (1920 Mohuč) str. 40, obr. 6, Č. 23.
6
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praktické potřebě, to jest spínání šatů anebo připevnění ozdob na šat. 
Jen ve dvou případech je na Fóru spona trvale sdružena s jinou ozdobou 
v hrobě M, kde na oblouku je navlečeno pět bronzových kroužků, a 
v hrobě O, kde na jehlici byla navlečena ulita.

Přikročíme-li k srovnání spon s Fora se sponami nalezenými v Římě 
jinde, ale ještě stále v obvodu historického pomeria, jakož i se sponami 
latiálními z období, odpovídajícího přibližně nálezům na Fóru, nutno pře
devším si uvědomiti, že toto srovnání může býti jen celkové, nikoliv 
v jednotlivostech, poněvadž mimo Forum žádné pohřebiště nebylo vy
kopáno a propátráno se stejnou pečlivostí, a také ani u žádného jiného 
nebyly vnější okolnosti stejně příznivý podobnému určení všech okol
ností, zejména vzájemného časového vztahu jednotlivých hrobů.43) 
Počet i poměr jednotlivých druhů spon vysvitne nejlépe z následující 
tabulky, k níž nutno předem podotknouti, že pro hroby mimo Forum 
obsahuje jen čísla přibližná, pokud mohla býti stanovena srovnáním 
musejního materiálu, úředních zpráv o výkopu a jednotlivých publikací. 
Mezi těmito prameny však není plné shody, zejména pokud se týče 
nálezů před léty osmdesátými.

Nebylo také přihlíženo ke sbírce Nardoniho a k materiálu z roz
ptýlených, blíže neurčítelných nalezišť esquilinských: to proto, že se 
obojí týká už ranně historické doby.44)

Spony

sobloukem hadovitým 
a

s obloukem obyčejným 
a obloukem

loďko-
vitým

obloukem
z

kotoučků 
z jantaru

Celkový
počet
sponopěrným

kotoučem třmenem opěrným
kotoučem třmenem

na Fóru 6 = 19“/o — 12 = 397, 12=397. 1 =3o/o 31

v Římě 
mimo 

Forum
4 = 3-5% 6=5o/o — 87 = 777, 5 = 4-57. 10 = 9o/o 113*)

v Latiu 
mimo 

Forum
8 20% 2 = 50/0 2 = 5% 26—637· 3 = 8o/o — 41

18=10% 8 = 40/0 2 = 1 o/o 125-67-5 0/0 20 = 117. 11=6-57, 185*)

*) Z jedné sponky je zachován jenom hadovitý oblouk a nelze určit, měla-li 
závěr kotoučový nebo třmenový.

43) 0 objevu a prokopáni praehístorických pohřebišť v Římě a v Latiu vůbec 
viz VI. Groh, Řím str. 37 nn, a článek Latium v době praehistorické, Obz. prae- 
historícký III. 1924 str. 29 nn.

44) Základem pro zjištovánf nálezů v Římě mimo Forum a mimo Řím byla pro 
starší nálezy publikace P i n z o v a, Monumenti primitivi di Roma e del Lazio antico 
(1905 Turin), kontrolovaná a doplněná původními zprávami v Notizie degli Scavi.
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Při srovnání číselném platí ovšem v prvé řadě zřetel k údaji po
měrnému, ukazujícímu, jak často z celkového počtu se ten či onen 
druh sponek objevuje. Ukazují se některé velmi zajímavé vztahy. Ve 
skupině první (spony s obloukem hadovitým) je stejný poměrný počet 
exemplářů s kotoučovým závěrem na Fóru i v ostatním Latiu; tato 
shoda se už vůbec neopakuje. V Římě mimo Forum jest spon tohoto 
druhu velmi malé procento. Ve skupině spon s obyčejným obloukem 
a závěrkou třmenovou jsou hroby na Fóru nejchudší. V ostatním Římě 
našlo se jich poměrně dvakrát tolik, v Latiu mimo Řím o 22 , víc. 
Stejně málo má Forum sponek s obloukem z jantarových kotoučů: jen 
třetinu poměrného počtu z jiných hrobů římských. Obrácený poměr 
jest však v kategorii sponek s obloukem lodkovitým; tu má Forum 
skoro desetkrát tolik exemplářů, než ostatní Řím, a pětkráte víc, než 
ostatní Latium.

Tyto číselné vztahy mezi jednotlivými obvody a druhy nálezů 
jsou nesporně velmi zajímavé, ale bylo by chybou chtíti z nich vyvo- 
zovati důsledky velkého dosahu. Je jisto, že mnoho materiálu mimo- 
římského ze starších výkopů římských se ztratilo, Lze-li dnes nabýti 
obrazu o vývoji sponové kultury z hrobů na Fóru, není to nijak možno 
jinde. Jak kuse a mezerovitě je dochován materiál ze starších výkopů, 
ukazuje prosté srovnání těchto starších nálezů s výkopem ve ville 
Cavalletti u Grottaferraty r. 1902,45 ) jenž i přes nepříznivé vnější okol
nosti přinesl tolik cenného materiálu.

Ale i při málo uspokojivém stavu většiny výkopů mimo Forum 
lze uvésti řadu typických zvláštností, jichž při sponách na Fóru 
není. Tak na př. na Fóru nenašla se ani jedna spona s obloukem hado
vitým a závěrkou třmenovou ; jinde v Římě a v Latiu jsou zastoupeny 
stejným procentem, a to v Římě šesti kusy,46) mimo Řím pak dvěma 
kusy.47) Pozoruhodný jsou dále dvě spony s obyčejným obloukem, ale 
kotoučovitým závěrem, jež jsou v celém Latiu jedinými ukázkami tohoto 
typu, v hrobech na Fóru nezastoupeného.48) Co se týče oblouků, chybí 
na Fóru u spon s hadovitým obloukem exemplář s třemi smyčkami,49 * *) 
jakož i exemplář se smyčkami degenerovanými v knoflíky.60)

U oblouků obyčejných lze mimo Forum ze zvláštností zazname
nat! jen exempláře, kde oblouk a jehlice jsou z dvou kusů, navzájem 
snýtovaných. Pružný závit patří k jehle,61)

45) O něm dobrá zpráva v Not. Scavi 1902 str. 135 nn, již napsali Colini a 
Mengarelli. — Výklad u Pinzy, Monumenti, sl. 352 nn je neúplný.

46) Pinza, Monumenti, sl. 67; 76 a tab. XIV. č. 26; sl. 91 a tab. XI. č. 1; 
sl. 105 a 163.

47) Not. Scavi 1882, str. 272 nn; Pinza, Monumenti sl. 350.
48) Obě nalezeny na pozemku villy Cavalleti u Grottaferraty r. 1902: Not. Scavi 

1902, str. 193 a obr. 111 — 112 na str. 194._ — Exemplář zobrazený u Montelia, 
Civilisation, ser. B tab. 133 ě. 1 není z Říma, nýbrž z villy Cavalleti. Správně ve 
Vorkl. Chronol. str. 40 a tab. XVIII. č. 6, ač rytina není přesná.

49) Villa Cavalleti, Not. Sc. 1902, str. 193 obr. 110; Montelius, Civilisation 
ser. B. tab. 138 č. 2. — Vorkl. Chronol. tab. XVIII. č. 7.

50) Pinza, Monumenti sl. 78 a tab, XII. č. 20; sl. 101 n, 105, 163.
51) Not. Scavi 1902, str. 192, obr. 108 na str. 193; tam výčet ostatních kusů 

tohoto druhu.
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O výzdobě spon lze se zmínití jen krátce, a to z důvodů uve
dených už výše. Pokud možno ozdobné prvky najiti, tu skládají se 
vesměs z vypuklých bodů na třmeni a pásků na oblouku, a různě sesta
vených rýh, čárek a kroužků na oblouku ; z typů nezastoupených na 
Fóru třeba uvésti výzdobu dvojrýhami zkříženými uprostřed oblouku, ’2) 
žebrovíté zrýhování celého oblouku, a svastikové vzorce na opěrném 
kotouči.52 53) Naproti tomu zas jedině na Fóru vyskytují se případy rýho
vání loďkových oblouků v podobě listových žilek.54)

Mimo Forum vyskytují se velmi často rozmanité přívěsky a kroužky, 
navlečené buď na oblouk, anebo na jehlici spony.55)

Co se týče materiálu, shodují se spony s Fora se všemi jinými 
latiálními v tom, že jsou pravidelně bronzové, jen výjimečně z jiné 
hmoty. Tak v hrobě D na Fóru, jak se zdá, byly sponky stříbrné, 
naproti tomu ve dvou hrobech mimo Forum56) sponky železné. Hmoty 
jiné, než z které byla spona, užívalo se jen k výzdobě, jako u výše při
pomenutých spon, jejichž oblouk byl z jantarových kotoučků, anebo měl 
vsazen jantar v ploše rozšířeného oblouku.

Les fibules trouvées dans la nécropole du Forum Romain.

Parmi les 52 tombeaux de cette nécropole, il y en a 13, où on a 
trouvé des fibules (31 pièces). Les 13 tombeaux, on les peut diviser selon 
leur âge, en quatre catégories :

I. tombeaux S, T, U, Y, P
IL n KK, B, PP

III. 11 M, O, FF
IV. 11 D. I.

Ainsi on constate que les plus anciennes sépultures contenaient 
des fibules à l'arc serpentant, avec disque : S, U, Y, P, KK, B, et celles 
à l'arc simple étroit, avec agrafe : T, KK, PP. Les deux catégories posté
rieures ont des fibules à l’arc simple large ou „a navicella“, avec agrafe, 
parfois très longue : M, O, FF, D, I. Il y a même un exemplaire de 
fibule, dont l’arc est composé des petits disques de l'ambre : M. Toutes 
les fibules ont les ressorts unilatéraux; partout le corp et l'aiguille 
sont de la même pièce. Sauf le tombeau D, où les fibules paraissent 
de l'argent, on trouve le bronze comme matérial.

52) Jsou známy jen dva exempláře; jeden nalezený snad u Castel Gandolío, 
nyní v Bernu: J. Undset, Bull paletn. ital. IX. str. 138, tab. V. č. 17; druhý z villy 
Cavalletti: Not. Scavi 1902, str. 192, obr. 108 na str. 193 — LJ exempláře, o němž 
mluv! D n d s e t v Zeitschrift für Ethnologie, 1889, str. 226 a obr. 40, není zaručen 
původ z Latia.

53) Obojí u spony z villy Cavalleti, Not. Scavi 1902. str. 193 a obr, 112 str. 
194. Pinza, Storia delle Civiltà antiche (1923 Milán) tab. LXIII. č. 1. 2. — Obrázek 
u Montelia, Civilisation, ser. B. tab. 133 č. 1 je chybně zařazen.

54) V hrobě FF, Not. Scavi 1911, str. 169.
55) Jedna bronzová sponka z villy Cavalleti má dokonce zlatý kroužek, navle

čený na oblouk. Not. Sc. 1902, str. 151, obr. 36 str. 154.
56) Pinza, Monumenti, si. 101 η. 163.
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La décoration - à mesure qu'elle est visible ·— consiste en lignes 
incisées à travers du corp ou en forme d'épice en petits cereles, à 
l'arrangement varié. Outre cela, on trouve aussi l'ornement à Vanneaux 
et aux points en relief.

En comparant les fibules du Forum avec celles trouvées autre 
part à Rome et dehors en Latium dans les nécropoles contempo
raines, on aboutit à la conclusion qu' à Forum manquent divers types, 
connus hors du Forum ; p. ex. la fibule à arc serpentant, avec agrafe, 
et la fibule à arc simple, avec disque. En autre, on trouve des diffé
rences intéresantes quant au nombre proportionel des types.

Historícko-geografícká miscellanea.
Dr. B. Horák.

I. in Hermunduris Albis oritur, (Tacitus Germ. c. 41).

Výklad Tacito vy věty, že řeka Labe vzniká v zemi Hermundurů, 
je sporný. Rada autorů shoduje se v mínění, že u Tacita jako horní 
tok Labe je uvedena Sála nebo Ohře.1) Jinak vysvětlil Tacitovu větu 
G. Kossina: Tacitus „vznikem“ Labe rozuměl prý jeho výtok z horstva.2)

V době, kdy Tacitus psal, byla řeka Labe v Římě známa jenom 
z doslechu, jak dokládá římský historik dalším zápisem o Labi : flumen 
inclutum et notum olim, nunc tantum auditur. Ale první částí věty 
zřejmě naráží na dobu Augustovu, kdy římskými výpravami, které 
podnikli Drusus, L. Domitius Ahenobarbus a Tiberius, bylo dosa
ženo Labe.3) S výpravou Tiberiovou souvisí patrně také zpráva

*) Srov. studii V. Novotného, Ku kritice zpráv Kl. Ptolemaia o zemích českých. 
Rozpr. č. akad. tř. I. č. 40 (1910) str. 10 pozn. 1. a téhož České Dějiny I. část 1. 
(Praha 1920) str. 739. Výklad, který se snažil odůvodnití zvláště A. Kirchhoff (Thü
ringen doch Hermundurenland. Leipzig 1882 str. 15 nsi. 27), že zpráva Tacitova týká 
se řeky Sálv, je také obvyklý v komentářích ku Germanii ; na př. vZernialově (Berlin 
1897) str. 93, Gudemanově (Berlin 1916) str. 211 a Schweizer-Sidlerově (7. vyd. Halle 
a. S. 1912) str. 84, který ovšem připouští též výklad Kossinnův (srov. další pozn.).

2) G. Kossinna, Das alte Hermundurenland. Das Ausland. 55 Jahrg. Stuttgart 
1882 str. 692. Kossinna tu, myslím, správně vyvrací názor Kirchhofíůw, uvedený v pře
dešlé poznámce. S Kossinovou formulací souhlasí také výklad v díle Mullenhoffově 
D. A. ÍV. Bd. besorgt durch M. Roediger. Berlin 1920 str 479: „patrně byl po dlouhou 
dobu bod, kde (Labe) vystupuje v Sasku z horstva, pokládán za místo jeho vzniku.“

3) Drusus dosáhl Labe na své poslední výpravě r. 9 př. Kr. (Cassius Dio 55, 
kap. 1). Nejdále pronikl L Domitius Ahenobarbus : exercitu flumen Albim transcendit, 
longius penetrata Germania, quam quisquam priorum. (Tac. Ann. 4, c. 44 srov. též 
zprávu u Cassia Diona 55, 10 a). Výprava Domitiova bývá různě datována (srov. o 
této otázce práci Šimkovu, Čechy a Morava za doby římské. Facultas phil. univ. 
Carolinae Pragensís. Práce z věd ústavů. 1. Praha 1923 str. 35 pozn. 5.); došlo k ní 
asi krátce po r. 8 př. Kr. (Th. Mommsen, Röm. Gesch. V. e str. 28, V. Novotný, Č. 
D. str. 62- E. Norden, Die germ. Urgesch. in Tacitus Germania. Leipzig, Berlin 1922 
str. 277) klade výpravu kolem r. 3. př. Kr.). Tažení Tiberiovo (Velleius Paterculus II. 
c. 106, Cassius Dio 55, kap. 28) připadá do r. 5 po Kr.


